Handelsskoleelever fra resten af landet overnattede fra tirsdag til onsdag i lokalerne i Thisted Gymnasium og EUC Nordvest, men efter flere håndboldkamp og en diskoteksfest onsdagaften, tog flere sig
en lur i Thy Hallen onsdag. 
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DM samler unge
fra hele landet
HATTRICK: EUC Nordvest vandt for tredje år i træk guld
ved DM for handelsskoleelever
Af Heidi Trillingsgaard
heidi.trillingsgaard@nordjyske.dk

THISTED: En gruppe unge fyre
sidder på første række og hujer og jubler, idet de hepper
på de to hold, der spiller
håndbold.
- Jeg ved ikke, hvem der
spiller, men det ser godt ude!
siger 19-årige Patrick Lykkegaard med eftertryk og smiler skævt, mens han nikker
ud mod håndboldpigerne,
der spiller. Han har selv været på banen tidligere, hvor
han tabte tre ud af fire kampe med sine kammerater fra
HHX Randers.
Han ser på, at Handelsgymnasium Røndes kvindehold vinder med 15 mod 11
mål i finalekampen mod UC
Holstebro.
Under kampene ligger der
store klynger af soveposer,
sportstasker,
håndbolde,
fugtighedscreme og tomme

slikposer i hvert et hjørne af
Thy Hallen på finaledagen
for DM Håndbold 2016 for
handelsskolerne. Thy Hallen var fra tirsdag 1. marts til
onsdag 2. marts været samlingspunkt for 675 handelsskoleelever fra hele Danmark.
På sidste dagen spænder
aktivitetsniveauet i hallens
landskab bredt fra elever,
der sover på tilskuerpladen
puder og spiser pommes
frites fra hvide papbakker og
kommer med tilråb, mens
deres kammerater stormer
over banen foran dem på banen, men retning mod målet
og fokus på den klistrede
bold.
EUC Nordvest var ikke alene vært, men herreholdet fra
EUC Nordvest Nykøbing løftede også den gyldne pokal,
da de for tredje år i træk
vandt DM-opgøret.
Morten Høeg fra Frede-

rikssund Handelskole trykker stævnelederens hånd,
inden han går ud af Thy Hallen i strømmen af elever, og
stiger på bussen med fire til
fem timers kørsel hjem.
- Det var et rigtig, rigtig
fint arrangement - men vi
kan ikke spille håndbold, siger Morten Høeg og griner.
Stævnelederen og idrætskoordinator Sigurd Skovborg griner smørret til svar han kan nemlig glæde sig
over, at fire ud af de fem lokale hold alle gik videre til
A-slutspil. Det er på trods af,
at de lokale handelsskoleelever foruden håndbolden
også har hjulpet til med alle
de praktiske gøremål, som
eksempelvis tidtagning, så
gæsterne fra resten af Danmark får en god oplevelse i
Thisted.
Rasmus Hylleberg fra
HHX Viby i Aarhus er godt
tilfreds dagene i Thisted,

Pigerne fra HHX Silkeborg blev og heppede resten af turneringen, da de var færdige med deres egne
kampe.
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Her ses finalekampen for herrene i Handelsskolernes DM i
håndbold 2016. EUC Nordvest
Nykøbing er her trukket i overtrækstrøjerne, mens de spiller
mod Silkeborg Business College. 
Foto: Bo Lehm
selvom han tabte tre kampe.
Han vandt nemlig sin sidste
kamp, hvor han tilmed scorede et mål med en skruebold, som han selv siger, var
af ”anderledes unik variant”.
- Jeg har lært, at man altid
skal slutte med en sejr.
Og mens sejrsbrølene stilner af i Thy Hallen, og de sidste udenbys handelsskoleelever sætter sig til rette i busserne på vej hjem, så er køkkenet ved at blive ryddet op,
efter at have mættet cirka
700 mennesker i to dage.
Det er 25 elever fra Thisted
tekniske skole levnedsmiddel bagt 5200 boller til morgenmad, stegt 200 kilo kyllingelår, skrællet 100 kilo
kartofler, kogt 80 liter sovs
og smurt 2600 pålægsboller.

Christina Hedegaard (tv) 3.g og
Johanne Knudsen 1.g (th) fra
HHX Silkeborg har gjort det behageligt at se håndbold fra tilskuerpladserne i Thy Hallen. De
har vundet tre ud af fire kampe,
men har mest nydt at være
sammen på tværs af klassetrin
ved DM.
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Fødderne og cremen tilhører Rasmus Hylleberg fra HHX Viby i Aarhus. Efter sin sidste kamp ved DM i Håndbold for Handelsskole
2016 gnider han harepiks af hænderne ved hjælp af cremen.
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DM for handelsskoler i Håndbold blev for tredje år i træk vundet af
EUC Nordvest Nykøbings herrehold. Drengene præsterede dermed
et hattrick. 
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