Allan Toft Hansen får en tjans
som dommer i Morsø Påskestævne.
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Morsø Påskestævne
REDNING: Ligaspillere blandt 22 nyudklækkede dommere
Af David Højmark
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NYKØBING: Morsø Påskestæv-

ne har fået en kærkommen
håndsrækning fra en flok lokale håndboldspillere.
Mandag aften mødte i alt
22 spillere fra VIF og HF
Mors op til et ekstraordinært
dommerkursus ledet af
DHF-observatør Jens Henriksen, og nu kan Morsø Påskestævne ånde lettet op: En
akut mangel på dommere er
afblæst.
- Der er også stævner i Holstebro, Skive, Frederikshavn
og Aabybro. Det er derfor,
det var svært, siger Knud
Emil Jensen fra påskestævnets styregruppe om årsa-

gen til, at man havde udsigt
til at skulle hente dommere
langt væk fra Mors.
Det ville koste arrangørerne omkring 30.000 kroner i
kørepenge, men dem kan de
nu spare, fordi de lokale spillere har sagt ja til at dømme
ungdomskampe.
- For det første er det mange penge at spare, og for det
andet er vi glade for, at spillerne vil betale tilbage på de
oplevelser, de selv har haft
til påskestævnet. Det er jo en
kæmpe oplevelse at være
med til, og selv om mange af
dem har prøvet andet, siger
de, at deres største oplevelse
har været at spille finale til
påskestævnet, siger Knud
Emil Jensen.

Blandt spillerne, der kommer til at dømme kampe i
årets stævne, er flere fra
Mors-Thy Håndbolds ligatrup: Allan Toft Hansen, Peter Overgaard og Mads
Primdahl. VIF stiller med 3.
divisionsspillere som blandt
andre Kenneth Markussen
og Søren Korsgaard, og den
store dommertilgang sikrer,
at alle kampe ved Morsø Påskestævne bliver dømt af uddannede dommere.
- Og så håber vi selvfølgelig, at nogle af dem også vil
dømme lidt bagefter, siger
Knud Emil Jensen.
Færre hold i år
Han melder påskestævnet
klar og parat til at tage imod

de mange håndboldspillere i
dagene 25.-27. marts.
- Det synes jeg, at vi er.
Turneringen er lagt op, og
både busplaner og indkvartering er lavet. Så det kan sådan set godt blive påske, siger Knud Emil Jensen.
Han må dog notere sig en
tilbagegang på holddeltagelsen - fra 141 sidste år til
126 i år.
- Så vi har mistet 15 hold,
men vi er stadig større end
Skive, og de har to rækker
mere, fordi de også har U16rækker, siger han og forklarer årsagen til tilbagegangen
med et generelt fald i antallet af håndboldhold på
grund af flere og flere sammenlægninger.

