Nøglen passede
Af Anne-Mette Riis
amr@mf.dk

NYKØBING/SENNELS:
Tine
Skadhauge fra Sennels har
aldrig deltaget i Mors Chancen før og havde nær fået et
chok, da alarmen gik - og
hun pludselig var ejer af hovedgevinsten: en splinterny
Ford Fiesta.
- Det var helt vildt. Vi bor i
Sennels og jeg har aldrig været med før, men mine to
drenge spiller begge i HF
Mors og havde fået en stak
kuverter med hjem, de skulle sælge. Mine svigerforældre købte en og vi købte selv
de to sidste, der var tilbage,
fortæller Tine Skadhauge,
der driver Bettina Sko i Nykøbing og Juul Sko i Thisted.
- Om søndagen havde vi
lidt en diskussion derhjemme om, hvem der nu skulle
køre over og prøve nøglerne.
Min mand mente, vi bare
kunne droppe det, fordi der
nok ikke var gevinst, så det
var lidt sjovt at ringe til om
og sige ”Lars, vi har et problem: Jeg kan ikke køre to
biler hjem”, lyder det med
smil i stemmen fra Tine
Skadhauge.

Tine Skadhauge fra Sennels blev den heldige vinder af Mors Chancens hovedgevinst. Her ses hun sammen med Kristian Odgaard (tv.), Ford Nykøbing Mors og Johannes Nygaard, tovholder i Mors Chancen. 
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De beholder dog næppe
bilen. Så sent som i fredags
var de ude at købe ny bil; en
kassebil til ægtemanden, der
er tømrer.
- Så vi har rigeligt. Men jeg
har en aftale med Fordmanden, om at vi skal snakke
samme en af dagene, siger
Tine Sadhauge.

På spørgsmålet om, hvorvidt hun nu er sikker på, det
ikke var svigerforældrenes
nøgle, der var held ved, griner hun.
- Jeg havde deres nøgle i
venstre hånd og vores egne i
højre for at være sikker. Og
det var en fra højre der fik
alarmen i gang.

Der er stadig sejs uåbnede
postkasser tilbage hos Ford,
som man kan komme og afprøve inden for almindelig
åbningstid frem til den 4. februar.

