15 spillere var på banen og en enkelt sad ude med en skade, da træner Camilla ”Stuggi” Thomsen i går hersede med de nye håndboldspillere i HF Mors.

Et helt nyt hold i HF Mors
NYT PROJEKT: HF Mors starter nu op med håndbold for udviklingshæmmede - og interessen er stor
Af Lars Bang Bertelsen
og Peter Mørk (foto)
lbb@mf.dk

NYKØBING: Der er både mænd

og kvinder. Den yngste er 14
år. Den ældste 60. Et par stykker har prøvet at spille håndbold før. Resten har ikke.
Det er i sandhed en broget
flok, der tegner Nykøbings
nyeste håndboldhold. I går
havde HF Mors indkaldt til
den anden af i alt to prøvetræninger til et nystartet
håndboldhold for udviklingshæmmede. 16 spillere
mødte frem mod 12 den første gang. En enkelt måtte
dog nøjes med at se på med
en overbelastet tommelfinger.
- Det er et fint antal med
15-16 spillere. Bliver vi ret
mange flere, må vi op på to
hold, siger holdets træner og
initiativtager til projektet
Camilla ”Stuggi Thomsen.

Efter to succesfulde prøvetræninger er hun ikke i tvivl
om, at holdet bliver til noget.
Den egentlige træning starter til september, hvor holdet hver torsdag vil træne en
time.
Skal til fem stævner
- Og så skal vi i løbet af sæsonen være med til fem stævner under Dansk Handicap
Idrætsforbund, fortæller Camilla ”Stuggi” Thomsen, der
som de fleste sportsinteresserede morsingboer nok ved
er ansat i Mors-Thy Håndbolds administration.
Men derudover har hun i
ni år arbejdet i et bofællesskab for udviklingshæmmede. Hun har stadig vikartimer på stedet.
- Derfor ved jeg også, at
det ikke er alt for mange tilbud om ”rigtig” sport for den
her gruppe. For nogle år siden så jeg en ligakamp mel-

lem Skjern og Team Tvis
Holstebro, hvor de to klubbers paralympicshold spillede en opvisningskamp i pausen, og så er ideen om at
stable et hold på benene i
Nykøbing vokset ud af det,
siger
Camilla
”Stuggi”
Thomsen, der får Mors-Thy
Håndbolds to islandske spillere Róbert Aron Hostert og
Agnar Smári Jónsson med
som trænere.
- De har begge tidligere
trænet hold for udviklingshæmmede på Vestmannaeyjar, fortæller Camilla ”Stuggi” Thomsen.
Landstræner hjælper til
I forbindelse med opstarten
af det nye hold har HF Mors
søgt om støtte under et projekt i Dansk Håndbold Forbund. Derfor har Andreas
Kronborg fra Viborg HK også
være med som forbundets
udsendte støtteperson i op-

starten af det nye hold. Han
har tidligere startet håndbold op for udviklingshæmmede i Viborg og fungerer
desuden som træner for
landsholdet under Dansk
Handicap Idrætsforbund.
Camilla ”Stuggi” Thomsen
fortæller, at ambitionen er,
at spillerne skal have ens tøj
at træne og spille kamp i, når
de mødes efter sommerferien.
- Vi har allerede et par gode sponsorer på plads, men
vi vil gerne have flere. Foruden tøj skal vi have bolde og
træningsmaterialer, og så
koster det også noget, når vi
skal med bus til sæsonens
stævner. Så vi håber, at flere
sponsorer kommer på banen. Selvfølgelig bliver der
en vis egenbetaling, men det
er jo ikke meningen, at vi
skal ruinere de nye håndboldspillere, siger hun.

