Der var medaljer om halsen, pokal og stor glæde, da DM-guldet var sikret.
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Stor stolthed over
stort DM-guld
TRIUMF: Skyum Idrætsefterskole gik hele vejen ved DM for efterskoler
Af David Højmark
dh@mf.dk

SKYUM: En triumf af de sjæld-

ne - og en af de rigtig fede.
Det er, hvad håndboldspillerne fra Skyum Idrætsefterskole kan se tilbage på efter
fredagens guldmedalje ved
DM i Holstebro.
Holdet, der er spækket
med HF Mors-spillere fra
forårets U16-liga og U16-2.
division, rejste hjem i triumf
efter et DM-stævne, der endte i eufori.
- Det er selvfølgelig bare et
mesterskab og en titel - men
det er også et opgør med de
store og hårdt satsende efterskoler, hvor det er rendyrket håndbold, siger holdets
træner, Martin Holmgaard.
- ISI og SINE er ikke sammenlignelige med det, vi har
med for eksempel gymnastik. De her drenge har i den
sidste halvanden måned
haft 20 opvisninger samtidig
med, at de har spillet håndbold. Og så formår de alligevel at gøre det her. Det er ret
exceptionelt, siger han.
Lang tids arbejde
DM-titlen kom i hus efter
indledende sejre over Vejle
Idrætsefterskole og Sydøstsjællands Idrætsefterskole.
Så kunne Skyum-holdet tillade sig at spare profiler og
tabe den sidste puljekamp

De medrejsende elever fik en festlig dag i Idrætscenter Vest.
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Det er selvfølgelig bare et mesterskab og en
titel - men det er også et opgør med de store
og hårdt satsende efterskoler.

MARTIN HOLMGAARD, håndboldtræner og lærer på Skyum Idrætsefterskole

mod drengene fra Nr. Nissum.
I kvartfinalen blev Idrætsefterskolen Lægården besejret, inden ISI blev slået i en
semifinalen med en dramatisk afslutning, da Simon
Skadhauge fik direkte rødt ifølge træneren en hård ken-

delse, der samtidig betød
karantæne i finalen.
Alligevel blev også den
vundet: 22-19 over Vejle
Idrætsefterskole foran cirka
130 medrejsende Skyum-elever i et proppet Idrætscenter Vest.
- Det er ikke helt gået op
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for os endnu, at vi er Danmarks bedste. Det er nogle
store skoler, vi har været oppe imod, siger Martin Holmgaard, som beskriver triumfen som et resultat af flere
års stræben.
- Vi har haft de rigtige elever og det rigtige miljø. Og
det er en bedrift over lang
tid, som endelig gav noget
metal, der kan bevise, at vi
har gang i noget af det rigtige, siger han.

