Nyt HF Mors-hold
fik flot debut i Viborg
PREMIERE: Trods
debutnerver leverede Special Olympics-holdet flot i
Viborg
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VIBORG: Det blev til en sejr, to

uafgjorte og to smalle nederlag, da et helt nyt hold i HF
Mors i går for første gang nogensinde var på banen til
rigtige håndboldkampe.
Det var klubbens nye Special Olympics-hold for udviklingshæmmede, der i Viborg Stadionhal var til et
stævne, hvor landstræneren
og repræsentanter fra Dansk
Handicap
Idrætsforbund
skulle vurdere de forskellige
holds niveau for at kunne
inddele dem i de rigtige rækker til en sæson, som kommer til at bestå af fire stævner.
- Vi får først den endelige
dom senere, men vi forventer, at vi bliver placeret i Crækken, lød det i aftes fra
holdets træner Camilla
”Stuggi” Thomsen, da hun
sammen med de øvrige ledere og spillere var på vej hjem
i bus fra debuten.
Selv om træneren i bussen
sad ved siden af en spiller,
der ikke var tilfreds med resultaterne i Viborg, så erklæ-

HF Mors’ nye håndboldhold for udviklingshæmmede spillede flot i holdets første stævne nogensinde.
Privatfoto
rede hun sig stolt over sit
hold.
Verdens bedste heppekor
- Jens her ved siden af mig er
ikke tilfreds, men jeg kan
kun rose spillerne for en flot
indsats hele dagen. Vi er
mange spillere, så der var en
del oversiddere i hver kamp,
og de var verdens bedste
heppekor, siger træneren,
der glæder sig over, at HF
Mors’ forsvar og målmand
klarede sig godt.
- Vi spillede også fint i an-

grebet, hvor spillerne viste
en god forståelse for spillet.
Vi fik mange chancer, men i
flere af kampene brændte vi
lidt for mange chancer. Ikke
mindst mod Viborg, der havde en meget dygtig målmand, som vi ikke kunne
skyde bolden forbi. Hun spillede i en aflagt Dane Sijantrøje, og hun stod næsten
også på mål som ham, siger
HF Mors-træneren.
Det nye hold i HF Mors
mærker i øvrigt fra første
færd det ydre pres med en

massiv mediebevågenhed.
Morsø Folkeblad har flere
gange skrevet om holdet, og
i går blev spillerne ”mandsopdækket” af et tv-hold fra
TV MidtVest, der filmede til
et indslag om det nye håndboldhold. Det indslag viser
kanalen ifølge Camilla
”Stuggi” Thomsen i aften.

