.
.
.

2

Thy-Mors

Thy tlf. 99199300 Mors tlf. 97721000 E-mail thy-mors@dnmh.dk
Adresser Sydhavnsvej 5, 7700 Thisted og Elsøvej 105, 7900 Nykøbing M.

NORDJYSKE Stiftstidende Mandag 14. juni 2021

Det, jeg glæder mig mest til, er at komme af»
»
sted sammen som hold, være sammen og spille
sammen. Det gør mig glad og på en måde tryg.
MARTIN KORSGAARD SNÆVER ANDERSEN, Thisted, går på STU i Skjoldborg

Thyboer er klar til at erobre
VILDT: Når Danmark sender floorballholdet til Special Olympics World
Winter Games 2022, er det med både
tre spillere og assistenttræner fra Thy.
For de unge spillere er det en drøm,
der er gået i opfyldelse
Af Emma Toftelund Poulsen
etp@dnmh.dk

Foto: Bo Lehm
bl@dnmh.dk

THISTED: De har før spillet
turneringer i Malmø, og det
var fedt. Virkelig fedt. Men i
januar 2022 venter en oplevelse, der bliver endnu federe.
- Det bliver noget af en vild
tur, slår 20-årige Tobias Antonius Sandbæk Dahlgaard,
Thisted, fast.
Sammen med to af sine
holdkammerater, 18-årige
Martin Korsgaard Snæver
Andersen og 20-årige Henrik Madsen, fra floorballholdet i VI-KA Thisted er han
udtaget til den danske floorballtrup, som til januar drager mod russiske Kazan.
Sammen med 2000 atleter
fra 108 lande skal de deltage
i Special Olympics World
Winter Games 2022, der er
verdens største vintersportsstævne for mennesker med
udviklingshandicap.
Uden for banen er der ingen store armbevægelser
hos de tre thyboer, og de
putter alle lidt med de rosende ord om deres bedrift.
Men smilene og glimtene i
øjnene, når snakken falder
på den store oplevelse, der
venter dem, afslører, at de er
både glade og stolte over milepælen, de har nået i den
idrætsgren, som de alle holder så meget af.
Ingen af dem havde dog
forventet at blive udtaget til
truppen.
- Jeg tænkte, at det var
umuligt at komme med på
holdet. Men det skete virkelig, siger Henrik Madsen,
der bor i Thisted og til daglig
arbejder som produktionsmedarbejder.
- Jeg har gerne villet være
på landsholdet i noget tid, så
det er en drøm, der gik i opfyldelse, supplerer Tobias

Antonius Sandbæk Dahlgaard, der går på FGU i Thisted.
Træning, træning og træning
For de tre atleter er ambitionerne høje for det danske
floorballhold til Special
Olympics World Winter
Games 2022.
- Vi kommer for at vinde
det hele. Vi ved, det bliver
svært, men vi må prøve, siger Tobias Antonius Sandbæk Dahlgaard.
Men selvom de tre spillere
håber at få guldmedalje med
hjem fra Rusland, handler
det ikke kun om at vinde.
Det handler også om sammenholdet med de andre i
den danske trup.
- Det, jeg glæder mig mest
til, er at komme afsted sammen som hold, være sammen og spille sammen. Det
gør mig glad og på en måde
tryg, siger Martin Korsgaard
Snæver Andersen, der bor i
Thisted og går på STU i
Skjoldborg.
- Og så er det da spændende at møde spillere fra hele
verden, tilføjer Tobias Antonius Sandbæk Dahlgaard.
De tre thyboer har alle
spillet floorball i otte-ni år,
og de seneste år har det været på samme hold. Og det
har med Martin Korsgaard
Snæver Andersens ord ”kørt
skide godt”.
Hans forklaring på, at han
og de to holdkammerater
har sikret sig en plads i den
danske floorballtrup, handler kort og godt om ”træning, træning og træning.”
- Træning fylder meget i
både hverdagen, weekender
og ferier, og jeg har altid
tænkt meget over, hvad jeg
kunne gøre bedre, siger
Martin Korsgaard Snæver
Andersen.
De kæmper videre
Det er da også de unge
mænds stabilitet til træninger og deltagelser i stævner,
som har sikret dem en plads
på holdet, der skal til Rusland, fortæller den ene halvdel af trænderduoen, 45-åri-

ge Alex Dahl Jensen fra
Nors.
- Når vi eksempelvis har
været til stævner i Sverige og
har mødt hold, der er bedre
og stærkere end os, så har de
vist, at de ikke går ned på
det. De kæmper bare videre,
selvom de er bagud, og det
er vigtigt, for det ødelægger
hele holdet, hvis en spiller
bare går ud og siger, at man
ikke gider mere, siger Alex
Dahl Jensen, der er assistenttræner på det danske
Special Olympics floorballhold.
Faktisk har også den anden halvdel af trænerduoen
rødder i Thy, for træner Carsten Nystrup er vokset op i

De tre unge mænd går efter at komme hjem fra Rusland med guldmedaljer, men glæder sig også til at
mærke sammenholdet i den danske trup.
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Det er en god måde at få sporten ud til flere lande, og så er det vigtigt for mig at
»
»
give spillerne muligheden for at få den store oplevelse, det er at komme udenlands og
møde en masse andre hold, så de ikke bare ser dem, de møder til de danske stævner.
ALEX DAHL JENSEN, assistenttræner

guldmedalje i Rusland

De tre floorballspillere fra Thy er blandt andet udtaget til den danske trup, fordi de har været stabile i
forbindelse med at møde op til træning og stævner.

FAKTA
SPECIAL OLYMPICS WORLD WINTER GAMES 2022
{{Special Olympics er idræt for personer med
udviklingshandicap eller generelle indlæringsproblemer, der i hverdagen er afhængig af særlige pædagogiske støtteforanstaltninger.
{{Det danske floorballhold: Dan Fauerholt Thisted (Herning Pirates Floorball Club), Frederik
Sandgaard (Herning Pirates Floorball Club),
Henrik Madsen (VI-KA Thisted), Martin Korsgaard Snæver Andersen (VI-KA Thisted), Mikkel
Lassen (Alborg Flyers/IH Aalborg), Peter Petersen (Herning Pirates Floorball Club), Rasmus
Sejr Hugsted Hansen (Lavuk Sport og Entertain-

ment), Tobias Antonius Sandbæk Dahlgaard
(VI-KA Thisted), Carsten Nystrup (træner) og
Alex Dahl Jensen (ass. træner).
{{De danske kunstskøjteløbere: Emilie Bandier
Borring (Hvidovre Skøjteklub), Julie Haagensen
(Sport- og Skøjteforeningen Nord), Laura Ehrhorn Dollerup (Sport- og Skøjteforeningen
Nord), Oliver Markus Marinheiro Marhauer
(Gentofte Kunstskøjteløber forening), Pamela
Hansson (træner) og Martine Zuiderwijk (træner).

Thy er godt repræsenteret på det danske floorballhold, der drager til Special Olympics World Winter
Games 2022 i Rusland til januar. Fra venstre er det Tobias Antonius Sandbæk Dahlgaard, Martin Korsgaard Snæver Andersen, assistenttræner Alex Dahl Jensen og Henrik Madsen.

Hundborg.
Gåsehud før indmarch
Alex Dahl Jensen har selv et
fysisk handicap og har spillet floorball siden 1998,
hvor handicapidrætten tog
sportsgrenen til sig, fortæller han. Han har spillet på
landsholdet og har blandt
andet oplevet at deltage i
nordiske mesterskaber og
var også med som assistenttræner til Special Olympics
World Winter Games de to
forrige gange i henholdsvis

Sydkorea og Østrig.
Han ved derfor, hvad der
venter de tre unge spillere
fra VI-KA Thisted, hvor han
også selv er spillende træner
og bestyrelsesformand. Han
fremhæver oplevelsen af at
stå på et stort stadion med
en masse mennesker.
- Når man står der, lige før
der bliver råbt ”Danmark”,
og hele holdet skal marchere
ind, så får man gåsehud, siger Alex Dahl Jensen.
For ham er det af stor betydning at være en del af den

danske Special Olympicsfloorballtrup.
- Det er en god måde at få
sporten ud til flere lande, og
så er det vigtigt for mig at give spillerne muligheden for
at få den store oplevelse, det
er at komme udenlands og
møde en masse andre hold,
så de ikke bare ser dem, de
møder til de danske stævner,
siger Alex Dahl Jensen.
Danmark sender også fire
kunstskøjteløbere til Special
Olympics World Winter
Games 2022.

Assistenttræner Alex Dahl Jensen glæder sig over den store oplevelse, der venter de tre unge spillere
fra Thisted.
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