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NYKØBING: En slutspilskamp med 
Mors-Thy har vist sig at byde på en 
udfordring af den sjældne slags for 
både gymnasieelever, Jyske Bank 
Mors Arena og Mors-Thy Hånd-
bold.

Lørdag 29. april møder ligahol-
det Ribe-Esbjerg på hjemmebanen 
i Nykøbing. Det sker om aftenen 

blot et par timer efter, at afgangse-
leverne på Morsø Gymnasium har 
holdt deres traditionsrige gallafest 
på samme gulv.

Det har givet logistiske udfor-
dringer, men dem melder parterne 
nu løst.

- Gallaen har sagt ja til at danse 
på gulvreklamerne, så vi har kun-
net få det hele til at gå op, fortæller 
Nils Pedersen, centerleder i Jyske 
Bank Mors Arena. 

Han har også fået accept fra ele-
verne på ønsket om, at de undlader 
at danse i sko med sorte bunde, da 
den slags giver gulvet sorte streger, 
som man ikke vil kunne nå at fjer-
ne inden ligakampen. Og han roser 
gymnasieeleverne for på den måde 
at være med til at løse udfordrin-
gen i god ro og orden.

Nogle elever sure
Fra gallafesten ledelse melder man 

sig også glad for løsningen. For-
mand for gallaudvalget, Rikke Ni-
elsen, fortæller dog, at ikke alle 
elever er tilfredse med ikke at kun-
ne danse i gallasko, men hun kal-
der aftalen for god for alle parter. 

- Den er helt fin, og det brokker vi 
os ikke over, siger hun og glæder 
sig over, at det har været muligt at 
fastholde gallafesten på oprinde-
ligt aftalt tid og sted.

- Vi kommer stadig klokken 16, 

og så har vi aftalt, at VIP-gæsterne 
(fra håndboldkampen, red.) hol-
der ved Morsø Gymnasium og den 
gamle parkeringsplads. Det gør 
nogle af gallagæsterne også, siger 
Rikke Nielsen. 

Hos Mors-Thy Håndbold glæder 
man sig over, at parterne har fun-
det en løsning, så arenaen inden 
for få timer kan byde på både galla-
fest og ligakamp - måske med tv-
dækning.

- Der har selvfølgelig været en hel 
masse logistik i det, men med vel-
vilje fra alle parter er problemet 
løst, lyder det fra Johs. Sønder-
gaard, formand for Mors-Thy 
Håndbold.

Ligakamp lige efter galla
UDFORDRING: Afgangseleverne på Morsø Gymnasium har sagt ja til en løsning   med at skåne arenaens gulv under gallafesten 29. april


