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SOLEN OG varmen var som i oprindelseslandene for Beach Volley, men baggrund og deltagere ærkedanske. Adam Iversen fra Agger (t.v.) kæmpede sammen med Niels Christian Kjærgaard (t.h.) mod to Louiser. Efternavnet Kjærsgaard Bertelsen (t.v.) og Landbo Larsen (t.h.). Og det blev lovet herrerne, at kampens resultat ikke blev nævnt.
Foto: Klaus Madsen

Beach Volley i skolegården
Af Niels Hansen

Kvindelige spillere må kun
spille iklædt meget korte
bukser.
Til gengæld er hyggen i
højsædet hos tilskuere og de
20 spillere, der to og to udgør et hold.
Og de kan så få lov til at
kæmpe i forskellige kampe,
som efter en idé af Niels
Dahlgård har fået navne, der
tilgodeser hovedsponsoren
af turneringen: Super Spar i
Bedsted:
"Tigerrouladekampen",
"Spar Kattemadkampen" eller "Lotus Toiletpapirkampen".
Niels Dahlgaard forklarer
også, at de 20 spillere stort
set alle er fra Thy, da der også i dag spilles i Kerteminde
og det er en DM-afdeling af
det officielle mesterskab.

niels.hansen@nordjyske.dk

BEDSTED: Solvarmt sand, en

bagende sol og minimal beklædning: Søndag genlød
luften bag skolen af klask fra
hænder mod en volleybold.
Men det var ikke en skole i
nærheden af eksempelvis
Rio de Janeiro i Brasilien,
men "kun" skolen i Bedsted i
Thy.
– Det er blevet en populær
sport, forklarer en af arrangørerne af det Midt/Vestjyske Mesterskab i Beach Volley, Niels Dahlgaard fra Bedsted KFUM.
Klubben, der trods alle
odds, stadig tilhører gruppen af klubber i toppen af
den "almindelige" Volleysport i Danmark.
– Stilen er hurtig og der
kan være mange sjove redninger, siger han.
Men ellers holder klubben
sig til søndagens arrangement sig fra at håndhæve de
noget diskriminerende beklædningsregler, som selv
Den Internationale Olympiske Komité har accepteret:

MED ET højt "smask" sikrede Louise Landbo Larsen endnu et point til sig og hendes makker. Begge piger er fra Aalborg, men gift med to
lokale herrer.

