
 

Tur til Dame VM   

                          

Søndag den 13. december 2015 spillede Danmarks håndbolddamer ottendedelsfinale i Jyske Bank Boxen i 

Herning. Den Blå Flamme havde i august sikret sig 75 billetter til denne kamp i håb om at Danmark ville 

ende som minimum nr. 4 i deres pulje og dermed komme i ottenedelsfinalen. 

Turneringen startede fint for Danmark hvor det blev til sejre over Japan, Tunesien og Serbien i de første 3 

kampe, men så gik der gummiarm i pigerne og de næste 2 kampe mod Ungarn og Montenegro blev begge 

tabt.   Holdet endte som nr. 3 i puljen, og var dermed klar til ottenedelsfinalen, hvor de skulle møde 

Sverige. 

Efter Danmarks to tabte kampe var det med spænding om udfaldet af kampen vi gik ombord i Tommerup 

Turistfarts dobbeltdækkerbus ved  Fyrtårn Tommerup kl. 15,30 med kurs mod Herning.  Vi ankom til Boxen 

kl. ca. 17.30, efter at alle var blevet kropsvisiteret ved indgangen, fandt vi vores pladser på øverste level, 

hvor nogen blev for at se kampen kl. 18 mellem Congo og Kazahstan som endte 30 – 31 efter 7 straffekast 

til hvert hold, andre gik i fanzonen for at opleve stemningen her og få lidt at spise inden Danmarks kamp. 



Kl. 20.45 var 12.400 tilskuere på plads til kampen. Danmark kom godt fra start og bragte sig foran 3-1, 

Sverige var foran ved stillingen 3-4 og 5-6, men det var også sidste gang i kampen Sverige førte, det sidste 

kvarter af halvlegen scorede svenskerne slet ikke og Danmark kunne gå til pausen med en føring på 15-7. 

 I anden halvleg kom svenskerne lidt bedre fra start og reducerede til 17-12 og 19-16 inden Danmark 

endelig trak fra og sikrede sig sejren med 26-19. 

På vej til Herning var der blevet tippet på kampens resultat, men ingen havde det rigtige resultat. Der var 

en del som havde gættet på 26 mål til Danmark, ingen havde  dog gættet på 19 mål til Sverige, det 

nærmeste man kom slutresultatet var 26-24, som 3 havde tippet og som dermed delte puljen på 1080 kr. 

Trods sejren og den gode stemning var der lidt stille i bussen på vejen hjem, hvor mange sad og halvsov, 

nogle skulle jo op på arbejde mandag, og vi var først i Tommerup igen kl. 0.45. En god oplevelse og en 

hyggelig tur.  Næste tur til en håndboldoplevelse bliver måske til en kamp i Bundesligaen i Flensborg eller 

Kiel. 

 


