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Benjamin fandt
frirum fra mobning
i teatergruppe

Der er flere trafikulykker
i Nordjylland end i
Danmark generelt

FC Thy Piger er et
stærkt opgør mod
vanetænkning
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FÆLLESSKAB: En
gruppe tidligere
udsendte soldater
har stiftet deres
egen ishockeyklub
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Omkring halvdelen af
Operators har ikke spillet
ishockey før, men de gør
store fremskridt under træner
Jonas Madsens ledelse, siger
formand Esben Blicher.

Operation frirum og fællesskab
Af Claus Smidstrup og Henrik Bo (foto)
claus.smidstrup@nordjyske.dk

K

En træningstid klokken syv er ikke nogen hindring for stort fremmøde hos
Operators Hockey Club.

Operators Hockey Club blev
dannet i august, men har
allerede fordoblet medlemsskaren til flere end 40.

lokken er syv fredag morgen.
Fredag i lige uger. Et sted
mellem 15 og 35 mænd har
spændt skøjterne, spændt hjelmen
og er parat til en times ishockeytræning. De er medlemmer af Operators Hockey Club, der blev dannet i
august og allerede har fordoblet
medlemsskaren til flere end 40.
Udover ishockey har de det tilfælles, at de alle har været udsendt af
Forsvaret.
- Vi ved, at det er godt at komme
ud blandt andre mennesker, men
det kan være svært blandt nogen,
der ikke kender vores jargon eller
ved, hvad vi egentlig taler om, når
vi snakker om vores oplevelser.
Sådan hedder det fra Esben Blicher, der fortsætter:
- Derfor er det rart for os at være
sammen med nogen, der gør. At vi
ikke skal forklare os.
Esben Blicher er klubbens formand og tog initiativ til klubben,
fordi han havde lagt mærke til, at
mange soldater interesserede sig
for ishockey.
- Det er en fed sport, der passer til
dem, siger formanden, der især tog
initiativ til klubben, fordi han ved,
at veteraner har behov for frirum
og fællesskab.
Plads til flere
Ikke alle soldater kommer lige helskindet hjem fra udsendelse. Fem
af klubbens medlemmer har PTSD posttraumatisk stresslidelse - og en
enkelt har nok fysik til lidt ishockey
hver anden uge men kan ikke længere passe sit arbejde i Forsvaret.
De har måske især brug for et fællesskab.
- Det er i hvert fald vigtigt med tilbud til veteraner, der har det svært,
som et supplement til det superarbejde, kommunen gør, siger Esben
Blicher.
Operators Hockey Club har for
tiden 42 medlemmer, fortrinsvis
fra Nordjylland, men også to i
København, to i Vojens, to i Aarhus
og en i Silkeborg. De sidste tre tager
turen til træning.
- Så de er tidligt oppe, smiler Esben Blicher, der forklarer det tidlige
træningstidspunkt med, at man ikke ville konkurrere med de etablerede og åbne klubber om istid. Der
er pres på skøjtetiden i Gigantium,
og veteranerne vil af de nævnte

grunde gerne være sig selv.
Samtidig vil de gerne være flere.
Klubben har ikke sat begrænsning på medlemstallet, og der er ingen krav om hverken kendskab til
ishockey eller til at kunne skøjte.
Esben Blicher anslår, at cirka halvdelen har spillet ishockey før - deriblandt Jonas Madsen, der står for
træningen.
- Resten rykker sig virkelig både
på skøjterne og med forståelse af
spillet, siger han og siger, at tempoet bliver sat efter, at alle kan være
med.
- Målet er ikke at vinde kampe
eller deltage i turneringer - udover
nogle små, der afvikles over en
weekend. Det er fællesskabet og
frirummet, der tæller, siger Esben
Blicher.
Drømmer om USA
Klubben har dog også internationalt fokus. Den har i bedste
ishockey-stil et engelskklingende
navn, opkaldt efter et amerikansk
ord for soldater, der har deltaget i
specialoperationer, operators, og
det er et stort mål at komme til USA
og møde et hold af amerikanske veteraner.
Det er dog en bekostelig affære,
og det er ikke så ligetil at skaffe tilskud til at få den drøm til at gå i opfyldelse. Klubben har søgt diverse
fonde, og Esben Blicher forsøger at
skaffe sponsorater for at mindske
spillernes egenbetaling men er nået
frem til, at det er nemmere at gøre
til et U9-fodboldhold end til et ishockeyhold af soldaterveteraner.
Faktisk oplever han, at veteraner er
et lidt ømtåleligt emne.
- Måske skyldes det, at der har
været nogle uheldige sager med
veteraner, siger en ærgerlig ishockey-formand, der dog ikke har
opgivet USA-turen. Samtidig pønser klubben på at nedsætte et udvalg, der skal supplere de sociale
arrangementer herhjemme. Indtil
videre har medlemmerne overvejende været samlet i ishockeysammenhænge som tilskuere eksempelvis til det nordjyske lokalopgør
mellem Aalborg Pirates og Frederikshavn White Hawks samt til
forrige sæsons Final 4-stævne, og
bestyrelsen vurderer, at der er
stemning for mere. Det understreges af, at klubben har en håndfuld
medlemmer, der ikke er på isen
men bare gerne vil være en del af
sammenholdet.
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Morgenmænd.

VETERANTRÆF: Tidligere udsendte - og morgenfriske - soldater har lavet deres egen ishockeyklub

Nok er ishockey vigtigt, men det er det sociale, der tæller mest i Operators Hockey Club.
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