EM 2008
Guld til Danmark

Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik og Københavns
overborgmester, Ritt Bjerregaard, trådte frem i festsalen på
Københavns Rådhus. Modtog EM-heltene, bød dem velkommen
hjem fra Norge og lykønskede dem med guldmedaljerne, inden
de trådte ud på Rådhusets balkon.
Tekst af Per Brunsgård, Tim.
Fotos af Henrik Hildebrandt Kbh.

Så lykkedes det igen for Ulrik Wilbek at føre håndboldlandsholdet til guldmedaljer. Denne gang var det
herrelandsholdet, der vandt finalen ved EM i Norge, Håkons Hallen i Lillehammer. Danmark besejrede
Kroatien med 24 - 20 i finalen, søndag den 27. januar 2008, klokken 16.00 - 17.39.
Ulrik Wilbek er træneren, der aldrig er kommet tomhændet hjem fra et mesterskab. Otte medaljer er
det
blevet
til.
1993: VM-sølv, kvinder. 1994: EM-guld, kvinder. 1995: VM-bronze, kvinder. 1996: OL-guld, kvinder.
1997: VM-guld, kvinder. 2006: EM-bronze, herrer. 2007: VM-bronze, herrer. Og nu 2008: EM-guld
herrer.
Københavns overborgmester Ritt Bjerregaard havde tidligere på hjemkomstdagen inviteret den
sportsglade kronprins Frederik til at kigge forbi, han takkede ja for invitationen. Kronprinsen ankom
sidst på dagen til Rådhuset.

Københavns overborgmester Ritt Bjerregaard,
kronprins Frederik og Lars Rasmussen fra Team
Tvis Holstebro ved hjemkomsten på Rådhuset.

Michael V. Knudsen, spiller fra SG FlensburgHandewitt, kom i snak med kronprins Frederik i
festsalen på Københavns Rådhus 28. januar 2008.

Danmarks vej til guldmedaljerne:
Indledenderunde:
Norge - Danmark 27 - 26
Danmark - Montenegro 32 - 24
Danmark - Rusland 31 - 28

Mellemrunde:
Danmark - Kroatien 30 - 20
Danmark - Polen 36 - 26
Danmark - Slovenien 28 - 23

Semifinaler:
Danmark - Tyskland 26 - 25
Kroatien - Frankrig 24 -23
Bronzekamp:
Frankrig - Tyskland 36 - 26
Finale:
Danmark - Kroatien 24 - 20

Guld til Danmark

Kronprins Frederik modtog EMheltene på Københavns Rådhus
28. januar 2008.

Michael V. Knudsen viste stolt
guldtrofæet frem på Rådhuset i
København.

Lars Møller Madsen fra Skjern
er landsholdets højeste spiller.
Hans højde er på 2,07 m.

Mandag 28. januar gjalt så hjemrejsen til København med fly fra Oslo. Den store modtagelse på
Rådhuspladsen ved Københavns Rådhus. Flyet blev modtaget og eskorteret af tre F16-fly fra det danske
luftvåben. Flere af spillerne forstod først, hvor stor modtagelsen herhjemme var, da de så de tre fly på
vingerne, fra deres eget SAS' afgang, SK1467.
De første fem tusinde danskere havde taget plads i Københavns Lufthavn Kastrup for at få et glimt af
guldheltene.
Frem fra tolden kom først en tårevædet Lars Rasmussen og derefter holdkammeraterne. Det var en
overvældet oplevelse, modtagelse, var Lars Rasmussen og stjernekeeperen Casper Hvidt enige om.
Udenfor lufthavnen holdt landsholdets bus klar, til at køre spillerne frem til Københavns Rådhus, hvor
over 30.000 danskere havde taget opstilling på Rådhuspladsen for at hylde guldheltene. Politiet
eskorterede spillerbussen frem til Rådhuspladsen, hvor kronprins Frederik og Københavns
overborgmester, Ritt Bjerregaard, stod klar i festsalen, til at modtage EM-heltene.

Dansk Håndbold Forbunds formand Per
Rasmussen og kronprins Frederik.
Formanden var på talerstolen og talte for EMheltenes store præsentation.

En smilende kronprins Frederik
og Lars Rasmussen med guldtrofæet i festsalen på Københavns Rådhus.

Straks efter modtagelsen i festsalen blev døren til den berømte balkon ud mod Rådhuspladsen, hvor de
30.000 fremmødte ventede, åbnet og spillerne kom frem. Ritt Bjerregaard gik på talerstolen og
lykønskede de hjemvendte guldvindere inden hun overrakte gaver og bød på de berømte
Rådhuspandekager.
På grund af EM titlen til Danmark sikrede herrelandsholdet sig direkte adgang til OL i Beijing til august
og VM i Kroatien 2009. Det er 41 år siden sidst, et dansk herrelandshold var i en finale. I 1967 vandt
Danmark sølvmedaljer.

Udenfor Rådhuset på Rådhuspladsen hyldede godt
30.000 håndboldfans de hjemvendte guldvindere
fra EM, der fandt sted i Norge, januar 2008. OL og
VM billetter sikret.

