SIF-malmand
star som pa nale
Akupunktur hjrelper malmand Lasse
Henize, sa han kan
spille med sine
skuldersmerter
At Jena Rasmussen
FODBOLD: Hvis
SIFmllmand Lasse Heinze stA.r
som pA n!le i ka.m]>en mod
AC Horsens, sA er det ikke
b elt forkert. Bogatavelig
talt.. For han far akupunktur
i sin dArlige skulder, der bar
plaget ham nu i flere uger.
• Jeg bar stadigvook
aineTter i skuldereo, men
akupunkturen hjielper, sd
jeg kan spille, og der er langsom fremgang, siger Lasse
Heinze, der skynder sig at
tilfoje:
- Og jeg kan spille 100

procent. Det er kun smerteme, somjeg lever med. Jeg
har overbovedet ikke nedsat
bevregelighed, siger han.
Skaden opstod to til tre
uger ffr trreningsJejren i
Tyrkiet.
· Derfor ho1dt jeg en pause
fra traming pA 10 dage forud
for trmningslejren og var s4
kJar i Tyrkiet. Men allerede
den anden dag demede var
det gait igen, og jeg var virkelig frustreret. Jeg var klar
til at tage lrjem for at fa en
indsprl'jtning • en blokade.
Men en skulderspecialist i
Danmark, som vi kontaktede. kunne fortmlle, at det
ville man ikke gore ved den
type skada, sl jeg blev i
tramingslejren og fi.k nogle
piller, som }tjalp, siger Lasse
Heinze, der ikke belt er klar
over, hvordan skaden er
opstAet.
- Jeghar t1et en forklaring

om, atjeg mAhave !let en fi.
berskad.e eller forstrrekning
i s kulderen. Det kan rnAsb
vmre sket i styrketrmninglr
lokalet, siger Lasse Heinze,
der er klar til m,det med AC
Hosens simda,g aften.
• Akupunkturen saitter
noget i gang. Deter lidt som
zoneterapi, at bvis man
trykker et sted, lrjmlper
det et andet st.eel. Der er
flere af spilleme i SIF, der
bruger akupunktur, ogsl for.
at forebygge akader, siger
Lasse Heinze.
Akupunktur
er
dog
med nAle og bar en smertelindrende og helbredende
effekt, isaar nAr det drejer
sig om problemer med
muskier, knogler og led. Et
af akupunktmens aktiver
er. at man undgllr risiko for
skadelige bivir.kninger, der
ofte eren f~Jge afmedicin.

Lasse Heinze kan spllle 100 procent, men ma leve meq smerteme.

