
Husmoder, tillidskvinde
og- spilleudvalgsmedlem

Danmarks enesl.e kvindelige spilleudvalgsmedlem indenfor fodbold
jolO'3 bor iNcrdborq .

Fru )fimi Clausen

i1,ke alene, fordi hun kan lide at
'se en god todbotdkamp, men også
fordi hun som medlem af spille-
udvalget må forvisse sig om, at
holdene har fået den rigtige sam-
mensætning.

Fru Mimi Clausen er formodent-
lig Danmarks eneste kvindelige
spilleudvalgsmedlem indenfor fod-
bold. Hun blev indvalgt i udvalget
sidste år med et stort flertal af
stemmer.

- Hal' De selv spillet fodbold,
Hu Clausen?

- Nej i min tid var der ikke
'noget, der hed fodbold for kvinder.
Men der el' altid blevet snakket me-
get fodbold her i huset. Her er åbent
hus fol' de unge rodboldspitlere,

+--+-+---+--H som. kommer og går, som de vil,
og det hal' alt sammen medført,
at min interesse for fodbold er
vågnet. Dertil kommer, at nål' man
har en mand, der altid skal på fod-
boldbanen, så vil man jo gerne med
for at se lijit til ham, og på den
måde el' jeg efterhånden kommet
ind i foreningsarbejdet.

- Fru Clausen afløste iøvrigt i
spilleudvalget sin mand, Rasmus
Clausen, som i stedet overtog en
post indenfor bestyrelsen, og de
hal' begge igennem adskillige år
gjort en påskønnelsesværdig ind-

1--4--+-4-+---+-+--1-+-f--t-J sats for fodboldsporten i Nordborg.
3S SPILLERE SKAL UDTAGES
- El' det ikke svært at få sarn-
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I--+-+--+-+---t-+--ir-+-j--+-! vel omkring 40 seniorspillere og

skal hver søndag bruge 33 spillere
til de tre hold, så det er ikke altid
lige let at finde frem til den rig-
tige sammensætning. Vi sætter
hold hver tirsdag aften efter at
have kigget l,id1:på træningen, og
vi begynder som regel k!. 20.30 og

--+-+-- ~ +--+--+

-+-+--t--t--+-
.•.

l+-

+-

er sjældent færdige før ved 23.30-
tiden.

Ved udvælgelsen af spillerne bli-
ver det som regel taget i betragt-
ning, hvem af spillerne der møder
flittigst til træningen. Der el' spil-
lere, som næsten aldrig kommer til
træning, og de har nåturligvis hel-
ler ikke store chancer for at kom-

rme på hold.
- Men er det ikke en vanskelig

opgave at bedømme de forskellige
spilleres præstationer?

- Det er ikke så slemt. De fleste _
af spillerne har vi kendt lige fra
de var- puslinge, og kommer der en -
spiller udenbys fra, så finder man
hurtigt ud af, hvad han dur til.

- Og de spillere. der ikke kom-
mer på hold, bliver de ikke sure?

- Det synes jeg ikke, man kan -
sige. Som regel affinder de sig med
spilleudvalgets afgørelse.

- Der har været en del utilfreds- _
hed med træning forholdene i
Nordborg?

- Ja, det har været et handi-
cap fol' Nordborg Idrætsforening, -
at vi ikke har haft tilfredsstillende
træningsforhold, især da vi har en
stor ungdomsafdeling. Men nu er
man heldigvis kommet i gang med
det nye stadion, og vi har noget at -
se frem til. -

TILLIDSKVINDE P Å DANFOSS
Anledningen til den lille samtale

er den, at fru Mimi Clausen lørdag -
den 21. ds. fejrer 50 års fødselsdag.
Hun stammer fra Bedsted Lø, og
familien har i 16 år boet i Apote-
kervænget, hvor fru Clausen hal'
skabt et mønsterhjem for sin mand
og sine fem børn. At det virkelig
el' et mønsterhjem fremgår af, at
man har haft besøg af både kongen
og' dronningen og af den amerikan-
ske ambassadør, der under besøg -
på Nordals skulle se et nordalsisk
arbejderhjem.

Foruden at være en dygtig hus-
moder og medlem af spilleudvalget
er fru Clausen også tillidskvinde
for 57 kolleger på Dantoss, hvor
hun har været ansat i fem år. Da
vi talte med hende, stod hun netop
for at skulle af sted til Esbjerg
højskole, hvor 'hun i 14 dage skal
deltage i et tillidsmandskursus.

- Hvor kommer De ud for de
sværeste problemer - i spilleud-
valget eller som tillidskvinde?

De vanskeligste problemer
møder man vel nok på. arbejdsplad-
sen, især i forbindelse med afske-
digelser og forflyttelser, men i det
store og hele synes jeg, at vi hal'
et godt forhold til alle sider.

B. S.


