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Vil disse mennesker gove noget, hvilket jeg
synes er en god ide, bØr de give et eller
andet til holdet, hvis de vinder, da jeg også
tror, at man i anden omgang gør den lille en ~)
bjørnetjeneste, når man belØnner en enkelt. V
Fodbold er et holdspil og derfor bØr man også
opdrage de små således, hvilket trænere gør en
masse for, som så bliver nedbrudt af de glade
givere.
Er man i tvivl om ovenstående, skal man, hvis
man har mulighed for det, se en kamp med disse
små og helst indendØrs, da der jo normalt bli-
ver lavet flere mål der, og en spiller har her
mulighed for at skyde på mål hele tiden, da af-
standen ikke er så stor.
Det værste eksempel på det her anfØrte fik jeg
ve~. ~t-stævne i julen i Nordalshallen i lille-
putrækken, hvor NB var puljevinder og skulle
spille mod SØnderborg, som var anden puljevin-
der.
NB var SB overlegen, men alle mand ville skyde
og resultatet blev uafgjort, hvorefter der måt-
te skydes straffesparkkonkurrence, som viste,
at skydefærdigheden slet ikke var så god, som
man troede. Ud af de fem forSØg, som man havde,
scoredes på et. NB tabte. .
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Idag til : Ungdomsspillere og forældre
SPORTEN : Hvad er jeres kommentar til dette
indlæg? Skriv et par linjer til SPORTEN.

MED NB TIL ISHOCKEY
Torsdag den 21.februar Kl.19.30 er der lokal-
opgØr iishockeys l.division mellem Vojens IK
og Esbjerg IK i Vojens skøjtehal.
Begge klubber er som bekendt med i slutrunden,
hvor det gælder mesterskab og medaljer.
NB har fØr arrangeret sådan en tur til Vojens
for engang at se noget andet end fodbold og
det var for mange alle tiders oplevelse.
Er du interesseret, så meld dig til redaktØren
senest den IS.februar.
Prisen for turen er 227Kr. (Entre og bustur) .
( gang er Kl.17.1S fra parkeringspladsen ved

ottet, hjemkomst ca.Kl.23.lS (der er ingen
ophold undervejs ).
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