
Jesper Nørskov, 17, Turgay Sahin, 15, og David Petersen, 15. Alle medlemmer af Nordals Boldklub, som
er ifærd med at melde sig ud, da de mener, klubbens træning er kørt for ambitiøst.
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- Det er et hjerteskærende
syn, når en lille pige står og
græder efter sit første hånd-
boldsstævne. Hun var den bed-
ste på sit hold, men fik overhove-
det ikke rørt bolden, fordi det
andet hold havde mandsopdæk-
ket hende. Det er nok den størs
fare ved at køre ungerne fo
hårdt og satse for meget på vok-
sen-sportens betingelser - legen
bliver glemt, og det er hårdt m
hårdt.

Gunnar Jespersen er træne
for Ulkebøls iunior-damer o
Tandslets senior-damer og h
nogle kedelige erfaringer inden



Metoderne indenfor sports-træ-
ningen er forskellige, alt efter om
der skal satses på medaljer og
points, eller om sports udøverne
først og fremmest skal more sig
og i ro og mag nyde sammenhol-
det i klubben. Når de to interes-
ser mødes. er det ikke altid sød
musik, der opstår. Hvis to vidt
forskellige holdninger til et cen-
tralt emne trives indenfor den
samme klub, kniber det med at
præsentere en enig facade udad-
til.

Da Lars Nielsen, Turgav Sa-
hin og J esper Nørskov, alle tre
Nordborg, fik offentliggjort et
læserbrev i Jydske om en angive-
ligt ny, mere resultat-orienteret
linje indenfor Nordals Boldklub,
var det ment som en udfordring
til klubben .•• Tag åbent stilling«
var budskabet, men boldklubben
tog ikke udfordringen op. Læser-
brevet fik lov at stå ubesvaret
hen, og Nordals Boldklub har
ikke villet have for meget omtale
af sagen.

- Vi mener ikke, der er noget
som helst i den sag, siger klub-
formand Børge Zanchetta. Nord-
borg. og det er nærmest for at
spare de unge for al den kedelige

omtale. de ellers ville få, at vi har
valgt at holde en lav profil. Det
er nogle helt personlige konflik -
ter. der ligger til grund for de
tre's utilfredshed med boldklub-
ben. og det er der ingen grund til
at rippe mere op i. Sagen er
bedst tjent med at ligge stille
hen. Det besluttede vi på et
ekstraordinært bestyrelsesmøde
i mandags.

Lars, Turgay og Jesper pe-
gede i deres brev på, at et af
holdene i boldklubben prioriteres
højere end de andre fordi, spil-
lerne på det ene hold går med på
klubbens nye trænings-politik.

- Ved at satse alt på et be-
stemt hold risikerer de ikke blot,
at de andre hold går i stå, mener
Jesper Nørskov, men også en
reel spillerflugt fra Nordals Bold-
klub. Jeg kender adskillige, som
enten har meldt sig ud af klub-
ben fornylig eller er på vej ud,
fordi der ikke længere er plads til
glad fodbold i klubben.

- Der er aldeles ikke tale om,
at vi foretrækker nogle hold
fremfor nogle andre, indvender
Zanchetta.

- Den konsulent, vi har ansat
til at vejlede de forskellige hold,

tager sig naturligvis lige meget
af dem alle sammen.

Hvad er det så, der adskiller
træningen i dag fra tidligere ti-
der?

Jesper Nørskov og Turgay Sa-
hin er ikke i tvivl om, at der nu
lægges en hårdere linje. - Vi får
skemaer, når vi møder til trænin-
gen, som så skal afleveres bagef-
ter. Så skal vi udfylde dem med
de tider, vi kan løbe en given
strækning på, og de skal helst
blive bedre gang for gang. Lige-
som vi nu også har stræk øvelser
både før og efter en trænings-
kamp, hvor vi plejer bare at
kunne smutte i omklædnings-
rummet bagefter. Om det er sun-
dere? Det er i hvert fald ikke nær
så sjovt. Der er kommet for me-
get disciplin over det.

Efter en kamp plejer vi også
selv at kunne disponere over vo-
res tid. I dag ser man skævt til
os, hvis vi gerne vil ud i byen og
more os lidt, når vi har spillet en
kamp.

Er anklagepunkterne så alvor-
lige og spillerflugten fra Nordals
Boldklub så omfattende, som de
unge skitserer den, bliver klub-'
ben vel på et tidspunkt nødt til
at tage udfordringen op.
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