


To halve fodboldår!
Jeg skal her i bogen kort forsøge, at skildre min egen situation som træner
for to fodboldhold på eet år.

Første halvår - VM. :s- Michael Kragh P. - Kenn R. - Dennis A. - Thomas
Efter to år sammen med Allan Jørgensen skulle (Jenner) J. - Claus J. alle var med til, at vinde den
jeg i 88 så have ansvaret for Y-M. Vi startede sidst
i januar med fire gange ugentlig træning - sener
tre gange plus Tr. Kp. Efter første træningsdag,
møde med spillerne hvor jeg fremlagde mine
synspunkter og »krav« og hvor spillerne bagefter
kunne udspørge mig. (Der var efter mødet ingen
spillere der meldte fra). Gennem træning og Tr.
Kp. kunne jeg se en positiv udvikling, rent sports-
ligt, men sandelig også mentalt. Drengene var
indstillet på, at arbejde hårdt og seriøst. Vi satte
os (syntes vi selv) et realistisk mål, at blive nr. et
eller to i foråret og så komme i den stærkeste Y-
M. gruppe i efteråret. Den målsætning kunne vi
desværre ikke opfylde.

Vi lavede undervejs nogle helt elementære fejl,
som kostede os en topplacering. Eksempelvis
førte vi 2-0 efter et kvarter i topopgøret mod
Holbæk - kampen sluttede 5-5!

I pinsen deltog Y-M. i Nord-Als Cuppen. Det var
på alle måder en god tur. Det var flot vejr - vi kom
alle velbeholdne derover (Stigsen var chauffør)
og vi vandt turneringen. Vi skulle i finalen møde
de DANSKE MESTRE fra OB. Hvor der de andre
dage havde været højt humør hele tiden, var
situationen nu en anden. Alle var mere eller
mindre, tændt - spændt eller nervøs over det der
skulle ske senere på dagen. Den værst »medtag-
ne« var Ole, han va~ slet ikke sig selv, men de
spillere der havde overskud, forsøgte, at trøste og
hjælpe ham så godt de kunne.

Vi havde lagt en »lldt« mere forsigtig taktik, end
den vi ellers plejer, at spille efter (ellers var vi nok
blevet løbet over ende). Den ordinære kamp
sluttede o-o efter at OB havde haft et »lille«
overtag. Straffekonkurencen var utrolig spænd-
ende. Efter de første 10 spark stod der 5-5.

Da vi havde scoret på vores 8. straffespark,
brændte OB deres Jhvem siger, at BIF ikke kan
score på straffespark). Hvilken jubel, vi havde
slået DANMARKSMESTRENE, det var ikke rig-
tigt til at forstå. Vi havde i Tom Hansen turnering-
ens bedste målmand, der efter hård kamp med
Steen Petersen fra OB måtte se sig slået som
finalens bedste spiller.

Jeg skal ikke undlade, at nævne: Søren N. -

landsdækkende TALENTturnering - stærkt gjort
drenge!

Med en rimelig god forårssæson og højde
punktet på Nord Als, vil jeg gerne takke holdleder
Ole samt alle spillerne på Y-M.

Andet halvår - VOM.
Efter at jeg havde forberedt mig på, at skulle
starte efterårsturneringen med Y-M. fik jeg til-
buddet om, at overtage YD M. Allan Jørgensen var
blevet ansat som assisterende træner for vort
divisionshold - hvilken udfordring for Allan, men
den klarede han såmænd også. Udfordringen var
ikke mindre for mig selv. Kunne jeg magte den
opgave, at afløse een af Danmarks dygtigste
ungdomstrænere? Efter jeg havde tænkt mig

Jacob Høybye vrister sig løs af en modstander
med næsten alle kneb.



Vinder af Nord-Als Cup 1988;
Stående fra venstre: Turleder Jørn Nielsen, Jan Barre, Laust Andersen, Thomas Schmidt, Najib Zaza,
Tom Hansen, Thomas Jensen, DennisAndersen, Bob Jakobsen, Holdleder Ole B. Nielsen. Siddende fra
venstre: Søren Nielsen, Michael Kragh Petersen, Claus Jensen, Gyula Fitos, Jan Hansen, Morten
Liljendahl, Flemming Thomsen og træner Allan Hansen.
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Fredag d. 20. maj kl. 12.15 satte »Stigsen« bussen
igang, fyldt med juniorer, ynglinge, trænere og
ledere plus en masse grej. Målet var Nord Als,
hvor 2. junior og 2. ynglinge skulle deltage i en
stor international turnering - »Nord Als Cup 88«

Tonen blev straks lagt, med fuld musik på
anlægget, som just ikke var sidste Hi-Fl model, nå
men det var bussen nu heller ikke.

Undervejs underholdt Thomas (Jensen) med et
skrigende morsomt usynligt bingo, så vi var i godt
humør da vi ved ca. 18.00 tiden ankom til Nord
Als.

Indkvarteringen var på en flot ny skole, og efter
et kort orienteringsmøde viAllan Hansen, kørte vi
til Idrætsanlægget og aftensmaden.

Derefter var aftenen til fri afbenyttelse, til det
tidspunkt man var blevet enige om var »sovetid«,
Det skal siges at alle mødetider blev overholdt
samtlige dage, om man så skulle låne en af de
lokale pigers.cykel - ik' Michael (Kragh).

Det kneb dog Iidt med af falde til ro fredag aften,
det er svært for en bybo, og i dette tilfælde
»Jusko«, med så store afstande til grill-baren. Så
da nogle af kammeraterne fortalte at der på
skolens område var åbnet en kiosk netop med
pølser, burgere og »tritter« løb »Jusko-s mund i
vand. Men han turde ikke begive sig mod eventy-
ret, sæt det var et fatamorgana. Latteren bragede
gennem klasselokalet de næste par timer.

Lørdag aften stod der »Showkarnp« på pro-

grammet, den obligatoriske fodboldkamp mel-
lem trænere og ledere. BIFs formand forstærke-
de et af holdene, eller var det omvendt? Samme
Per Bjerregaard sås efter kampen i samtale med
et par opkøbere, rygterne siger at han ville give
rigtig mange kroner for at komme af med John
(Jensen) efter hans »praqtkarnp«,

Senere på aftenen var der Discotek for de
unge, mens vi lidt ældre hyggede os i et tilstød-
ende lokale med mad og Harmonikaspil.

Flemming Frank startede denne aften en tradi-
tion med at gi' en omgang fordi BIF var blevet
DANMARKSMESTRE. Så lederen på næste års
tur, skal huske at ha' penge med til en omgang.

Ellers må vi sige, at vi blev forkælet af Nord Als
ledere, som hver morgen havde kaffen parat i
lederrummet og sidste morgen var der dækket,
med morgenmad og »ql, dansk«,

Som eneste hold stillede vore ynglinge op med
nyvasket tøj til hver kamp, for i nattens løb var det
svedige tøj bragt hjem til en leders kone og
vaskemaskinen.

Mandag stod så i finalens tegn og både juniorer
og ynglinge skulle deltage.

En understregning af det gode kammeratskab
der på denne tur var mellem junior og ynglinge
kunne bl.a, høres af de bragende BIF råb der
rungede ud over stadion under de to finaler.

Det skal også nævnes at sjældent har jeg set
en så nervøs leder som Ole (»Bager«) især under
finalen mod OB. Han var istand til at forvandle
sødmælk til soft-ice, så meget rystede han.

Det kan undre, at der bag BIFs udskiftningsbox
var placeret nogle OBere med et banner, hvorpå



::::::.der stod »Befri Nord-Als for Brøndby« Ak ja - de er
~ sure sagde ræven ...
~ Efter kampen gik det så hjemad, med to flotte
.•..•.•.•.trofæer placeret ved bussens frontrude, dog ville
~ vi gerne have sagt pænt farvel til en af Nord Als

) ledere, som alle dage havde sørget for at vi havde
det godt, han skulle desværre på arbejde på

) »Dantoss«, men som i alle rigtige eventyr ender
" alting godt, for hvem stod midt på vejen, da vi
<, passerede »Dantoss« med fægtende arme og

ben - rigtig gættet førnævnte leder, så vi fik sagt
pænt farvel og på gensyn.

Resten af turen hjem, blev om muligt, endnu
mere humørfuldt, og vel ankommet mandag aften
til Brøndby, rungede for sidste gang BIF råbene
ud over parkeringspladsen.

Tak til jer alle for en dejlig Pinse.

Jørn Nielsen
turleder


