
mindedes fire dages udfor-
dringer.

Kjeld Høi er med i Nordals
Boldklubs ungdomsudvalg, ;:,g
har sammen med ni andre
voksne ledet børnene i deres
mange friluftsaktiviteterne.

Efter turen rundt om Nord-
borg Sø var der fællesspis-
ning med forældre og søsken-
de. Ikke færre end 175 hyg-
gede sig med blandt andet
spørgelege på idrætscentrets
grønne område.

Fodboldskolen gav Langesø-dreng mange nye venner
Jeppe på syv år er et af
65 børn, der i fire dage
har hygget sig på DGls
Fodboldskole. Trods
skolens navn, så er det
hele ikke gået op i fod-
bold.

AF PETER BERGMAN

NORDALS: - Han ka' skyde
over 11 meter. Det har hans
storebror fortalt, indskyder
en imponeret Thomas, da
Langesø-drengen Jeppe på
syv år har fortalt, at han ikke
er nogen god fodboldspiller,
men godt kan lide spillet.

- Jeg vil gerne være go' hl
fodbold, men jeg tror ikke, jeg
er blevet så meget bedre,
funderede Jeppe og ramte ho-
vedet på sømmet.

DGIs fodboldskole er nem-
lig ikke målrettet på at gøre
børn til bedre fodboldspillere,

l.anqesø-drenqen, Jeppe på syv år, mener nok at fodboldskolen i Nordals Idrætscenter har væ-
ret god nok. Han er måske ikke blevet en bedre fodboldspiller, men han har fået mange nye
venner og er blevet en masse oplevelser rigere. (Fotos: Claus Thorsted)

men at gøre dem interessere-
de i idræt i bred forstand.

Succes gange 65
Og det er tilsyneladende lyk-
kedes for DGI og fodboldklub-
ben Nordals Boldklub. For
selvom 65 børn i alderen fra
syv til 13 år, heraf 11 piger,
hver formiddag fra mandag til
torsdag i Nordals Idrætscen-
ter har sparket løs til fodbol-
den, så har der over middag i
høj grad været tid til andre
aktiviter.

Nordals-børnene er nemlig
også blevet introduceret til
kano-sporten, de har spillet
sandfodbold, banegolf og ba-
sketball. Onsdag stod der ori-
enteringsløb rundt om Nord-
borg Sø på programmet, der
er klatret i træer, lavet pude-
kampe på balancebom og ok-
set rundt i »edderkoppe-
spind«,

BeviØst valg
- Vi har bevidst valgt DGls
fodboldskole. Selvom vi er en
fodboldklub, så vil vi gerne gi-
ve børnene mulighed for at
lære andre idrætsgrene at
kende, forklarede Kjeld Høi,
mens en flok knægte ivrigt

Tilfreds Jeppe
Da børnene sidst på formidda-
gen torsdag fyldte energi-
depoterne op med frisk frugt
for at tage hul på fodboldsko-
lens sidste aktivitet: En straf-
iesparkskonkurrence, greb
Jeppe en saftig appelsin, satte
mælketænderne i og konsta-

I terede tilfreds:
- Det har været godt nok,

det her. Jeg har fået mange
nye venner, så jeg skal måske
med til næste år.
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