
odbold og
fællesskab
Pigerne sætter det so-
ciale samvær højt De
skal behandles lidt
mindre håndfast end
drengene.

AF PER LEMMEKE

NORDBORG: Når først kam-
pen er fløjtet i gang, så hand-
ler det om at vinde, uanset
om det er piger eller drenge,
der spiller fodbold, men på
enkelte områder er der mere
end blot den lille forskel til
forskel.

Træner Preben Christen-
sen har kun trænet piger,
men han har det indtryk, at
pigerne går mindst lige så
meget op i det sociale sam-
vær med holdkammeraterne
som fodbold i sig selv.

Mildere tone
Lone Iepsen, der er 'mor til
Mette på ti år, har mere erfa-
ring med drengefodbold, fordi
datteren i fem år har spillet
sammen med drenge.

- Pigerne skal tages lidt
lettere. Jeg tror, at de ville
falde fra, hvis de blev trænet
lige så hårdt som drengene,
siger Lone Jepsen.

Ji/

FAKTA
For at øge interessen for pigefodbold har Dansk Boldspil
Union (DBU) valgt at gøre 1999 til pigefodboldens år.

I forbindelse med NB-cup i august planlægger Nord-Als
Boldklub et fremstød for pigefodbolden. Blandt andet bliver
der spillet kampe for 11-mandshold.

I Ribe og Sønderjyllands amter er 15. august udråbt til pi-
gefodboldens dag, og Bodil Thygesen, Haderslev, der er
med i JBU's pigegruppe, oplyser, at der i løbet af året er
planlagt en række initiativer, der skal øge interessen for pi-
gefodbold, og JBUstår til rådighed, hvis regionens klubber
vil gøre et fremstød for pigefodbolden.

Og i den forbindelse tæn-
ker hun blandt andet på det
tonefald, der bliver talt i til pi-
gerne.

Pernille Callesen på ni år er
målmand for miniputpigerne.
Hun har spillet fodbold et års
tid, og når hun skal beskrive
det sjoveste ved fodbold, så er
det første, der falder hende
ind: - At vinde.

Mette Iepsen på ti år, der
er en af holdets målslugere,
har spillet fodbold i cirka fem
år.

Hun mener, det sjoveste er
at spille kamp.

Ni-årige Miehelle Wind sy-
nes fodbold er sjovt, men hun
var aldeles ikke overbevist
om, at fodbold var noget for
hende, da hun begyndte for
cirka tre år siden.

- Der var ikke så mange
andre tilbud, og vi mente, at
hun skulle prøve fodbold af
nogle gange, fordi det er en
sport, hvor hun kan brænde

alt sit krudt af. Og siden er
hun blevet ved, fortæller Mi-
chelles mor, Vibeke Wind.

Fælles oplevelser
For Preben Christensen er
det vigtigt, at spillerne er fæl-
les om andre oplevelser end
lige legen med bolden på
grønsværen.

Det betyder blandt andet,
at pigerne deltager i stævner
hos andre klubber.

- Og gerne med en over-
natning, så de bliver rystet
godt sammen, siger Preben
Christensen.

Det sociale aspekt vægtes
ikke alene højt hos pigerne, i
Nord-Als Boldklub, under-
streger han. Det gælder også
generelt. Eksempelvis var
klubben i Parken med 41 ung-
domsspillere, da Danmark for
nylig spillede landskamp mod
Sydafrika.



bolden på Nordals oplever i øjeblikket en stigende interesse. Nordals Boldklub havde for et par år siden kun to hold. I dag har klubben cirka 70 damer og piger.


