
Postllland Preben
træner tøserne

p:gerog fodben god kom o!d er
tion D bina-

c ,e s 'II
ror fornøl l pI er
ikke ku je sens skyld

n for at' 'VInde
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d
-Av, deter er en d gør ondt D
-o ' er har trå d' ~r
pa knæene a t mig

Når ma~"kkend tobak ti I e er større
kan d t or en skilli
k~ubs, ~årg~dt give no~~~
pa en fOdboldb løber rundt
er det sådan s ar:e - og så
om man h e~ lige meget
skyttere påa:lf::n~ebensbe~
Men det ej.

de er PYlreh~r nu ikke fordi
i!r spiller fodb~1d ~e tøser,
deS Boldklub _ he I Nord-
?l, der er b Iler ikke

Fmiputholdet egyndere på
em 8 og 10 o og er mel-
En lill ar,

~de~ for \~~;else er gået
skIgI det klam n og har sat
s o n me græager og h s, En
vable. Hun h ar givet enumper mod

omklædningsru
stykke plaster. mmet og et

Træning uden skrål
Restentræningen fortsætter

Christensen~~~d Preben
o Han går ikk e .ledelse.
raben og k' e ind for
roser, han o s~Igen. Han
snakker still p untrer, han
er nu enga~ og !oligt. Det
kan træne Pd sadan, han
Han er også d~;n en flok.
en ordentli ' der ønsker
~pillerne. EtIflOi~ne blandt
Ikke et hold b e: et hold,
grupper SO estående af
le o' a engang .m, sadan c' ka imel-
om måned Ir en gang
sig ned meJn,. sætter han
en snak pigerne og får
hold og d~r;a~~t ~ være et
tone. Det . kO e en god
stund VIr er for, en

PrebenChridet civile l' stensen, der i
tr Iver pænet tøser . fl ost, harh i flere år. Har selv to' ar. an
fodbold ~Iger, der spiller

h
' og l man oan rejst ud d ge ar har

de skulle s ~e dem, når
blev han tr p e kamp. Så
gået ham fnb[' ~g det er
han. Han kan l o .et, siger
være det. s et Ikke und-

Hårdt græs
Karina på ni år h
fodbold i ar spillet
har c I!æsten et å Htør gaet til o r, un
~en synes handbold
sjovere. Karinat f~dbold er
og det kan a star på mål
selvom der e~~ godt lide
ge mål ind i d:aet ret man~
det har spillet. kampe, hol-
.- Jeg har lært

mIg. efter bolden at smide
Karma, men n o ' forklarer
~a~p. så skyde:r VI spiller
~ tså hårdt Wogdsparker

nar vi træner: ar ere, end
- Det er f. ktiat smide .a sk ikke sio

når de blI~~ efter bolJe:
sparke, fork~ ved med at
der aboslut ikk

arer
Karina

var . e synt 'H Sjovt at t b es det
ørup. I en ~ e 20-0 til

havde mange hP, hvor NBcancer
brændte d . men
SIger. em, som hun
Prebens .

består af n bmmiPuthold
øvede. Dem y egyndere o
længe h' l' der har spill gn jæ per de l et

ll
ye. Efterhånd m, der er

a e lært en får d
en dag a~ spille fodbold e
S o d ' Ja så' oga an er det VI!1der de.
andre mi' gaet med
dem. niputhold før

, NB har i ' .tilgang af .øjeblikket st
vil piger d orspille fodbold er gerne
~ ~ltid plads til flmen der
~.en Christen se ere, siger
, II man k' n.bPillet, træner Ig~e . lidt på
anerne mmierne p o

Idftrætscente~ed Nord-AI~
e ermidd sent onsdag. ag

Hygge og glæde
- Pigerne illfordi det sp er fodbold

siger han synFes,.det er sJ'ovt'. or pIg ,
meget me erne er detre end h
gene det social d os dren-
noget. De er e, er betyder
spille, de h gla~e for at
ver venind%;ger SIg, de bli-

Preben 'k
~ømme om a~nne ikke
piger ud. Hell ~kælde sine
taber 20-0 Ale~Ikke, når de
svær, og de sk er

delse
er

det hen ad v . a nok lære
ne, ja de el~en. Og piger-
ud og spille ~ at komme
om de taber D p, også selv
pelthen at cl t e synes sim-
spille fodbol/ er sjovt at


