
EN FLOK børnehavebørn puster ud efter fodboldaktiviteterne på Nord-Als Boldklubs anlæg. Klubben indbyder 300 børn
hvert år. (Foto: NORD-ALS BOLDKLUB)

Børnehavetræf 10 år i træk
Nord-Als Boldklub arrangerer hvert år en aktivitetsdag for områdets børnehaver. Bl.a.
med tilskud fra Nordborg Kommune

SÅDAN GØR VI

Tirsdag d. 21. august kunne ord-Als
Boldklub fejre lO-års jubilæum for det
årlige "børnehavetræf" .
300 børn fra områdets børnehaver

var igen inviteret til en formiddag
med lege og aktiviteter på banerne
ved Nord-Als Idrætscenter.
Enkelte af børnehaverne blev kørt i

bus, men langt de fleste børn kom gå-
ende - hånd i hånd - for at deltage i
formiddagens aktiviteter, som dette år
bl.a. bestod af: "giftig jord", ta' fat,
sækkeløb, tovtrækning, løbeture. kål-
orm, spil på Jydsk Boldspil-Unionsop-
pustelige fodboldbane og meget an-
det.
Dagen blev afviklet med passende

pauser, hvor der blev serveret saft, is,

uddelt diplomer, og i anledning af ju-
bilæet blev der til slut udleveret en
bold til alle deltagende børn.
Børnehavetræffet afholdes i samar-

bejde mellem Nord-Als Håndboldklub
og ord-Als Boldklub og igen i år
valgte 14 af klubbernes trofaste hjæl-
pere, at bruge formiddagen på dette
arrangemment som er meget popu-
lært blandt områdets børnehaver.

Overskrider grænser
Således udtaler bl.a. en af pædago-
gerne til den lokale avis "børnene ny-
der at komme ud og få plads til at bol-
tre sig på græsplanen. De er jo vant til,
at det skal foregå i en gymnastiksal.
Men her er der plads til de store bevæ-
gelser", og en anden pædagog udtaler:
"mange børn får faktisk noget specielt
ud af denne dag. Nogle er ekstremt

bange for at prøve nogle ting, men
når de ser andre børn turde, så over-
skrider de egne grænser."
Mange mennesker har i løbet af de

sidste 10 år spurgt klubberne om
hvorfor man dog bruger tid og penge
på dette arrangement, og der er vel
ikke "nogen dybere mening bag ar-
rangementet" (eks. at sikre nye med-
lemmer m.v.), men det er dog en stor
fornøjelse, at opleve den glæde og be-
gejstring børnene viser ved de forskel-
lige lege.
Klubberne kan glæde sig over god

økonomisk støtte fra Nordborg Kom-
mune, "Idrætsfonden for ord-Als"
og andre således, at de første 10 års
børnehavetræf er afviklet uden de
store udgifter for klubberne.


