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Fodboldglade børn lærte
nye Laudrup-finter
80 børn mellem 8 og 14
år har den seneste uge
spillet bold for at lære
flere fine finesser som
den flyvende hollænder
og saksespark. De har
deltaget i DBU's fod-
boldskole ved Nordals
Idrætscenter.

AF ELSE HØJGAARD
Telefon 73425123

NORDBORG: En fodboldba-
ne er rigtig for, nar man selv
er lille. Der er så langt fra den
ene ende til den anden, at 80
børn i alderen 8-14 år ikke fyl-
der så meget, når de er ind-
delt i to grupper, der holder til
i hver sin ende af banen.

Nu er det ikke sådan, at de
to hold skal møde hinanden i
en fodboldkamp, der blot har
rigtig mange på hvert hold.

Næh, der er trænere ved

begge mål, der herser med de
små kommende store spille-
re, hvoraf mange sikkert har
fået næring til en drøm om at
spille sig på landsholdet og
overtage trøje-numrene 10 og
11.

Apropos nummer 10, så
lærte de mange fodboldglade .
purke Laudrup-finter foruden
flyvende hollændere, sakse-
spark og en masse andre tek-
niske detaljer udi det at bruge
bolden.

Og trænerne kan tydeligt
se, at børnene har lært noget
Men den sidste uge har også
stået på bold fra klokken 9 til
15. Med det resultat, atforæl-
drene har fået både trætte og
tavse børn hjem, der i øvrigt
også var svære at få op om
morgenen, fortæller en af
trænerne, Louise Nielsen,
Lysabild, der også har været
træner for miniputpigerne i
Nordals Boldklub.

Men efter ferien ri-Iåklub-
ben se sig om efter en ny, for
Louise Nielsen, der spiller på

jyllandsserieholdet, skal be-
gynde på sportscollege i Hol-
stebro.

Løjer og lege
Men det var et sidespring. Til-
bage til fremtiden - eller i
hvert fald mulighden af, at
nogle af de nordalsiske børn
en dag synger med på natio-
nalsangen i Parken uden at
være tilskuere.

Igår blev der øvet dribling,
løb med bold - uden at miste
den, altså - og tacklinger.
Dog ikke hele dagen.

Eftermiddagen var til andre
løjer og lege, der ikke' alle
havde med bold at gøre. Og
dog. For nok skulle der være
vandkamp, men det gik i sin
enkelhed ud på, at de 80 små
spillere måtte skyde vand på
de store spillere, nemlig alle
trænerne, der sluttede af med
at spille en kamp. Hver gang,
der var gult kort, måtte de
små pjaske vand på.

Hvadenten det drejede sig
om at lære, at lege eller at
konkurrere mod det andet
hold, var det entusiastiske
børn, der var med og kom
med opmuntrende tilråb og i
øvrigt var i fulde omdrejnin-
ger hele tiden.

Peter.der konkurrerede med Perfra det andet hold i at drible bolden hurtigst omkring markeringen, holdt fint bolden forfødd.er-
ne på sidstedagen af DBU'sfodboldskole i Nordborg. Foto: Søren Gylling



Matthew og Stephen Dutson fra Alabama har den
seneste uge været på fodboldskole ved Nordals
Idrætscenter. Men det er nu ikke derfor, de er rejst
den lange vej.

AF ELSE HØJGAARD
Telefon 73425123

NORDBORG: IklædtT-shirts
med DBU's fodboldskole flin-
trer to drenge på otte og ti år
rundt på fodboldbanen ved si-

den af ordals Idrætscenter.
Kun deres navne og en lille

grammatisk fejl afslører, at de
kommer fra den anden side af
Atlanten.

De to er Matthew og Ste-
phen Dutson på henholdsvis

. .01

ti og otte år. Nu er de ikke li-
gefrem rejst hele vejen fra
Alabama i den svedige, sydli-
ge del af USA for at gå på fod-
boldskole.

De to friske drenge er på
besøg hos deres bedsteforæl-
dre i Oksbøl, sådan som de
har været det i efterhånden
mange år. Matthew er født i
Danmark, men to år yngre
Stephen er født i USA.

Deres mor, Bodil Dutson,
er gift med amerikaneren
Wayne Dutson, der er i det

amerikanske militær, og for
nogle år siden vendte hjem til
staterne for at tjene sit land
derfra.

Amerikansk accent
De to drenge og deres mor ta-
ler mest amerikansk, når de
er hjemme, men drengene
snakker nu fremragende
dansk. Kun har de en smule
accent og så det, at de siger
»et- om alle ting - det om-
vendte af, at landlige jyder sig

,) .

Amerikanske drenge i dansk fodboldskole
»en« om alle ting.

De to knægte har haft det
morsomt på fodboldskole, og
også hjemme spiller de euro-
pæisk fodbold, ikke ameri-
kansk fodbold, hvor bolden
er aflang rund, og hvor spillet
er noget hårdere. Matthew
forklarer, at børn slet ikke må
spille amerikansk fodbold.

Og er nogle misundelige
over, at danske skolebørn har

ferie i syv uger, kan de nu be-
gynde at blive grønne i hove-
derne, for Matthew, der skal i
6. klasse, og Stephen, der er
klar til 4. klasse, har ferie i tre
måneder.

Ikke alle måneder bliver til-
bragt i Oksbøl og Danmark,
men også i næste uge kan
man høre to drenge med ame-
rikansk accent på ordals.

Matthew Dutson, til venstre, og hans bror, Stephen, besøger hvert år deres bedsteforældre i Oksbøl. I år har de to drenge været
med på DBU's fodboldskole. . Foto: Søren Gylling


