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Den ene kamp afløste
den næste i et stort
stævne i indendørs fod-
bold, der gled glat i Nor-
dals Idrætscenter. Nogle
spillere deltog på flere
hold.
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NORDAIS I hall spillede to
udenbys hold mod hinanden.
Det ene hold var godt nok fra
Guderup, men det tæller ikke
helt - i hvert fald ikke når man
ser på antallet af tilskuere i
Nordals Idrætscenter. En en-
kelt kæreste, et par forældre,
træneren fra hvert hold samt
hold, der lige har været i gang
eller snart skal i gang.

I hal 2 var der anderledes
stemning, for her spillede
nogle af de lokale helte, ju-
nior 2 fra Nordals Boldklub
mod Dybbøl. Foruden klub-
kammerater, der lige havde
en ledig stund, inden de selv
skulle spille, var der mange
kærester, forældre, mindre
søskende og naturligvis træ-
nerne, der råbte ind over ba-
nen med kommandoer og go-

de råd. Så med lyden af hep-
pende publikum, boldens
brag mod banderne og kondi-
skoenes såler, der skriger
mod parketgulvet, er der væl-
dig larm i hallen. I øvrigt end-
te kampen 4-2 til Nordborg i
den indledende runde.

Det er Svenstrup Ung-
domsforening, der her i mel-
lemdagene står for det store
stævne i indendørs fodbold.
Ti hektiske minutter er der i
hver kamp, så de fire spillere
på hvert hold står ikke stille i
et sekund, og der opereres
med løbende - det vil sige
hoppende - udskiftning hen
over banderne, der afgræn-
serbanen.

Inden stævnet var slut i af-
tes ved 22-tiden, var der spil-
let 272 kampe, og det er ar-
rangørerne ganske godt til-
fredse med. for det betyder, at
der i år deltog næsten lige så
mange hold som de foregåen-
de år. •

Både dreng og junior
For et par af de nordalsiske
spillere var torsdagen endnu
mere hektisk. For de spillede
både på drengehold og ju-
niorhold. Da vi mødte dem
havde de lige spillet to kampe

i rap. Først finalen for drenge,
som de vandt 7-0 over Dyb-
bøl, der i øvrigt nedlagde pro-
test, fordi de troede, at de to
var for gamle til at være på
drengeholdet.

Det er de to nu ikke, de er
til gengæld så teknisk gode,
at de fint spiller lige op med
med- og modspillere på ju-
niorholdet, skal man tro de-
res træner, Niels Ole Benned-
sen, der for resten også er far
til den ene af de to.

Og i den indledende runde
for juniorerne mødte de to så
igen Dybbøl, og igen vandt
Nordborgs hold, denne gang
med 4-2.

Juniordrømmen
De to spillere, der både spiller
på drenge- og juniorhold er
Christoffer Kirkegaard og
Mikkel Bennedsen, begge 14
år. Klokken lidt i middag i går
havde de spillet omkring 70
minutter hver eller ihvertfald
syv kampe. Og nåede de frem
til finalen for juniorer ville det
blive til ti kampe. En travl og
varm dag, der nok kunne kal-
de på kolde drikke.

- Kalle, gider du lige fylde
den her med vand, lød det fra
Mikkel, mens han rakte vand-
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dunken frem til en medspil-
ler.

Siden han var to år, har han
spillet fodbold. kammeraten
Christoffer ventede, til han
var tre, før han trak i fodbold-
støvlerne.

Lidt hårdt
De er næsten enige om, at det
kræver sin mand at spille så
mange kampe:

- Det er lidt hårdt, mener
Christoffer, mens Mikkel
bruger et lidt andet ord:

- Det er meget hårdt.
Om fire minutter skal de

varme op i et par minutter, før
næste kamp skal spilles.

Mikkel har drømt om at bli-
ve professionel fodboldspil-
ler, men det vil han ikke læn-
gere:

- Jeg har haft ambitioner-
ne, men der er for meget,
man må opgive på grund af
den megen træning, siger
han og nævner venner som
en af ting, han ikke vil droppe
for en fodboldkarriere.

Nu går han også op i andet
end fodbold, som for eksem-
pel computere.

Christoffer vil stadig gerne
være professionel fodbold-
spiller og er ganske klar over,
at han nok ikke bliver opda-
get på de alsiske fodboldba-
ner. Så foreløbig er håbet at
komme på en fodboldefter-

skole. Derfra må tingene så
vise sig - og han vise verden.



Mikkel Bennedsen, til højre, vil ikke satse sine venner for en karriere som professionel fodboldspiller. Det vil klubkammeraten fra
Nordborg Christoffer Kirkegaard godt. Derfor vil han gerne på fodboldefterskole for at dyrke og udvikle talentet. Foto: Ulrik
Pedersen


