
Alder er ingen hind
Det handler ikke så me-
get mere om fodbold,
som det har gjort. AIIi~
gevel er det under dæk-
ke af fodbolden, at et
hold gamle gutter tager
på en årlig træningslejr.

AF EJNER MUNKEBRO
Telefon 7342 5123

NORDBORG: En bog, der
indtil nu er trykt i 30 eksem-
plarer, har set dagens lys. Og
lad det være sagt med det
samme: Den kommer aldrig
nogen sinde til at figurere på
en bestsellerliste.

Det skulle da lige være,
hvis NordaIs Boldklub (NB)
med omgående virkning ind-
fører sin egen bestsellerli-
ste .

Under stor festivitas med
vådt og tørt, som det sig hør
og bør, blev bogen præsente-
ret i NB's klubhus for om-
kring 25 inviterede gæster.
Mange flere ville næppe være
kommet af egen drift, for med
mindre man er tæt på cirklen
omkring »Vejers-holdet«, ja
så er bogen - »Vejers bogen«
- nok kun et minde om de
gamle fodboldtusser, der
endnu kan trække en NB-trø-
je over hovedet og så mindes
de dage, hvor de stadig løb
rundt efter en lille rund læ-
derkugle på en fodboldbane
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og scorede masser al ruai.

Munter beretning
Lad det være sagt her: Dette
skal læses gennem samme
lette briller, som »Vejers bo-
gen« er forfattet gennem: Bo-
gen er en herlig og munter
beretning om en flok aldren-
de herrers kærlighed til fod-
boldspillet, hvor alderen og
den fysiske formåen desvær-
re har fortrængt fodboldspil-
let, men i stedet - og i stadig
højere grad - sat det muntre
og sociale sammenhold mel-
lem »spillerne«, der er fra 50
til 68 år, i højsædet.

Vi spoler lige den tidsmæs-
sige kilometertæller tilbage
til 1989:

Veteranholdet (senere su-
perveteranholdet) havde net-
op afsluttet sæsonen med et
point for en 1-1 kamp mod

John Larsen (til højre) er med sine 53 år en af de yngre på Vejers-holdet. Her giver han læderkuglen en lufttur. Ikke alle på holdet kunne være til stede ved
fotograferingen. Men de, der kunne var: Bageste række: Bent Riemer, 58 år, Peter Glock, 60 år, Carlo Meyer, 65 år, Ingrid Meyer (der har stået for korrektur og
indbinding af bøgerne) og Carl Erik Rasmussen,68 år. Forreste række: Erik Nørskov, 62 år, og Chresten Blom, 59 år. Foto: Ulrik Pedersen

Broager. Noget måtte gøres,
og beslutningen blev, at en år-
lig træningsweekend i to
sommerhuse i Vejers om for-
året var midlet. Målet var en
fordobling af pointhøsten året
efter.

I.. Træthed
Den sportslige effekt af de år-
lige træningslejre fortoner
sig i det tågede og uvisse, for i
dag, en stribe år efter, hvor
maverne er blevet mere fyldi-
ge og håret (det, det er tilba-
ge) er blevet gråt, er fodbold
for de flestes vedkommende
noget, man er tilskuer til.

- Fodbold? Joh, der var no-
get vi spillede til for omkring
to år siden. Så begyndte vi at
få småskader, og vi blev også
for trætte. Men vi tager stadig
på den årlige træningslejr i
Vejers. Af hensyn til det men-
tale og det sociale. Ikke
mindst det sociale!

Slået fast af den 68-årige
Carl Erik Rasmussen, der
sammen med en jævnaldren-
de kammerat udgør den al-
dersmæssige førergruppe i
truppen af superveteraner.

Han og Erik Nørskov fra
truppen besluttede i 1996 at
skrive bogen - et varigt min-
de om en epoke i en gruppe

mænds liv/en slags fodbold-
livets afslutning. Helt i tråd
med superveteranernes afta-
gende indsats på grønsværen
sat i forhold til deres stigende
interesse for de veldækkede
borde og kammeratskab i su-
perliga-klassen giver »Vejers
bogen« et herligt og pragt-·
fuldt tidsbillede af en gruppe
mænd, der næsten alle fra
barnsben har og har haft no-
get at stå sammen om: fodbol-
den og træningslejren.

Damerne
Kvinder? Nej ogjo. De er selv-
følgelig ikke med i de to som-

merhuse i Vejers denne ene
gang om året - den er reser-
veret 12-19 herrer. Men her-
rerne klarer sig selvsagt ikke
uden mad, så de hjemlige fru-
er har huseret i diverse køk-
kener og tilberedt retter, som
de forhenværende supervete-
ranligaspillere fra NB skal
varme op og sætte til livs led-
saget af billigt indkøbte drik-
kevarer fra vort sydlige nabo-
land.

Carl Erik Rasmussen og
Erik Nørskov, der har samlet
materialet og skrevet bogen,
konkluderer:

- Træningslejren - det er
noget vi har, fordi vi kan lide

hinanden.

PS: Bogen kan ikke købes,
men kan sikkert lånes. Om
ikke andet så på bibliotekerne.
Bogen er iA4-[ormat, hæftet i
ryggen således, at beretninger
fra kommende træningslejre
kan sættes ind. Næste træ-
ningslejr finder sted den 23. og
24. marts.


