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Fødselar er en »hård hund« på fodboldbane
SKARPT HjØRNE: Niels
Ole Bennedsen har
mange kasketter: Po-
litiker, leder af skole-
hjem og ivrig sport-
sudøver. På tirsdag
fylder han 50 år.
Af Ejner Munkebro
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Foto: Ulrjk Pedersen
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NORDBORG: - Det skal væ-
re folkeligt og festligt. Ikke
noget med sange og taler, og
hvis der skulle være en, der
vil sige noget, vil jeg bede
vedkommende om at lade væ-
re.

Sådan forestiller Niels Ole
Bennedsen sig, at festen i an-
ledning af hans 50 års fødsels-
dag tirsdag den 7. maj skal
forløbe. Festen holdes ons-
dag mellem klokken 15 og 18
som åbent hus i Cafe Roma i
Nordborg, og der venter gæ-
sterne lidt musik, øl og pizza.

- Jeg er slet ikke til alt det
der formelle. Og skulle der
snige sig en ekstra ind på ons-
dag, så går det nok, siger kul-
turudvalgsformanden, for-
standeren på Rønshoved Sko-
lehjem, fodboldspilleren, lø-
beren og tennisspilleren. For
det er Niels Ole Bennedsen
også,

Oppe at køre
Det siges om Niels Ole, at han
er »en hård hund«, når han
har fodboldstøvlerne på. Det
bekræfter han:

- Jeg spiller for at vinde, og
jeg er helt oppe at køre. Men
der er aldrig et ondt ord efter
kampen, siger han.

Han giver sig fuldt ud, når
han er i sportstøjet. Også når
det gælder maratonløb. I
1992 var der et sådant i Nord-
borg, og her skulle Niels Ole
selvfølgelig også være med.
Men manglende træning sat-
te sit præg, så efter godt 30 ki-
lometer stod han af.

Niels Oles stædighed gjor-
de, at træningsindsatsen blev
øget, og siden er det lykkedes
ham at gennemføre Copenha-
gen Maraton to gange.

Talentfuld
Men i det daglige - her i niti-
den - er det fodbolden på ve-
teranholdet i NordaIs Bold-
klub (NB), der optager ham.
Niels Ole har en fortid som
meget talentfuld fodboldspil-
ler. Mens han boede i Es-
bjerg, blev han jysk mester
tre gange i drenge- og junior-
rækkerne, og han toppede i
det vestjyske ved at blive ud-
taget til klubbens tophold i 2.
division.

Siden skiftede Niels Ole til
Odense, hvor han som ung-
domsspiller fik en række
kampe for B1909 i 1. division
og var udtaget til unionshol-

det.
- Jo, jeg havde da en drøm

at nå langt som fodboldspil-
ler, men på et tidspunkt kom
valget til at stå mellem uddan-
nelse eller fodbold, siger
Niels Ole. Den kamp vandt
uddannelsen.

DejliCJsejr
Men fodbolden har fulgt ham
lige siden - også som træner
(plus en periode som for-
mand for ungdomsafdelingen
i NB) for de unge, som han
var indtil sidste år. Som vete-
ran spiller tænker han med
stor glæde tilbage til en kamp
for nylig, hvor hans hold
vandt 6-3 over Egen UI. Når
han er specielt glad for den,
er det fordi, at en af modtan-
derne var hans partifælle,
borgmester Jan Prokopek
Jensen.

- Det var en kamp i kam-
pen, men vi lavede da to mål
hver, siger Niels Ole.

stor 0pCJave
Sidste år skiftede han ar-
bejdsplads fra 0sterlund-
værkstedet i Nordborg, hvor
han var værkstedsleder, til
Rønshoved Skolehjem. Det
er arbejde, der kræver megen
tid, så derfor måtte Niels Ole
slippe trænergerningen.

- Mit nye arbejde er en stor
opgave. Hjemmet har 18børn
fra sønderjyske kommuner,
og de er anbragt der, fordi de
er socialt utilpassede og har
store sociale og personlige

problemer. Det er et stort hus
med skole, boafdeling og så
personaleadministration, for-
tæller Niels Ole.

På grund af det krævende
arbejde er det ikke de store vi-
sioner, der præger ham. Lige
nu gælder det forstanderjob-
bet, at spille fodbold, så læn-
ge han kan, og så at rejse
udenlands de to-tre gange om
året, han er vant til.

IMålet nået
Politisk har han nået sit mål
som byrådsmedlem for Soci-
aldemokratiet, formand for
udvalget for undervisning og
kultur, medlem af udvalget
for teknik og miljø og ikke
mindst medlem af folkeoplys-
ningsudvalget. Især det sid-
ste er Niels Ole glad for.

- Det er et udvalg, hvor
man kommer rigtig tæt på
folk, på brugerne. Vi har man-
ge gode diskussioner, og der
tales frit fra leveren. Og jeg
hare været med i udvalget, li-
ge siden jeg blev valgt ind i
Nordborg Byråd, fortæller
han.

Men det er stadig kulturud-
valget, der har den største
plads i hans politiske hjerte.
Han sidder i byrådet i den
fjerde periode, og ved forrige
valg fik Niels Ole Bennedsen
topposten i kulturudvalget.
Den valgperiode, der slutter
med udgangen af 2005, bliver
den sidste med Niels Ole
Bennedsen som formand for
kulturudvalget.
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- Ved valget i november
havde jeg fået mit nye job, og
jeg ville ikke være kulturud-
valgsformand, hvis vi vandt
valget. Men jeg snakkede
med Jan Prokopekjensen om
det, og vi blev enige om, at vi
havde sat en del ting i gang,
som viville føre videre i næste
periode, siger udvalgsfor-
manden, der nyder medlem-
skabet af teknisk udvalg. Her
handler det nemlig om kon-
krete ting - ikke så følelses-
betonet som i kulturudvalget.

Tabte kampen
Farvellet til udvalgsposten er
ikke ensbetydende med far-
vel til byrådet - men det afgør
vælgerne til den tid.

På et tidspunkt gik han ef-
ter borgmesterposten. Det
var, da partiforeningerne
skulle finde en ny kandidat i
stedet for daværende borg-
mester Jens Møller Madsen,
der ville holde. Valget kom til
at stå mellem Niels Ole Ben-
ned sen og Jan Prokopek Jen-
sen, og det blev som bekendt
sidstnævnte, der vandt.

- Det havde og har jeg det
helt fint med. Jan gør et godt
stykke arbejde, lyder det fra
taberen.


