
De spiller bare fodbold
SKO OLO:Ele-
verne fra de nordal-
siske skoler dystede i
weekenden i inden-
dørs fodbold. Det
var ikke vinderne,
der tog det hele.
Af .Jan
Lindhardt Christensen,

tlf. 73425125, illi®v.dk

lANGES0: De skød, trillede,
driblede og fintede, som spil-
lede de om VM i fodbold. Det
gjorde de nu ikke, men delta-
gerne til Skole Cup i Nordals-
Hallen ville virkelig gerne
vinde. Selvom det altid er
sjovt bare at være med.

- Det har været rigtig sjovt,

siger Stephanie Nielsen, ti år,
der går i 4. a på Havnbjerg
Skole.

Hun var en af de mange del-
tagere fra de nordalsiske sko-
ler, der fredag, lørdag og søn-
dag udfordrede hinanden til
en dyst i indendørs fodbold.
Nordals Boldklub var arran-
gører af stævnet, der efter-
hånden er blevet en fast tradi-
tion for de nordalsiske skoler.

En CJoddaCJ
- Formålet med stævnet er at
give børnene en god dag, for-
tæller Ivan Stampe, der er en
af arrangørerne bag Skole
Cup.

Han fortæller, at børnene
ikke kun får præmier, hvis de
vinder stævnet. Alle får et di-
plom med hjem, og der er
spurtpræmier til den, der la-
ver kampens bedste detalje.
Derudover er der større gave

for hver 50. mål.
- Vi føler, at der er en god

opbakning fra forretningerne
på Nordals, siger Ivan Stam-
pe.

Gennem lang tid har han
arbejdet på at få stævnet på
benene sammen med Jens
Lund, Ib Anthony og Michael
Werner.

- Det er lækkert, at det er i
gang. Det er nu, det skal stå
sin prøve. Vi havde det pro-
blem, at vi havde fået to af-
bud, så det var lidt kaotisk
først på dagen, siger Ivan
Stampe, der ellers kan fortæl-
le, at alt har gået som plan-
lagt

Brerne er CJode
- Det er dejligt at se at børne-·
ne har det sjovt. Når sådan en
børnehaveklasse får hængt
medaljer om halsen, så er de
bare så stolte, fortæller Ivan

Michael Werner, til
venstre, får sig en
snak med
Stephanie Nielsen
og Palle Petersen
fra 4.a på
Havnbjerg Skole.
inden semifinalen
fløjtes i gang.
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Stampe.
4. a fra Havnbjerg Skole har

endnu ikke fået medaljer om
halsen, men de er kommet i
semifinalen.

- Vi er i semifinalen, og vi
skal spille mod b'erne, men
de har også et godt hold; si-
ger Palle Petersen, 11 år, der
spiller på hold med Stephanie
Nielsen. .

- J eg tror mest, at vi ikke
vinder, men det kan godt væ-
re alligevel/N år man er i gang
med kampen, tænker man
slet ikke på det, så spiller man
bare fodbold, siger Palle
Petersen.

Stephanie Nielsen er mere
optimistisk.

- Jeg tror godt, vi kan vinde
det hele, siger hun, inden 4. a
fraHavnbjerg Skole skal spil-
le semifinale mod b'erne, der
jo også er gode.

-JV 3/.03. <J5


