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FODBOLD: I de senere år er
der dukket en ny afart af
indefodbold op. Den hed-
der futsal, og dyrkes på
hyggeplan hver fredag i
Nordals Idræts center. Den
sidste weekend før jul er
der stævne.

Af Ejner Munkebro
Tlf. 7342 5123. emu@jv.dk

NORDBORG: De to haller i Nordals
Idrætscenter er et besøg værd i den-
ne weekend - der er endda gratis ad-
gang - hvis man er en smule fod-
boldgal eller -glad, og kan glæde
ved at se unge og yngre havde det
sjovt med en fodbold.

Og i modsætning til andre haller
her i juletiden er der ikke tale om
traditionelle indefodbold-stævner
med bander og bolde, der - boldene
altså - suser ukontrolleret af sted
gennem luften: Den sidste weekend
i Nordals Idrætscenter vil fremover
så i futsalens tegn. Og æren kan til-
skrives Bjarne Østergaard, der er
medlem af Nordals Boldklub (NB).

- Jeg var irriteret over, at NB ikke
- som alle andre klubber herom-
kring, havde et indendørsstævne.
Det skulle der laves om på. Så det
forelagde jeg bestyrelsen, der svare-
de: Gør hvad du vil.

Bjarne 0stergaard havde da, fire
år tidligere, sammen med en dom-
merkollega været dommer ved et
futsalstævne i Fynshav. Han var ble-
vettændt på den anderledes måde at

spille indefodbold på, så »det var
det, det skulle være i NB«, beslutte-
de han.

- Vi havde vores første stævne
sidste år, hvor der var to årgange,
der spillede på en dag. I dag er der
seks årgange fordelt på 41 hold, der
spiller over to dage. Jeg ved godt, at
det er på lånt tid, for i takt med, at
futsal bliver mere udbredt, vil vi nok
ikke se klubber køre hertil helt fra
Horsens som nu.

- Men vi kan da håbe, at det varer
så længe, at det er blevet en tradition
for klubberne at komme til futsal i
Nordborg den sidste weekend in-
den jul, siger Bjarne Østergaard.

Det er først i år, at futsal er kom-
mer i regi under JBV og DBV - tid-
ligere lå det under firmasport. Fut-
sal spilles med en tung bold, der
nærmest »går død«, når den lander
på gulvet. I modsætning til en almin-
delig fodbold farer den ikke rundt,
hvorfor spillet kan afvikles uden
bander.

- Langskud findes stort set ikke i
futsal, og det er ikke den mest be-
hagelige ting at heade, fortæller
Bjarne 0stergaard.

Futsals styrke (og svaghed) er, at
spillerens talent afsløres nådesløst:

- Spillet kræver en masse teknik,
netop fordi bolden hele tiden er i be-
vægelse, og spillerne, der f.eks. ved
målspark og indspark maksimalt
må holde på bolden i fire sekunder,
hele tiden er i boldkontakt. Spillet er
meget hurtigt og rummer så megen
effektiv spilletid hele tiden. Det er
med til at udvikle spillerne, og det er
vejen frem i fodbold: De skal have
overblik, tage lynhurtige beslutnin-
ger, så futsal afsløre på godt og ondt,
hvem der er gode eller knap så go-

Bjarne
østergaard,
i det sorte

r~ ..••."~·-, dommertøj,
syntes, der

.. skulle ske
noget nyt i
Nordals
Boldklub.
Han fik frie
hænder og
indførte fut-
sal.

de, lyder det fra en futsal-begejstret
NB-formand, Jens Chr. Hansen. Der
i denne weekend er trukket i det sor-
te dommertøj.

Søndagen byder efter sigende på

hold og spillere på meget højt ni-
veau, så vil man se små tryllerier
med fødder og bold, er Nordals
Idrætscenter stedet i dag.
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Der findes en række regler - enkle - for futsal. De grundlæggende bringer vi
her. Vil man læse mere om futsal, kan man klikke på http://futsal.pebbe.dk
Futsal spilles på en håndboldbane uden bander.
Et hold består af 5 spillere. hvoraf en skal være målmand. De må færdes
over hele banen. Maks. 8 spillere på hvert hold.
Der anvendes flyvende udskiftning.
Offside anvendes ikke.
Glidende tacklinger er ikke tilladt.
Indkast udføres som indspark.
Målmanden må kun spille med bolden i 4 sekunder; når han er på egen bane-
halvdel.
Der kan seores på begyndelsesspark, direkte frispark. straffespark og hjør-
nespark.
Der kan ikke seores på indirekte frispark, indspark og korrekt udført målkast.
Frispark, indspark, målkast og hjørnespark skal udføres indenfor 4 sekunder.
Hver kamp er på 2x9 minutter.


