
De gamle fodboldben
kompå græs
MOTION: 25 velvoksne fodboldspillere samles altid her i marts til en gang udendørs-stævne med
efterfølgende fællesspisning. Hugo de la Motte var årets alderspræsident. .
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NORDALS:Hugo de la Motte stam-
mer fra Lolland. Et stykke udenfor
Nakskov, men det er mange årsi-
den han spillede fodbold for den
lille klub Vestermarken. Dengang
han første gang lavede en rigtig in-
derside på en tung læderbold var
han bare syv år. Nu er han 64 år og
en af de yngste, når Nordals Bold-
klubs ældste spillere hver mandag
træner.
Til gengæld var han den ældste,

der deltog i Sportigan Cup 2011, et
udendørs stævne for fodboldspil-
lere der for længst er stoppet med
førsteholdsfodbold.
- Jeg kan slet ikke undvære det

der fodbold. Det er jo ikke mindstI det.sociale, der er vigtigt - og det
bliver vigtigere, jo ældre vi bliver,
siger Hugo de la Motte, der især er
pjattet med Fe Barcelona og
Brøndby lE

Øl og skipperlabskovs
Stævnet i går var nummer 23 i ræk-
ken, og i de første mange år stod
den på en gang gule ærter efter
kampeNe. -
- Men de unge mennesker spiser

ikke gule ærter, så vi får skipper-
labskovs i dag, fortæller stævnele-
der Benny Jørgensen. Unge men-
nesker? De yngste er langt over 30
år.
Stævnet er en markering af, at

nu begynder udendørssæsonen.
- De gamle køer kommer på

græs, siger Benny Jørgensen og .
man kunne måske korrigere: -
- Det må så være tyre... _
Puha endnu en to gange 12 mi-

nutters kamp er slut. Så må der ik-
ke skydes, men gerne skylles i
Odense Pilsner og dåsesodavand.

Hugo (til højre) i fuld fart elsker sine stunder med fodboldkammeraterne. Fotos: Timo Battefeld>}
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