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Sportsskole dag 1 2019 

 

Hold da op – sportsskole for 14. gang… det er vildt. Og sikke mange glade deltagere, pædagoger og 
trænere, der har været med og haft nogle fantastiske dage.  
Det bliver forhåbentlig endnu en god skole "#$% 

Gitta, vores sportsskole leder, tog i mod og sagde en hel masse – men det var jo ikke 
lige det, man var kommet for…vi ville jo i gang. Og i gang kom vi med en fed 
opvarmning af Signe fra Vild Med Dans – det kan hun bare det der… Men musikken 
var osse super: ”Du er er den, som jeg vil have” med Emma, ”Øde ø” med Rasmus 
Seebach og ”Bom tjikke bom” med Kaj og Andrea. Den sidste sang har vist været med 
på alle vores sportsskoler. Og den er som altid populær .. bom bom "#$%. 

 

Alle idrætterne kom i gang, men pludselig åbnede en for bruseren fra oven: en kæmpe byge kom i løbet af 
et splitsekund. Tror aldrig fodboldspillerne har løbet SÅ hurtigt. Atletikken viste sig som nogle vandmænd – 
de blev ude (men stod ly af en container). Heldigvis kom det gode vejr igen. 

 

Atletik havde dagens tema: løb. Det blev til stafetleg, forhindringsløb, hækkeløb, 100 meter 
sprint, stafet 3 x 25 meter. Og gakkede gangarter… tør næsten ikke røbe vinderen, men 
træner Casper og Kristoffer var da helt gakgak "#$% 

 

Fodbold havde deres helt egen måde at lære navne på: Alex blev til Alex 
Alligator, Frederik blev til Frederik flødebolle, Marius blev til Marius madkasse 
og så videre. Så hvis nogen hører underlige råb ”Madkasse…spil alligatoren”, så 
er det helt ”normalt”. – Nå, der blev altså også lavet meget: driblinger, stafet 

mellem kegler og det længe ventede: kamp. Dagen blev afsluttet med ”lort og lagkage” – for dem, der ikke 
ved det, så er det en straffesparkskonkurrence. – Som en ekstra lille scoringsreplik sagde træner Sara, at 
træner Astrid havde været på landsholdet (hvilket naturligvis ikke var sandt) men det gjorde det sjovere at 
score på hende. – Man kan være handicappet, hvis man ikke hører så godt. En af spillerne sagde til træner 
Astrid, at der var en, som brugte briller (Astrid hørte det som: der er en, der driller) Ej det er ikke pænt. Sig 
at ham, at han skal stoppe. Hertil sagde spilleren – skal man stoppe med at spille fodbold, fordi man har 
briller?? – Vi sparer nu sammen til hørebriller til Astrid "#$% 

Håndbold har et meget rutineret trænerteam: Simone og Nanna – der kommer lige fra Kidz håndbold og 
den store turnering: Lykkeliga. Og så har de været med til sportsskolen 
i flere år. Så der var lagt et ”hårdt” program for deltagerne: kast og 
gribe øvelser, fremvisning af tricks, bowling/ram kegler og kontra 
angreb. I løbet af formiddagen kiggede Johnny Sort (ven af IHA og 
tidligere træner) forbi og gav et par tricks fra sig. Johnny mangler højre 
arm, så det var spændende at se, hvordan han klarede at kaste og 
gribe. Han skulle dog ikke føle sig alene med det handicap, for flere af 
spillerne gjorde sig lynhurtigt ”enarmede”. 



 

Vild Med Dans er en grundig sportsgren. Når man laver opvarmning, er der 
øvelser for at gå og løbe, for hoved, skulder, arme og hofter. Det kan være meget 
hårdt, men det altid bedre, når man f.eks. hører ”Ulla” med Albert Dyrlund eller 
”Kom, kom” med Rune RK. Og helt fint bliver det så, når Madonna og Justin 
Timberlake synger ”4 minutes” og Sigala synger ”Easy love”, når der øves dans, 
som skal vises til afslutningen. Træner Rikke og Signe blev dog meget bekymrede, 

da alle deltagerne nærmest på én gang blev trætte kl. 10,45. – Alle kom dog i gang igen, men det blev til en 
laaaaang vandpause "#$%. 

Eftermiddagens ”kom og prøv” idræt hockey blev en kamp uden lige. I år 
var der både scoretavle og ur, så der blev også talt ned på bedste vis. Det 
var spændende. Alle deltagerne gav den fuld gas. Træner Signe var dog den 
store oplevelse.  Hun udviste stor opfindsomhed for ikke at stå i vejen: hun 
hoppede uden for banderne, stillede sig bag nogle af spillerne og kunne 
komme meget langt op på tå, for ikke at stå i vejen. Træner Astrid havde 
også problemer. Hendes spillere vidste aldrig, i hvilket mål de skulle score 
"#$% 

Desværre havde vi en skadet tå. Men der var heldigvis kølende is til den uheldige spiller. 

 

Dagen blev afsluttet med frugt, som FØTEX i Aalborg Øst havde sponseret. Alle sprang ombord i frugten, for 
der var brugt meget energi i løbet af dagen. Der var sukkerdepoter, der skulle fyldes op. 

 

 

 

 

 


