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zl-åriqe Kristina Agger er en af de splllerc, der har iået gladen ved fodbold tilbage. Foto: Morten Stricke¡l

Glæden ert¡lbage på holdet
Målrettet strategi og fodboldglæden ved træninç er drivkraften bag nyoprykkede Mejrups Danmarksseriehold.
>Vi tog teambuilding i

Af JesperErnlund Lassen
jesl

@

FODBOLD: >>Jeg har værct rigüg
af at spille fodbold,<
forlæller 2l-år'rge Ift istina Ag-

ffi

ge4,

hold- Det ha¡de vi succes med,
derfor er vi kommet så langt (

fortæller Dorthe Baunbæk.

graf ogjournalist, er der in-

Nar man føþer en træ

l(ristina har spillet

ningsaften i sommerferieperioden, er der påfaldende rmnge til træning. I en let summen af småsnakken og grin
bliver der bænet entusiastisk

fodbold siden hun var fem ar.
Hun er langt fra den ene
ste på Mejrups nyoprykkede

Danmarkseriehold, der har
haft detpadenmåde.
>Mangeaf pigerneharvæ
ret ved at brække sþ over fodbold,< fortæller tæner Dorthe
Baunbæk.
Sådan var detfør, Dorthe
Baunbæk overtog trænerpo
stenfor halvandet ar siden.

ne.

I en tid hvor X Factor er pa
puIæU, og enhver ung normalt
gerne vil gre opmærksom på
sþ endda for Dagbladets foto

me

men sådan er det ildre

re, selv om

brug

ogfikryddet op ialt detpigefnidder; der kan være på et

bergske.dk

oghårdt.
I små gruppermedte bæner pigerne hovedstød, i den
nærmeste gruppe nar bolden
fia den ene spiller til den an-

gen, der viser sfiernenykker
på holdet oggerne vil ses.

>Vi er et hold uden sfier-

holdet.

Iftistina Agger er igen ble
vet meget glad for at spille fodbold pa holdet. trbktisk er hun

Mejrup til træning to gange
om ugen( fortæller Kristina
Aggel der ogsa viltage kampene

>Ua¡set hvad skal jeg spille
fodbold, og holdet her er bare
det bedstq< siger lftistina Ag-

regner med at begynde på

ger

tit

Men hun er ikke den ene

gerne prioritere

ste, der er villig til at bruge
meget tid på fodbold i Mejrup,

Ilandelshøjskolen i Ärtrus
september:

glæden ved træningen, der
har faet os op i Da¡marksse
rien < fortræller tæneren om

det højt at sBille på holdet, så
jeg vil gerne tage ta Årtrus til

>Jeg

vil

for det gør Dorthe Baunbæk
allerede.
>Jeg

nyder det

utolþme

get at bruge meget tid pa fodbold her i ldubberu< fort¿eller

den hele 27 gange, inden den

rammer jorden. Træningen
ser legende let ud for pþer-

DORTHE BAUNBÆK om opbygningen

af

holdet.

Træner Dorthe Baunbæk bærer sin del af æren, for at holdet
er kommet I Danmarksserien. Foto: Morten Strickel:

spillere har må-

noget andet, som holdet har
brug foq< forhæller tæneren.

Selvomholdetfuerrykket op i Jyllandserien og nu op

i Danmarksserien, så er der
ingen forventringer om endnu en oprylming i klubben,
der for en ånække siden var

Dorthe Baunbælç der inden
dagens tæning havde brugÉ
tid på talentudvikling af te

til

spillere og efrerføþende skultil ungdonsudvalgsmøde.

Vi toS teambuilding i brug og fik
ryddet op i alt detpigeûridder der
kan være på et hold. Det havde vi succes
med, derfor er vi kommet sa langt.

>De æIdste

ske ikke tempoet, som de yngste har, men de bidrager med

blandt de bedste i landet.
>Jeg håber på en sæson,
hvor vi holder os i Danrnarksserien, fornuharvi ethelt ar
at bide os fast. Alt andet vil
være urealistisk lige nu,< for-

Hele familien
Men familien føIger lidt med

tællerKristina Agger
Den vurdering er tæneren
megetenigi.
>Spillerne kommer til at op

gennem klubarbejdet, for

Ieve

Dorthe Baunbæks datter Rikke spiller ogsa med på holdet,
og hendes mand sidder ogsa i
klubbens ungdomsudvalg.
Holdets spillere er i alderen

vi vil ligge
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Da¡marksserien.

mediweekenden.

blevet så glad for det, at hun
vil blive ved med at spi]le og
tæne iMejrug selv om hun

ne4 for det er holdindsab og

17 til 37 å4 og det giver en
styrke, der skal holde holdet

fra

modsbnd, men jeg bou, at
os i midten af Danmarksserien. Hovedsagen eI,
at holdet bevarer spilleglæderl< fortæller Dorthe Baunbæk, der håber pa, at der kom-

