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- Hov dommer, der bliver løbet

SIF Oldboys har startet et
hold op med gå-fodbold,
hvor det er forbudt at
løbe eller tackle
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|| Tempoet er sat ned, og der er hverken tacklinger eller spurter, men gå-fodbold er alligevel god motion.

|| Også i gå-fodbold kan man forsøge at filme sig til en skade foran
dommeren.

|| I gå-fodbold gør det også ondt at brænde en oplagt chance.

|| Søren Fogsgaard, formand for SIF oldboys, håber, at flere får lyst
til at forlænge fodboldkarrieren med gå-fodbold.

SILKEBORG - Jeg går selv, bliver der brølet
ud over banen.
Med fodbolden ved fødderne bliver der i
rask gang sat kurs mod målet.
Tidligere skoleleder Kim Brøbech er
gammel fodboldspiller, og selvom knæene
er lidt slidte, så fejler boldøjet ikke noget.
Bolden bliver sendt lige forbi målvogter Erik
Lauritsen på 73 år fra Funder, der efter at
have konstateret scoringen kaster sig ned på
jorden og påberåber sig dommerindgriben
efter en tackling.
10 fodboldspillere er torsdag formiddag
samlet til gå-fodbold på kunststofbanen på
Søholt.
Her er det forbudt at løbe og tackle, men
til gengæld er det tilladt med godmodige
drillerier.
- Hov, hov, der bliver løbet, bliver der protesteret ude på banen.
- Har I aldrig set kapgang før, lyder det
tilbage.
Det er SIF Oldboys, der har taget initiativ
til gå-fodbold, som et tilbud til fodboldspillere, der ikke længere kan holde til hårde
spurter og kontante tacklinger, men som
stadig er vild med en god aflevering og et
skud på målet.
- Alle kan spille gå-fodbold. Om man er
60 eller 80 år, er lige meget. Når vi går, så
bliver det udlignet. Der er ingen skader, og
man behøver ikke at være god til fodbold for
at være med, siger Søren Fogsgaard, der er
formand for SIF Oldboys.
Selvom tempoet er skruet ned, så fejler
kampgejsten ikke noget, og der er røde kinder og svedperler på panden hos spillerne.
- Det er god motion, og samtidig er det
vigtigt, at vi hygger os og har det sjovt, siger
Søren Fogsgaard.
Arne Jensen, der i mange år har spillet
fodbold i Funder, er med for første gang og
går begejstret fra banen.
- Det var rigtigt sjovt. For sådan nogle
som os, der ikke længere kan spille fodbold
som før, men som ikke kan lade være med at
trille med kuglen, er det perfekt, siger han.
Fodboldspillerne blev fulgt på sidelinjen
af Palle Madsen, der er klubrådgiver i DBU
Jylland.
Han håber, at gå-fodboldspillerne på
Søholt kan sætte skub i andre klubber.
- Der er ikke så mange, der spiller gåfodbold endnu, men i England, hvor det
stammer fra, er det kæmpestort, siger han.
- Det er motion, fællesskab, et stort grin
og tredje halvleg, lyder hans beskrivelse af
gå-fodbold.
Til januar har SIF Oldboys 75 års jubilæum. Det bliver markeret med et stævne
på Jysk Arena, hvor klubber bliver inviteret
med til syv-mands fodbold og gå-fodbold.

