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16-årig debutant lokkede mormor til fodbold
Lindved Serie 3
Solskin, 18 grader, kolde øl på sidelinien og is i pausen. Perfekte ingredienser til en
forårspremiere i seriefodbolden. Det hele var til rådighed på Lindved Stadion lørdag
eftermiddag, hvor hjemmeholdet tog imod Hovedgaard. Det var dog ikke ovennævnte
ingredienser, der var årsagen til, at Norma Munkholm for første gang i mange år var på
stadion. Hendes besøg skyldtes en ung mand med skulderlangt hår og farvede
fodboldstøvler. Simon Munkholm Bredal er kun 16 år, men han er en del af det nye
førstehold i Lindved, og så skulle mormor selvfølgelig til fodbold. - Han har solgt en
målaktie til mig i går, fortæller Norma Munkholm, der fik barnebarnet på tæt hold, da
han efter pausen kom på banen som højre kant lige ud for hendes plads på sidelinjen.
En sidelinje, der var godt fyldt op med klubbens kommende sandkassehold, deres
sutter, Peter Plys, barnevogne samt mødre og fædre og dertil tidligere Lindved-spillere
som Jan Iburg. Tilskuerne på sidelinjen havde ingen problemer med, at klubbens
kampprogram nøjes med fornavnet på spillerne, og de tog sig også tid til at hjælpe en
vildfaren journalist, selv om de ved gud ikke kunne forstå at det var nødvendigt at vide,
hvad Christian "Ko" hedder til efternavn. Lindved har i løbet af et år mistet 18 spillere fra
førsteholdet, og i vinterpausen har såvel førsteholdstræner Finn Sørensen samt hans
assistent og 2. holdstræneren sagt farvel til klubben, der med otte point sluttede
efteråret under nedrykningsstregen i serie 3. Åreladningen har efterladt Lindved med
klubmanden Lars Grohnheit som træner, langtidsskadede Peter Markussen som
formand og et fodboldhold med to 16-årige, syv på 17, 18 eller 19 og kun enkelte
rutinerede serie 3-spillere tilbage. De mange unge mangler hår på brystet og erfaring
med seniorfodbold, men flere af dem har rigelig talent til serie 3, og alle tog en
fantastisk vilje med på banen mod Hovedgaard, der kom til Lindved som favorit med 18
point og en femteplads i rækken. 19-årige Nick Fausing viste enkelte gange, at han er
en god målmand, men ellers var Lindved det bedste hold, og hjemmeholdet havde
chancerne til at kickstarte en ny æra i Lindved. Den unge, utrolig arbejdsomme og
meget hurtige angriber Jakob Kristensen misbrugte et straffespark lige inden
pausefløjtet, og et minut før slutfløjtet fik en anden af de unge, David Nielsen, en af de
chancer, der kan give onde drømme. Chancerne blev misbrugt, måske på grund af
manglende hår på brystet, men det slettede ikke indtrykket af, at der stadig er masser af
liv i Lindveds fodboldafdeling. - Det er det bedste, vi har præsteret. Vi startede fra nul i
vinter, og det er blevet bedre og bedre, og i dag er jeg rigtig godt tilfreds, siger træner
Lars Grohnheit Træneren og folkene på sidelinien kunne glæde sig over flot fight fra alle
14 spillere, tilsat ekstra fine indsatser af den 17-årige venstreback Frederik Møller
Hauge og af Peter Terkelsen, der ikke kender ordene "give op". Den slags bliver der
brug for i foråret, for rutine er en vigtig del af seriefodbold, men modstanderne kommer
med garanti ikke nemt til sejrene mod Lindveds unge fightere. Serie 3, pulje 27 Lindved:
Nick Fausing - Benjamin Hansen, Christian "Ko"Pedersen, Bo Jensen, Frederik Møller
Hauge - Ulrik Markussen, Palle Nielsen, Peter Terkelsen, Sune Dons, Magnus

Ankerstjerne, Jakob Kristensen. Indskiftet: Simon Munkholm Bredal, Rasmus Kort
Hansen og David Nielsen.

