Stepping IFs U-13 fodbolddrenge hentede
flot 1. plads i tulipanlandet.
U-13 drengene fra Stepping deltog i en international turnering i Påsken i Holland. Vi bringer her i redigeret form en
frontberetning fra turen forfattet af en forælder, Lars Peter Jensen.

"17 spillere og 2 trænere og 7 forældre, tog af sted fra Trekløverhallen, kl.06,00. Med stor forventnings
glæde over at skulle til Holland for at spille fodbold. Ved stævnet deltog hold fra Holland, Danmark,
Tyskland, Belgien, Frankrig og Skotland.
Dejligt at se drengene i ens dragter der er sponsoreret af HM Byg. Humøret var højt fra start.
Forældrene var optimistiske, og sagde at, inden vi nåede grænsen var børnene faldet til ro, så vi lige
kunne hvile et par timer inden vi nåede Holland. Glem det…….
Der var et par stykker der kunne holde gryden i kog, så der var ikke ret mange der fik hvilet sig. Der var
kampråb/ slagsange. Drengene kunne et par tricks om, hvordan man scorer damer. Alt i alt, en rigtig
god stemning. Sammenhold på tværs, hvor alle snakkede med alle. På trods af en lang tur, var det en
fornøjelse at se det gode kammeratskab, der er på holdet.

Der bliver gået til stålet i "international fodbold" i drengerækkerne.

Førstedagen bød på 2 sejre og 1 nederlag
Første spilledag, skulle vi tidligt op. Kl. 07,00 ringede vækkeuret, morgenmaden skulle være klaret
inden kl. 08.00, da vores første kamp skulle spilles kl. 09,35 mod BLC fra Holland, som vi slog 3-2.
Allerede kl. 11.25. skulle vi spille vores anden kamp - mod et hollandsk hold BVV D3. som vi vandt 4-0.
Kl. 14,30 havde vi spillet vores sidste kamp for denne dag. Den tabte vi desværre1-2. Det var mod et
dansk hold, Boldklubben Frem. De 2 sejre betød dog alligevel at vi kom i A-finalen med 2. plads i
indledende runde. Drengene var glade, vi havde nået vores målsætning, at nå i top 6 af de i alt 12 hold.

17 drenge havde en dejlig tur til tulipanlandet i Påsken.

Nederlag til Franskmændene
Næste dag stod vi op kl. 08,00. Vi skulle først være klar på banen 11.25. hvor vi skulle spille
mellemrunde. Vi skulle møde et Belgisk hold, K.S.K. Lebbeke, vi kom bagud 0 -1, men endte alligevel
med en 3-2 sejr, en god kamp, hvor der blev gået til vaflerne fra begge hold.
Stemningen var på bristepunktet, både for træner/forældre - ikke mindst for spillerne, vi manglede nu
kun 1 kamp for at spille os i finalen.
Sidste kamp i mellemrunden, en kamp mod Franskmændene fra US Ponthierry, blev en beskidt affære.
Der blev sparket, bidt, dommeren mistede overblikket - generelt en kamp, hvor franskmændene burde
udvises for voldsom spil. Vi tabte desværre 2-0.
Vores drenge var selvfølgelig skuffede umiddelbart efter kampen, men der gik ikke mange minutter før
vi glædede os til at spille bronze kamp. Dejligt at se, endnu en gang, hvor godt de fungerede socialt,
alle sammen.

Drama, et hold fra mellemrunden blev sendt tidligt i bad.
Efter mellemrunden, hvor vi troede at vi skulle spille om 3. og 4. pladsen, blev Steppings Teamleder
kaldt til dommertårnet. Her fik vi at vide at et hold i den anden mellemrunde var bortvist efter et
sammenstød mellem tilhængere fra to klubber. Politiet var tilkaldt for at stoppe urolighederne, og holdet
blev bortvist.
Vi skulle så pludselig møde et Hollandsk hold fra BVV D1, i kampen om 2-3 pladsen, hvor vinderen
skulle i finalen og taberen ville ende på 3. pladsen. Der var lidt mere på spil end bare tre point, det var
prestige og finalen.
Vi var lidt på hælene, de fik for meget plads, men Stepping kom godt igen, vi fik overtaget, og havde det
meste af spillet resten af kampen. Desværre endte ordinær kamp 0-0.

Straffespark konkurrence:
Vores 5 skytter var sten sikre, med 5 flotte mål, mens vores målmand fik en flot redning. 5-4 vi var i
finalen…………………………………………….

Finalen, Stepping vinder GULD
I finalen skulle vi så møde Franskmændene igen, drengene havde ikke lyst, de havde stadig ondt og
blå mærker fra sidste kamp mod dem. Trænerne fik dem dog hurtigt på banen, vi havde alt at vinde
intet at tabe.
Sikke en spændende kamp, begge hold havde chancer, Frankrig fik ligeledes 2 gule og 1 rødt kort,
men igen endte kampen 0-0. Finalen skulle afgøres i straffespark.
Stepping sparkede først, desværre brændte vi femte spark, franskmændene jublede som havde de
vundet, men, de manglede lige at sparke Deres sidste skud. Redning, vi var med endnu. Vi endte med
at sparke 8 gange før staffespark konkurrencen var vundet af Stepping ifs drenge. Sådan, drenge!!

Se flere billeder på stepping.dk

