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- Vi har allerede besluttet, at vi holder en ny 

fodboldturnering i 2014. Og vi har ambiti-

oner. Der skal mange flere hold på banen. 

Vi satser på i alt 16 hold fra hele landet, og 

en turnering delt op i puljer og forskellige 

niveauer. Vi har også fået forslag om, at 

alle deltagere får medaljer og bevi-

ser og at indføre en vandre-

pokal til de vindende 

hold, fortæller for-

stander Conrad 

A n d r e a s e n , 

PMU Sindal.

pmU F    dbold turnering 2013

PMU i Sindal har for andet år i træk organiseret et fodboldstævne med deltagere 
fra Ligeværd. PMU-Allstars spillede imod holdene fra Elevkollegiet, Struer Skolen 
og Søholm. Turneringen bliver gentaget i en større udgave i 2014. 

Næste år prøver PMU med en turne-

ring over to dage med indkvartering og 

fælles sociale aktiviteter til alle.

- Når vores unge kan finde ud af at spil-

le bold og have gode oplevelser sammen, 

så må vi hos uddannel-

sesinstitutio-

nerne også kunne finde ud af at deltage i 

en stor turnering over et par dage. Vi sæt-

ter overliggeren lidt højt, men det må kun-

ne lade sig gøre, fortsætter Conrad Andre-

asen.

Pædagogik

PMU-Allstars og den årlige turnering blev 

grundlagt på initiativ af én af skolens tidli-

gere elever. Hans idé inspirerede til, at ar-

bejde videre med de mange pædagogiske 

muligheder, som både træningen og 

turneringen byder på.

 - De unge kan motiveres til at 

komme til træning hver uge. De op-
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lever fællesskab i træningen og lærer at ar-

bejde sammen mod et fælles mål, siger 

Conrad Andreasen.

Forudsætningen for de unges gode 

samarbejde er, at de accepterer deres egne 

samt medspillernes svagheder og styrker. 

Nogle er bedre løbere, andre kan sparke 

bolden mere præcist, men de unge finder 

ud af, at de har brug for hinanden, og at de 

er stærkere som et team.

- Ved stævnet kom konkurrence-ele-

mentet til. Det er noget, som er svært at 

træne derhjemme. Det kræver, at eleverne 

betragter modstanderen både som en kon-

kurrent og som en kammerat. Det er sam-

tidig nødvendigt, at man holder lidt tilbage 

med ens råstyrke eller temperament, når 

man kæmper om bolde i en duel.

Resultaterne

Alle unge fra PMU, Struer Skolen, Elevkol-

legiet og Søholm brugte hvad de havde 

lært under træningen. De kæmpede og 

mistede ikke modet. De begyndte at ar-

bejde bedre sammen, og da de sparkede 

bolden i mål for første gang i, fik de blod 

på tanden og viste deres talenter. I sidste 

ende var PMU stærkest og vandt turnerin-

gen. Det gav dem megen selvtillid og glæ-

de, som de kunne tage med sig i deres 

hverdag. De fik anerkendelse og ros fra 

alle sider. En anerkendelse og ros som 

også skal gælde de hold som tabte turne-

ringen denne gang. Det var ikke kun de 

unge, der havde en inspirerende dag. Det 

havde personalerne fra de deltagende 

skoler og institutioner også.

- Det var ligeså motiverende for os, 

som arbejder med de unge i det daglige. Vi 

havde en rigtig god dag, hvor vi kunne se, 

at vores arbejde bærer frugt, slutter Con-

rad Andreasen. 


