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Malthe på 10 år går i 4. klasse
på Brønshøj Skole

Går du til noget i din fritid?
Jeg går til fodbold sammen med 7 klasse -
kammerater.

Hvorfor har du valgt at gå til fodbold?
Jeg synes, fodbold er sjovt.

Hvis du skulle vælge en anden sportsgren,
hvilken en skulle det så være? 
Jeg kan faktisk ikke forstille mig at gå til en
anden sportsgren.

Hvad har du på, når du træner? 
Mine fodboldstøvler er af mærket Nike, da
de sidder bedst på min fod. Mit kamptøj,
fodboldstrømper, t-shirt og shorts er også af
mærket Nike, da min klub spiller i dette
mærke. Mine benskinner er fra Select. Når
jeg er til træning, træner jeg også gerne i
Adidas og Hummel. 

Hvis du vandt 10.000 kr. til en sportsbutik,
hvilken én skulle det så være?
Sportmaster. Jeg går ikke specielt meget op

i mærker, men Hummel, Nike og Adidas er
de mærker, jeg kender.

Hvad er den kedeligste sportsgren, du kan
forestille dig? 
Hvis frimærkesamling er en sportsgren, må
det være det. Jeg er generelt glad for alt,
der har med sport at gøre.

Hvor meget tid om ugen bruger du på
tablet/tv/mobil? Og synes du, det er et
passende niveau? 
Ca. 20 timer og jeg synes, at jeg spiller lidt
for meget.

Hvad ville du helst være verdensmester i?  
Fodbold eller lystfiskeri.

Er der nogle kendte sportsmennesker, du
beundrer?
Lionel Messi er en rigtig god fodboldspiller.

Børn og unge om
sportsvaner
Dyrker du motion? Hvem er dit største
sportsidol? Hvilken sports gren er den
kedeligste i verden? Disse spørgsmål
og en hel del andre, har en flok børn og
unge besvaret, da vi lavede en lille
rundspørge om temaet. Og de er ligeså
enige i svarene, som de voksne i politik.
Til gen gæld er de fleste enige om, at de
bruger for meget tid med telefon, tv
eller tablet.

Af Julie Carl



B Ø R N &  U N G E O M S P O R T S V A N E R

SP O RTL I N K N R.  3 AU G U S T 2016  17

Amalie på 14 år går i 8. klasse 
på Søborg Skole

Går du til noget i din fritid? 
Jeg går til synkronsvømning i Gladsaxe (GSC)

Går du til det sammen med andre, du
kender? 
Jeg går til det med nogle veninder, jeg har
kendt fra konkurrencesvømning. Vi har gået
til svømning sammen i  mange år.

Hvorfor har du valgt netop 
synkronsvømning?
Jeg valgte synkronsvømning, fordi de
åbnede et nyt hold i Gladsaxe, og da det
faldt sammen med, at jeg stoppede til

konkurrencesvømning, syntes jeg, at det var
en god mulighed. Flere af mine venner fra
konkurrencesvømning startede sammen
med mig. Nu er vi blevet danmarksmestre de
sidste to år, så det var nok det rigtige valg. 

Hvis du skulle vælge en anden sportsgren,
hvilken en skulle det så være?
Så kunne jeg godt tænke mig at komme
tilbage til konkurrencesvømning. Det var
virkelig fede træningspas, og jeg fik mange
gode veninder, som jeg stadig ses med den
dag i dag. 

Hvad har du på, når du træner? 
Jeg har en badedragt på fra Tyr eller
Funkita, badehætte og briller også fra Tyr. 

Hvis du vandt 10.000 kr. til en sportsbutik
eller et mærke, hvilket skulle det så være? 
Det skulle være Tyr eller Funkita. 

Hvad er den kedeligste sportsgren, du kan
forestille dig?
Det er nok basketball eller håndbold.  Man
løber bare frem og tilbage og skal kaste med
en bold. 

Hvor meget tid om ugen bruger du på
tablet/tv/mobil? Og synes du, det er et
passende niveau?
Jeg bruger nok 1 time på min mobil hver
dag. Jeg ved godt, at det er lang tid, men jeg
synes, at det er et fint niveau. Og sådan
holder jeg mig opdateret med nyheder og
statusopdateringer fra mine venner. 

Hvad ville du helst være verdensmester i? 
I synkronsvømning eller konkurrencesvøm -
ning helt klart!! 

Er der nogle kendte sportsmennesker, du
beundrer og hvorfor?
Ona Carbonell, som er synkronsvømmer fra
Spanien. Hun er super dygtig og jeg ser op
til hende, fordi jeg meget gerne engang vil
kunne lave det, som hun kan. 

Anna på 10 år går i 5. klasse 
på Utterslev Skole

Hvad dyrker du af motion? 
Jeg har gået til atletik og har været på
atletikskole i Sparta de sidste to år, men  lige
nu går jeg til spejder, hvor vi lærer en hel
masse. Og så hopper jeg tit på trampolin

ude i haven, hvor jeg synes det er sjovt at
lave saltomortaler.

Går du til spejder med andre du kender? 
Jeg går sammen med mange fra min årgang
og klassekammerater, og det er rigtig sjovt.

Hvis du skulle gå til noget andet, hvad
skulle det så være?
Gymnastik, sammen med mine bedste ven -
inder fra klassen og parallelklassen.

Hvad kan du godt lide at have på, når du er
aktiv? 
Jeg har Nike løbesko og en masse løbetøj fra
Gore, som jeg har fået af min mor, der løber
meget. Når hun får nyt tøj, får jeg tit hen-
des, som slet ikke ser brugt ud. Noget af det
er lidt stort endnu. Men jeg har også noget
løbetøj fra Nike og H&M.

Hvis du vandt 10.000 kr. til en sportsbutik,
hvilken én skulle det så være? 
Bare en med Adidas tøj.

Hvad er den kedeligste sportsgren, du kan
forestille dig? 
Yoga ville helt klart være det kedeligste i
verden! Jeg vil helt klart hellere gå til noget,
hvor jeg bevæger mig. Jeg elsker at løbe
hurtigt.

Hvor meget tid om ugen bruger du på
tablet/tv/mobil? Og synes du, det er
passende tidsforbrug?
Jeg bruger ret meget tid med min mobil. Jeg
synes faktisk, det er for meget.

Hvad har været din bedste sportsoplevelse?
Det har nok været Motionsdagen i skolen,
fordi jeg elsker at løbe. Og jeg skulle op og
stå foran de andre og have et diplom, fordi
jeg var den, der havde løbet længst på
årgangen. Det var 12 kilometer.

Hvad ville du helst være verdensmester i? 
60 m løb og  hækkeløb. Fordi det er vildt
sjovt at lave hækkeløb, og jeg elsker at
spurte, så hurtigt jeg kan. Jeg løb 60 meter
på 9,48 på Atletikskolen.

Er der nogle kendte sportsmennesker, du
beundrer?
Nej, det tror jeg ikke.
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Louise på 13 år går i 7. klasse 
på Horslunde Realskole

Går du til noget i din fritid?
Jeg går til motocross og er i gang med at
køre min 4. sæson. Jeg elsker min sport, og
den fylder hele mit liv.

Går du til det sammen med andre du
kender? 
Ja, min far kører sammen med mig og han
var den eneste, jeg faktisk kendte til at
starte med. Ingen fra min klasse eller skole
kører cross, men jeg har efterhånden fået
venner fra andre crossklubber i Danmark og
i udlandet.

Hvorfor har du valgt netop motocross?
Jeg syntes, at det var en speciel sport, og da
jeg fik at vide af min far, at den fandtes
tænkte jeg: Det er bare lige noget for mig.
Cross er heller ikke en sportsgren, hvor man
kun skal koncentrere sig om en ting. Der er
både fysisk træning, cykeltræning og løbe-
træning. Jeg elsker fart og udfordringer, så
sporten betyder meget for mig.

Hvis du skulle vælge en anden sportsgren,
hvilken en skulle det så være?
Jeg ville nok vælge Enduro, der er en sports-
gren, hvor man også kører på en crosser,
som i motocross, men bare ikke på en bane
men over kampesten, træstammer og trak-
tordæk. Hvis der er fart og udfordringer er
det noget for mig.

Hvad har du på, når du træner? 
Når jeg træner, kører jeg med skiundertøj,
knæstrømper, knæbeskyttere, brynje, nak -
ke krave, hjelm, briller, handsker, støvler,

trøje og bukser.
Brynjen beskytter min
mave, ryg, albuer og
skuldre. Støvlerne er
specialstøvler og af
mærket Fox, ligesom
det meste af mit tøj.
Jeg elsker at køre
med brillerne, som er
fede at køre med. Og
så kører jeg på en
KTM 85cc 2017
model.

Hvis du vandt 10.000
kr. til en sportsbutik,
hvilken skulle det så
være?
Helt klart en KTM butik, da jeg elsker at
kigge på KTM ting.

Hvad er den kedeligste sportsgren, du kan
forestille dig?
Helt klart golf. Det er bare ikke mig.
Minigolf er ok, men i golf skal man vente og
have tålmodighed og det har jeg bare ikke.
Der skal helst ske noget hele tiden. Ellers
mister jeg tålmodigheden.

Hvor meget tid om ugen bruger du på
tablet/tv/mobil? Og synes du, det er et
passende niveau?
Jeg bruger nok 5 timer om ugen. Det er
måske lidt for meget, men jeg bruger det
meste af tiden på at se noget MX eller FMX. 

Hvad ville du helst være verdensmester i? 
Jeg har samme drøm, som de fleste andre
motocrosskørere. Jeg vil være verdens-
mester i motocross.

Er der nogle kendte sportsmennesker ,du
beundrer og hvorfor?
Ja, jeg er fan af Ken Roczen, som er en rigtig
god crosskører. Han fører MXGP i øjeblikket.
Han stammer fra Tyskland, men kører mest i
andre lande. Han kører på Suzuki. Jeg beun-
drer ham, fordi han besøger sine fans, som
f.eks har kræft eller anden dødelig sygdom.
Han opfylder drømme for børn, der ikke har
så lang tid tilbage. Han er en rigtig helt.

Mikkel på 12 år går i 6. klasse 
på Brønshøj Skole

Går du til noget i din fritid?
Jeg går til parkour hos 'Street Movement'
med 3 af mine venner fra klassen.

Hvorfor har du valgt at gå til parkour?
Jeg har altid godt kunne lide at klatre og
hoppe rundt, og så startede jeg med en af
mine venner. Og så startede der også to
andre fra klassen efter noget tid.

Hvis du skulle vælge en anden sportsgren,
hvilken en skulle det så være? 
Jeg elsker parkour, men ville nok gå til fod-
bold, hvis jeg skulle skifte til noget. Jeg har
gået til både fodbold, redskabsgymnastik og
spejder før.

Hvad har du på, når du træner? 
Jeg har altid noget løst tøj på, så jeg nemt
kan bevæge mig. Og så har jeg nogle Adidas
sko på, som hedder Dragon, og de er meget
bøjelige i sålen.

Hvis du vandt 10.000 kr. til en sportsbutik,
hvilken én skulle det så være? 
Så skulle det være til Sportmaster eller
Sportigan. Det er de eneste, jeg kender.

Hvad er den kedeligste sportsgren, du kan
forestille dig? 
Golf må være den kedeligste sportsgren i
verden.

Hvor meget tid om ugen bruger du på
tablet/tv/mobil? Og synes du, det er et
passende niveau? 
Jeg bruger nok 30 timer om ugen. Halvdelen
er i undervisningen i skolen, og resten i min
fritid. Jeg synes faktisk, det er lidt for meget.

Hvad ville du helst være verdensmester i?  
Helt klart parkour.

Er der nogle kendte sportsmennesker, du
beundrer?
Nej, faktisk ikke.
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Amalie på 13 år går i 7. klasse på
Horslunde Realskole

Går du til noget i din fritid?
Jeg går til bueskydning i Lolland Bue skytte -
klub

Går du til det sammen med andre, du
kender? 
Efter jeg er startet til bueskydning, er min
morfar også begyndt. Så nu går vi sammen 2
gange om ugen.

Hvorfor har du valgt netop bueskydning?
Sidste sommerferie valgte jeg at prøve
bueskydning i Aktiv Ferie og syntes, at det
var rigtigt sjovt. Jeg har valgt bueskydning,
da jeg synes, at det en udfordrende sports-
gren, hvor teknik og tålmodighed spiller en
stor rolle. Det er også super hyggeligt, at
konkurrere med min morfar og have noget,
som vi er fælles om.

Hvis du skulle vælge en anden sportsgren,
hvilken en skulle det så være?
Håndbold, som jeg tidligere har gået til.

Hvad har du på, når du træner? 
Jeg går ikke så meget op i mærketøj. Til
bueskydning er det valgfrit, hvad man vil
have på. Ofte har jeg en t-shirt og et par
shorts/bukser på. Mine sorte og hvide
Converse kondisko har jeg altid på.

Hvis du vandt 10.000 kr. til en sportsbutik,
hvilken skulle det så være?
Så ville jeg købe Adidas i Sportsmaster eller
Intersport.

Hvad er den kedeligste sportsgren, du kan
forestille dig?
Det må være golf eller parkour.

Hvor meget tid om ugen bruger du på
tablet/tv/mobil? Og synes du, det er et
passende niveau?
Når jeg ikke har ferie, bruger jeg omkring 3
timer om dagen. Jeg synes, at det er et
passende niveau, selvom mine forældre nok
synes noget andet.

Hvad ville du helst være verdensmester i? 
Bueskydning!

Er der nogle kendte sportsmennesker, du
beundrer og hvorfor?
Stephan Hansen. Han er dansker og er ver-
densmester i bueskydning. Jeg har mødt
ham til et stævne i Nykøbing Falster. Han
skød rigtigt godt.

Vitus på 8 år går i 2. klasse 
på Utterslev Skole

Går du til noget i din fritid?
Jeg vil gerne starte til parkour efter som-
merferien. Men jeg har gået til spejder og
svømning og spiller meget bordtennis nede
på skolen. Og så hopper jeg vildt meget på
trampolin i haven.

Hvorfor vil du gerne gå til parkour?
Fordi min fætter går til det, og jeg synes det
er rigtig fedt. Og jeg er god til at klatre,
fordi jeg er stærk. Jeg kan lægge min mor
ned i arm, og hun bruger alle sine kræfter.

Hvis du skulle vælge en anden sportsgren,
hvilken en skulle det så være? 
Jeg har tænkt lidt på fodbold, fordi mange
af mine venner går til det. Men måske fægt-
ning i Grøndal Center eller bordtennis. Min
storesøster har også gået til atletik, og den-
gang ville jeg måske også gerne gå til det.
Min mor og far løber også. Og mor slår far. 

Hvis du vandt 10.000 kr. til sportstøj, hvilket
mærke skulle det så være? 
Min mor går altid i Kaiser Sport, men jeg tror
ikke, de har børnetøj? Så jeg vil helst vinde
penge til Hummeltøj. Min far køber tit tøj
fra Nike, og det er også sejt. Jeg kan bedst
lide, at det er løst.

Hvad er den kedeligste sportsgren, du kan
forestille dig? 
Jeg synes, at golf lyder vildt kedeligt.

Hvor meget tid bruger du på
tablet/tv/mobil? Og synes du, det er et
passende niveau? 
Måske en time med Ipad om dagen og så
noget tv. Jeg har først lige fået min egen
mobiltelefon i fødselsdagsgave. Jeg ville
gerne spille mere, men min mor og far synes
ikke, det er en god idé. Nogle gange i week-
enden spiller jeg mere, og når vi skal flyve
eller køre langt i bilen.

Hvad ville du helst være verdensmester i? 
Jeg vil gerne være verdens stærkeste mand
eller verdensmester i parkour.

Er der nogle kendte sportsmennesker, du
beundrer?
Min mor vinder en masse løb. Men jeg synes,
at Ronaldo er sej!



Silkeborg IF nåede målet, Superligaen – i uhlsport
Dine lokale klubber kan også nå deres mål, – i uhlsport!

Ring 75757575

www.torbenp.dk



Philip "Mux" på 12 år går i 
6. klasse på Rungsted Private
Realskole 

Går du til noget i din fritid?
Jeg løber i Bagsværd Atletik Club 3 gange
om ugen og spiller lidt fodbold en gang i
mellem. 

Går du til det sammen med andre, du
kender?
I starten kendte jeg ikke nogen i klubben,
og dem jeg træner med er i aldersgruppen

12-26 år, så jeg er den yngste. Den næstyng-
ste er 15 år. Mange af de andre i min træn-
ingsgruppe er blandt de hurtigste i deres
årgang, så jeg bliver pænt presset i trænin-
gen. 

Hvorfor har du valgt netop atletik og løb?
Jeg startede med at løbe efter at have set
min mor løbe i nogle år. Det viste sig, at jeg
er god til det. Jeg har løbet Chris tians -
havnermilen i de sidste 3 år. Jeg vandt min
aldersgruppe det første år, selvom jeg kun
var 10 år og gruppen var helt op til 14 år.
Gruppen bliver trænet af Carsten Rytter.
Han er rigtig god til at lave træning både til
de ældre og til mig. 

Hvis du skulle vælge en anden sportsgren,
hvilken en skulle det så være?
Cykling ville være sjovt, tror jeg. 

Hvad har du på, når du træner? 
Jeg kan bedst lide løbetøj fra Nike, og jeg
løber næsten altid i deres sko. Når jeg træ -
ner er det ofte i NIKE PRO. Til konkurrencer
løber jeg altid vores klubtøj fra Bagsværd
Atletik Club. 

Hvis du vandt 10.000 kr. til en sportsbutik
eller et mærke, hvilket skulle det så være?
Jeg ville gerne vinde et gavekort til
Marathon Sport. Så ville jeg købe nogle nye
konkurrence sko – Nike Lunar Tempo og et
par pigsko Nike Zoom Victory til at løbe på
atletikbaner. 

Hvad er den kedeligste sportsgren, du kan
forestille dig?
Cricket er ikke så spændende at kigge på!

Hvor meget tid om ugen bruger du på
tablet/tv/mobil? Og synes du, det er et
passende niveau?
Øh, er jeg nødt til at svare? Men nok
omkring 2 timer om dagen, så 14 timer om
ugen. 

Hvad ville du helst være verdensmester i? 
Langdistanceløb – 10 km eller marathon,
men det bliver nok først om mange år, da
jeg er stadig er for ung (siger min træner) til
at løbe længere end 10 kilometer-konkur-
rencer.

Er der nogle kendte sportsmennesker, du
beundrer og hvorfor?
Ja, jeg er fan af  Usain Bolt, Mo Farah,
Henrik Them og Abdi  Ulad, fordi de bare er
vildt hurtige!!!
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Julie på 15 år går i 9. klasse 
på Mosede Skolen i Greve

Går du til noget i din fritid? 
Jeg spiller fodbold og løber 2-3 gange om
ugen.

Går du til det sammen med andre, du
kender? 
Jeg kendte ikke nogen, da jeg begyndte til
fodbold, men nu har jeg fået en masse nye
veninder igennem sporten

Hvorfor har du valgt netop fodbold? 
Jeg elsker at spille noget med en bold og
kan godt lide fællesskabet og holdsporten. 

Hvis du skulle vælge en anden sportsgren,
hvilken en skulle det så være? 
Trampolin eller triathlon. Min mor går til tri-
atlon og der svømmer jeg med  hende
engang imellem, og det synes jeg er sjovt.

Hvad har du på, når du træner? 
Fodboldtøj fra Hummel og fodboldstøvler
fra Nike

Hvis du vandt 10.000 kr. til en sportsbu-
tik/mærke, hvilket skulle det så være? 
Sportswear - Der køber vi vores klubtøj og
får sat logoer på.

Hvad er den kedelig-
ste sportsgren, du kan
forestille dig?
Ballet.

Hvor meget tid om
ugen bruger du på
Ipad/skærm/mobil? Og
synes du, det er et
passende niveau?
21 timer om ugen. Jeg
kunne godt tænke mig
at skære ned på mit
forbrug, så det er
målet efter sommerfe-
rien.

Hvad ville du helst
være verdensmester i? 
Helt sikkert fodbold!

Er der nogle kendte
sportsmennesker, du
beundrer?
Messi og Ronaldo. 



NYHEDER 
FRA TUXER!

telefon +45 40 51 22 57
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Freja på 15 år går i 9. klasse 
på Hvidovre Privatskole

Går du til noget i din fritid?
Jeg går til taekwondo. 

Går du til det sammen med andre, du
kender?
Nej, men har lært mange fra mit hold at
kende.

Hvorfor har du valgt taekwondo?
Fordi jeg synes, at det er en fed og
anderledes sport, end bare at gå til fodbold
eller håndbold, som alle andre. Og da jeg
startede til det, gik mange af mine venner
og veninder til det. Så det var sjovt at være
sammen med sine venner på en anderledes
måde, end bare at være hjemme hos hinan-
den eller være ude sammen.

Hvis du skulle vælge en anden sportsgren,
hvilken en skulle det så være?
Helt klart, fodbold.

Hvad har du på, når du træner? 
En hvid Taekwondodragt og et bælte af -
hæn gig af, hvilket niveau man er på. Jeg har
det blå bælte med en rød streg.

Hvis du vandt 10.000 kr. til et sportsmærke,
hvilket skulle det så være?
Adidas eller Nike

Hvad er den kedeligste sportsgren, du kan
forestille dig?
Golf, fordi jeg synes, det ser kedeligt ud.

Hvor meget tid om ugen bruger du på
Ipad/skærm/mobil? Og synes du, det er et
passende niveau?
Ca. 14 timer og det synes jeg egentlig er ret
tilpas.

Hvad ville du helst være verdensmester i? 
Verdens bedste Taekwondo kæmper.

Er der nogle kendte sportsmennesker, du
beundrer og hvorfor?
Neymar Jr. fra FC Barcelona. Fordi jeg godt
kan lide hans spillestil på banen og hans pas-
sion for fodbolden. 

Holger på 7 år går i 1. klasse 
på Lilleskolen i Brønshøj 

Går du til noget i din fritid?
Jeg går til fodbold i Fix, og jeg har gået til
svømning og ridning, da vi boede på
Bornholm for to år siden. 

Hvorfor har du valgt at gå til fodbold?
Jeg elsker at løbe rundt, og fodbold er sjovt.

Hvis du skulle vælge en anden sportsgren,
hvilken en skulle det så være? 
Jeg vil gerne gå til parkour med nogle af
mine venner.

Hvad har du på, når du træner? 
Mine fodboldsko, som hedder Lotto og er et
italiensk mærke. Og benskinner og fodbold-
strømper. Jeg har også noget forskelligt fod-
boldtøj. Noget med Danmark og resten med
spanske klubber. Dem holder min far nemlig
med.

Hvis du vandt 10.000 kr. til en sportsbutik,
hvilken én skulle det så være? 
Jeg kender kun Sportigan i Brønshøj, så den
skal det være.

Hvad er den kedeligste sportsgren, du kan
forestille dig? 
Helt klart sådan noget gymnastik, hvor man
ligger og strækker ud på gulvet.

Hvor meget tid om ugen bruger du på
tablet/tv/mobil? Og synes du, det er et
passende niveau? 
50 timer....Nej, måske 20 timer. Jeg synes det
er helt fint, men jeg tror, at min mor synes,
det er for meget.

Hvad ville du helst være verdensmester i?  
Parkour. Det er vildt sejt.

Er der nogle kendte sportsmennesker, du
beundrer?
Ja, fodboldmålmanden fra Tyskland, Neuer.
Han er rigtig god til at redde bolden. Jeg er
også målmand i Fix.
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Naja Justinussen på 14
år går i 8. klasse på
Toftehøjskolen

Går du til noget i din fritid? 
Jeg har gået til fodbold, siden jeg
var 7 år. Jeg går sammen med et
par stykker fra min skole.

Hvorfor har du valgt netop fod-
bold?
Jeg har valgt fodbold, fordi jeg
blev inspireret af min far til at
spille fodbold. Man får et godt
fællesskab, og jeg kan godt lide,
at det er en fysisk sport – nær -
kampe med måde. 

Hvis du skulle vælge en anden
sportsgren, hvilken en skulle det
så være?
Jeg ville gå til dans, fordi det har
jeg gået til, da jeg var yngre.

Hvad har du på, når du træner? 
Jeg har fodboldtøj på, som er af
mærket Nike. Min fodboldklub
har en sponsoraftale med Nike. 

Hvis du vandt 10.000 kr. til et
sportsmærke, hvilket skulle det
så være? 
Adidas.  

Hvad er den kedeligste sports-
gren, du kan forestille dig? 
Golf – Det interesserer mig ikke,
fordi det går alt for langsomt. 

Hvor meget tid om ugen bruger du på
Ipad/skærm/mobil? Og synes du, det er et
passende niveau? 
3 timer på mobilen. I skolen er det nok 4
timer Ipad, da vi bruger det til undervis -
ningen.  

Hvad ville du helst være verdensmester i? 
Fodbold.  

Er der nogle kendte sportsmennesker du
beundrer og hvorfor? 
Nadia Nadim, fordi hun er en dygtig
angriber på det danske kvindelandshold.  

Nisse på 14 år går i 8. klasse 
på DAS 
(Den Alternative Skole i Hillerød)

Går du til noget i din fritid?
Jeg går til rugby - det er min 6. sæson.

Går du sammen med andre, du kender?
Jeg har gået der så længe, at hele holdet er
mine venner. Vi ses også uden for træning.

Hvorfor startede du til rugby?
Min storebror spillede, og jeg syntes, det så
vildt sjovt ud.

Hvis du skulle vælge en anden sportsgren,
hvilken en skulle det så være?
En kampsport tror jeg.

Hvad har du på, når du træner? 
Rugbystøvler, rugbyshorts og en trøje, som
kan holde til mere end almindeligt sportstøj.

Hvis du vandt 10.000 kr. til et sportsmærke
eller forretning, hvilket skulle det så være?
Lovellrugby - desværre findes der ikke rigtig
nogle rugbybutikker i Danmark.

Hvad er den kedeligste sportsgren, du kan
forestille dig? 
Tror ikke, der er nogle sportsgrene, der er
kedelige.

Hvor meget tid om ugen bruger du på
Ipad/skærm/mobil? Og synes du, det er et
passende niveau?
Ca. 10 timer om ugen. Jeg tjekker min tele-
fon ofte. Det er et ok niveau, synes jeg.

Hvad ville du helst være verdensmester i?
Rugby....selvfølgelig. 

Er der nogle kendte sportsmennesker, du
beundrer?
Rugbyspiller Jonah Lumo. Han var vildt
dygtig, og et menneske med et godt hjerte.
Han døde i november 2015, og det er ret
trist.

Top 10 børneidrætter 
Kilde: Idrættens Analyseinstitut

1. Fodbold
2. Svømning
3. Gymnastik
4. Jogging/motionsløb
5. Håndbold
6. Rulleskøjter/skateboard
7. Badminton
8. Dans (alle former)
9. Ridning
10. Vandreture
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