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Kim skal træne sammen med Konrads hold. Det gør 

hun én gang om ugen. To gange om ugen træner hun 

med pigeholdet. Og oveni er der målmandstræning 

én gang om ugen.

”Der er en ny spiller til træning,” hvisker Pablo, så 

snart Kim og Konrad løber ind på banen.

Den nye dreng hedder Anton. De to  trænere, 

Jenny og Anders, sætter dem i gang med en 

pasnings  øvelse, der samtidig fungerer som navneleg.

”Konrad til Anton!” råber Konrad og laver en 

indersideaflevering.

”Anton til Konrad!” råber Anton lidt senere.

Alle fniser. For det var Kim, han afleverede til.

”De er tvillinger,” forklarer Pablo. ”Det er svært at 

se forskel på dem.”



”Jeg håber, du morede dig,” siger Jenny til Anton, 

da træningen er slut.

Anton smiler og nikker.

Bagefter hører Konrad Antons mor tale med træ-

nerne. Hun siger, at hun først skal tale med Antons 

far for at finde ud af, om Anton skal begynde på 

holdet.

”Det er ham, der plejer at tage med Anton til fod-

bold,” forklarer hun. ”Han går meget op i det. Han er 

en rigtig fodboldfar.”

Og jeg har en rigtig fodboldmor, tænker Konrad. 

Louise er nok den af alle forældrene, som ser flest af 

deres kampe.
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Både fodboldmødre og -fædre er rigtig tit chauffører 

for deres børn. Dagen efter Antons første træning 

med Møllebakken passer Konrad sin lillebror Putte 

derhjemme, mens Louise kører Kim og hendes to 

holdkammerater Felicity og Amanda til udekamp.

”Det er varmt i dag, piger!” siger Louise, da de når 

frem. ”Husk at drikke masser af vand!”

”Det ved vi godt, mor!” svarer Kim. ”Lad nu være 

med at pylre!”

Men faktisk er hun glad for, at Louise går så 

meget op i fodbold. Det er det samme med Felicitys 

forældre. Og de kører næsten lige så tit som Louise. 

Amandas forældre er derimod holdt op med at kom-

me til deres kampe. Kim ved, at Amanda er ked af, 

at de ikke kommer længere.
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Møllebakken spiller virkelig godt i dag. Amanda 

vinder næsten alle sine nærkampe og lægger op til 

holdets første mål, som Felicity scorer. Med fem 

minutter tilbage scorer Felicity sit andet mål i kam-

pen og bringer Møllebakken foran 3-2 på et hoved-

stød.

De sidste minutter er ét langt pres mod 

Møllebakkens mål. Kim redder et fladt skud fra 

nært hold med en fodparade og når knap nok på 

benene igen, før der kommer et højt indlæg flyvende 

indover.

”Boks den væk!” råber Louise. ”Spil sikkert!”

Kim når at tænke, at det nok er klogest at bok-

se. Hun hopper op – men ombestemmer sig i sidste 

øjeblik og griber bolden sikkert med begge hænder. 

Hun laver et langt udspark op mod midterlinjen, og 

i det samme fløjter dommeren af. Møllebakken har 

vundet.



Kim driller Louise lidt på vej hjem i bilen.

”Mor, ved du, hvorfor jeg ikke boksede til bolden 

dér til allersidst?”

”Næ,” svarer Louise.

”Fordi du råbte, at jeg skulle!”

Louise griner.

”Det er vel nok godt, at jeres forældre ikke er 

lige så pinlige som mig!” siger Louise til Felicity og 

Amanda.

”Mine forældre er altså ret pinlige,” siger Felicity. 

”Især far. Og også mor i øvrigt.”

Så griner de allesammen. Men pludselig ser 

Amanda trist ud. Kim ved godt, hvad hun tænker på. 

Hendes forældre opfører sig ikke pinligt til kampene 

– for de er der aldrig.




