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”Drengen er kun ni år gammel, og så er han allerede på første-
holdet,” fortæller Mikkels far stolt til alle og enhver, der gider 
høre det. 
”Måske bliver han en dag solgt til Barcelona,” siger hans far 
og lader som om, at det er for sjov. 
Inderst inde drømmer han nogle gange om, at Mikkel  engang 
bliver en stor håndboldstjerne i Spanien eller  Tyskland, som 
han kan komme ned og besøge. 
I begyndelsen var Mikkel stolt, når hans far fortalte om det. 
Men nu synes han ikke længere, at det er så sjovt. Hans far 
fortæller det til alle. Selv kassedamen i Netto ved det. Hver 
gang, hun ser Mikkel, siger hun med et lille smil: ”Nåh, der 
kommer den lille superstjerne!”
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”Mikkel, vi skal spille i dag 
mod Hjortshøj. Dem smadrer vi. 

Sådan nogle  bonderøve,” siger  Mikkels 
far selvsikkert. 

”Far altså, slap nu af. Du skal jo ikke spille med. 
Det er mig og holdet, der skal spille.” 

”Ja, ja, det ved jeg godt. Men du skulle have set mig dengang, jeg var på din 
alder. Jeg var topscorer i klubben. Den bedste fløj af alle.” 
Mikkel ser for sig, hvordan hans far kaster sig ind over stregen, ligger vandret i 
luften og scorer det ene kanonmål efter det andet. Masser af pokaler tårner sig 
op og kan slet ikke være på hylderne over sengen hjemme hos farmor og farfar. 
”Men hvor er alle dine pokaler nu?” 
”Ah, det ved jeg sørme ikke. Jeg tror, at farmor har smidt dem alle sammen ud. 
De kunne ikke være der.” 
Mikkel er lidt ærgerlig. Han ville godt have set alle de flotte pokaler, som hans 
fars hold vandt.
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Mikkels far er altid med ude at se kampene. De  andre 
 forældre er også med. Men de er ikke så ivrige  tilskuere 
som Mikkels far. Han er med inde på banen og varme op 
sammen med drengene. Nogle gange er han lidt for ivrig, 
som fx dengang han under opvarmningen hamrede en bold 
direkte i hovedet på Lille-Alex. Han skulle bagefter køres 
på hospitalet, hvor de undersøgte, om Alex havde fået 
hjerne rystelse. Holdet måtte spille kampen uden  målmand. 
Træneren var rasende på far. 
Under kampen råber og skriger Mikkels far hele tiden. Man 
skulle næsten tro, at det var ham, der var  holdets træner. 
”Pas på ryggen,  Mikkel,” og ”din store klaphat, Mikkel, du 
skulle jo være gået selv i stedet for at aflevere!” 

Træneren kigger flere gange over på Mikkels far. Hver 
gang, han skal råbe til spillerne, er der  ingen, der kan 

høre træneren, fordi Mikkels far  over døver ham. 
Det er mega pinligt, synes Mikkel.
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Kampen er kun lige begyndt, da Mikkel får erobret 
 bolden. Han dribler mellem to modstandere og kaster 
sig ind over stregen. Målmanden er allerede gået til en af 
siderne. Mikkel skyder, men bolden er lidt våd. Den smut-
ter ud af hånden og rammer stolpen. 
Mikkel kan høre sin far råbe inde fra tilskuerrækkerne. 
”Tag dig dog sammen, Mikkel. Hvad tænker du på!” 
 Mikkel rejser sig og tørrer en lille tåre væk fra kinden. 
Hans fars råb og forbandelser følger ham hele vejen op til 
deres egen banehalvdel.




