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Side 4.
.

Erik spiller fodbold.
Han står på mål.

I dag er der kamp.
Det er fedt.
»Så er det nu,« siger Erik.

Eriks far kører.
Han er træner for Eriks hold.
Han vil have, at de skal vinde.



Side 5.
.

Far har mange råd:
»Stå midt i målet. Tag bolden. Hold 
fast på den. Du må ikke tabe den. Er 
du med?«
»Ja,« siger Erik.



Side 6.
.

Men der er uro i maven.
Erik er nervøs.
Alt det man skal huske…

Så er de der. Og nu er der kamp. 
Alle løber rundt.
Men ikke Erik. Han står på mål.

Han har vand med. 
Han drikker. Flere gange. 
Det gør målmænd. Det har Erik set  
på tv.



Side 8.
.

Far står ude ved siden.
Han er rød i sit fjæs. Han råber:
»Hold jeres plads. Pas på den bold. 
Løb!«
Og han er sur på dommeren.
»Frispark! Så fløjt da! Kan du ikke se 
det?«



Side 9.
.

Erik kan slet ikke kende far.
Han lyder som en anden.
Og nu kommer bolden.
»Se dig for! Tag den så!« råber far.
Erik tager den op.
Han kaster den til Jan.
Han er på Eriks hold.



Side 10.
.

Erik drikker mere vand.
Men nu skal han tisse.
Men han kan jo ikke gå fra sit mål.

Erik ser en busk tæt på.
Der vil han tisse. 
Han siger til Jan:
»Se efter mit mål. Jeg skal…«
Han løber ud af banen. Han kan høre 
far:
»Erik! Hvad laver du?«



Side 12.
.

Nu er bolden på vej mod målet. Og 
Erik er væk. Jan tager den op.
Men så lyder der et fløjt. Der er straffe. 
Til det andet hold.

Jan må jo ikke stå på mål. Han må ikke 
tage bolden op.
»Hvad har du gang i?« råber Eriks far.



Side 13.
.

Så er Erik tilbage. 
Han stiller sig på mål. 
Han skal bare gribe den bold.

Den suser mod ham.
Erik kaster sig mod den.
Og får fat. Der er ikke mål.
Det ender 0-0. Erik er glad.



Side 14.
.

På vej hjem er der stille.

Så siger Erik:
»Skal du råbe så meget? Det er pin-
ligt.«
»Jeg vil jo bare hjælpe,« siger far.

»Man tror, at du er et surt monster,« 
siger Erik.
»Er det så slemt? Det er jeg ked af. Det 
skal jeg huske til næste kamp.«

»Ja. For ellers må du blive hjemme…« 
siger Erik.
»Det lover jeg,« griner far.




