
700 kæmpede om
fodbold SM i Kloster

LØGUMKLOSTER
Der blev råbt og kæmpet
både på grønsværen og om-
kring banerne ved Kloster-
hallen i Løgumkloster, da
Sønderjysk Idrætsforening i
weekenden afsluttede sin
sommerfodboldturnering
med hovedparten af finalen
om det sønderjyske mester-
skab. Trænere, familie og
kammerater heppede, gav
gode råd og »spillede med«,

da de 700 unge dystede om
medaljerne. Det var en op-
levelse og nogle dramatiske
timer, inden de sidste
kampe var afviklet og mest-
rene kåret. Der blev over"
rakt medaljer til de vin-
dende hold, og det var en
fornøjelse at se, hvordan
den enkelte gik op i kam-
pene, selvom der - også hos
pigerne - blev »brådne ben
og pander« ud af de hårde

'pigerne sparede ikke på kræfterne, og det var Nordals(i stribede
trøjer), som her kæmpede sig vej til guldet mod Rødding~

sammenstød. Stævnet blev
imidlertid afviklet uden ska-
der af betydning, selvom
der ikke blev sparet på iver
og kræfter.

Mesterskaberne blev
jævnt fordelt over hele
landsdelen, og Løgurri IF
havde sammen med Sis fod-
boldudvalg ære af det store
stævne som samlede ca.
1500 tilskuere ved Kloster-
hallen. Viceborgmester Pe-
ter Madsen åbnede mester-
skaberne og bød de mange
unge velkommen til Løgum-
kloster samt hyldede de flit-
tige ledere og trænere, som
udfører et stort og ulønnet
arbejde til gavn for landsde-
lens ungdom.

Resultaterne og de nye
sønderjyske mestre blev:

Puls inge B, Toftlund med
2-0 sejr over Svenstrup i fi-
nalen. Puslinge A, Løjt med
2-1 over Ulkebøl i finalen.
Miniput B, Hammelev Søn-
derborg Fremad 4-3 efter
omkamp og straffespark.
Miniput A, Bov foran
Gram og Broager. Lilleput
B, Skærbæk-Rinkenæs 4-0.
Drenge A, Hjordkær over-
raskende foran Fjelstrup og
Egen. Drenge B, Taps-
Løgum IF 4-2. Junior A,
Christiansfeld-Sundeved
3-2 på et mål fem. min. før
tid. Junior B, Stepping-
Bolderslev S-2. Piger, Nor-
dals foran Tønder SF og
Rødding. Junior damer,
Kvik 70, Døstrup-Gråsten
2-1 og ynglinge-mester-
række, drenge, Oksenvad.
Man mangler at kåre mest-
rene i Ynglinge A, dame-
rækken og lilleput A, hvil-
ket sker ved et stævne i
Agerskov om 14dage.


