
TIL SKOLE

SPILLETIDER: i

Lørdag den 16.2.80
3. kl.drenge kl.08,00
4. kl.drenge kl.09,36
5. kl.drenge kl.13,24
5./6.kl. piger kl.15,44
9. kl.drenge kl.18,36
10. kl.drenge kl.20,48

Fredag den 15.2.80
l. kl.drenge kl.15,30
2. kl.drenge kl.15,38
3./4.kl. piger kl.17,32
9.10.kl. piger kl.19,04

Søndag den 17.2.80
6. kl.drenge kl.08,30
7. kl.drenge kl.09,18
7. kl. piger kl.12,58
8. kl. piger kl.14,38
Lærer m.m. kl.16,02
8. kl.drenge kl.16,54

REGLER:
Kampen igangsættes med dommerkast. Der spilles efter 31's regler. Der må være 4 spillere på
banen samtidig - men kun 3 spillere på egen banehalvdel. .
Det forlanges dog ikke ved kampene (l. og 2.klasser drenge og 3.14.klasser piger) om fredagen,
hvor det er tilladt at være 4 spillere samtidig på egen banehalvdel.
Førstnævnte hold i programmet stiller op med ryggen mod resultattavlen og bruger overtrækstrøjer
når spilledragten har ens farve. Overtrækstrøjerne forefindes ved informationsstanden. Her afle-
veres de igen straks efter kampen.
Hvis to eller flere hold er lige i point, er målforskellen for holdenes samtlige kampe afgørende.
Er den lige, er indbyrdes kamp afgørende. Er indbyrdes kamp uafgjort- er holdet med flest scorede
mål bedst. Er der stadlg lngen afgørelse er der straffesparkskydning (4 forskellige spillere fra
nDrdene skyder). Ender straffesparkskydningen også uafgjort, fortsættes der med l straffespark
til hvert hold indtil afgørelsen er truffet.
Ved uafgjorte finale- eller puljekampe efter normal spilletid fortsættes kampen indtil det næste
mål er scoret efter at kampen igen er igangsat ~ed dommerkast.

PRÆMIER:
Der er medaljer til max. 6 spillere til de 3 bedst placerede hold i hver klasserække.
PRÆMIEOVERRÆKKELSEN FOREGAR MIDT pA BANEN - HOLDENE OPRÅBE3.
Desuden er der små præmier til alle spillere på holdet, når der seores stævnets mål nr. 25, 50,
75, 100, 125 O.S.v.
Dette bekendtgøres umiddelbart efter at målet er scoret - og spillerne afhenter præmierne straks
efter kampen ved informationsstanden.
Præmierne er skænket af HANDELSBANKEN

Velkommen til 3 spændende dage
Husk at invitere dine forældre, venner og bekenate til NORDALS
IDRÆTSCENTER, hvor sportshallen, cafeteria og svømmehallen glæ-
der sig til jeres besøg. ®
Svømmehallens åbningstider i disse dage: Fredag kl. 15,00 - 18,00, - .
Lørdag kl. 7,00 - 8,00 og 13,00 - 17,00, Søndag kl. 10,00 - 13,00.

NORD-ALS BOLDKLUBUngdomsafdelingen



Her dyster pigerne"fia Guderup og Stevning om sejren før 7. ktesse,men idennerække løb pigerne
fra Nordborg 7. A med. sejren. Selvom det 'flere' gang gikdrabeIignJ1,i de 223 kampe, slap
arrangørerne helt før skadedespillere: . ". , .

Scorede 1016 mål-
i223 fodboldkampe

Skolestævne 1980 ble'v succ~s for Nordais boldklub
NORDALS - Over 1<XX> mål

blev der scoret, da Nordals
boldklub j weekenden gennem-
førte Skolestævne 80 iNordals
hallen. Helt præcist blev det til
1016 mål j 223 kampe mellem
'skoleklasser f,ra .næsten . alle
kommunens skoler. '.

Og .stemningen var som sæd-
vanlig medrivende. Med 'trans-
parenter, horn, trompeter og
andre til lejligheden medbragte
instrumenter blev spillernes fy-
siske formåen fulgt af ven net
og klassekammerater.

/

På billedet spiller pigerne fra
?-. klasse i Guderup og Stev-
ning, men j, denne klasse blev
det Nordborg 7. A, der løb med
sejren. 4 B fra: Nordborg vandt
rækken for piger fra 3. og 4.
klasse, 5. og 6. klasses piger fik
Langesø 6. som "vinder, 8.
klasse: østerlund 8.C og 9. og
10. klasse blev vundet af 'pi-
gerne fra 9. klasse iGuderup.

Hos drengene: I. klasse vun-
det af Svenstrup, 2. klasse af
Guderup, 3. af Svenstrup.ss , af
østerlund 4A, 5. af Guderup 5.

B, 6.. af Havnbjerg 6. C, 7. af
Nordborg .7 A, 8. af 'Guderup ,
8. C.•9. klasserækken blev vun-
det af. Nordborg, mens Øster-
lund. 10. Å løb med sej [en i de"
res række. . _.

Hos lærerne vandt Øster-. I .
.lundskolen . over Guderup
skole. Peter Gl.ock, ungdoms-

. formand j Nordals boldklub, ,
har planlagt stævnet, og han
fortæller ,. at Halle hold mødte
frem, og, var flinke tii at over-
holde tidsplanen, .


