
Nordals-Cup for første gang:

Mere end 200
har tilmeldt sig

Nordals Boldklub er i disse
dag ved at lægge sidste hånd på
forberedelserne til det store in-
ternationale ungdomsfodbold-
stævne. Nordals CuP. der spilles
ved Nordals Idrætscenter i pin-
sen. Over 200 unge fodboldspil-
lere mellem 14 og 17 år er med,
og der kommer hold fra Sverige,
Frankrig og Vesttyskland.

Starten går så småt allerede
fredag. hvor de mange deltagere
kommer. De skal dog ikke i
kamp allerede den første dag.
men ved ankomsten får de hver
især udleveret en badge, der gi-
ver gratis adgang til blandt an-
det svømmehallen. At vinde er
ikke det vigtigste - ikke altid i
hvert fald - lige så vigtigt er det
at være med. Fredagen er derfor
oplagt til at møde hinanden. tage
en svømmetur sammen og more
sig.

Lørdag begynder den alvorlige
del - lige over middag åbner
kulturudvalgsformand Willy
Sahl stævnet. og derefter spiller
FDF·orkesteret. mens en masse
duer slippes løs.

Eftermiddagen er helliget
cup-kampene. mens aftenen skal
bruges til diskotek på Østerlund-
skolen. Søndag formiddag fort-
sættes fodboldprogrammet. der
om eftermiddagen udvides med
en old-boys-kamp mellem NB og
Club Sportif Football de Quincy
Sous Senart fra Frankrig. Afte-
nen slutter med traditionel dansk
hygge på Nordborg Slot. men
forinden har deltagerne været på
orienteringsløb på blandede
hold.

Mandag er stævnets sidste
. dag. hvor fodboldspillerne kæm-

per om finalepladser med tilhø-

rende præmier. som overrækkes
midt på eftermiddagen.

NordaIs Boldklub havde håbet
på at få tilmeldinger til stævnet
fra engelske og fransk juniorhold
samt af et hold i damerækken,
men de har alle meldt afbud i
sidste øjeblik. I stedet bar de

dog lovet, at de er på pletten
næste år.

Stævnet i år er det første af sin
art på Nordals, men NB venter.
at der fremover vil være skabt en
tradition for et sådant stævne.
Noget kunne tyde på det, når
over 200 har meldt deres an-
komst.VELK
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