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ved første Nordals Cup

Den første Nordals Cup blev en succes for
arrangøren, Nordals Boldklub. Det fastslog
både klubben og de omkring 200 deltagende
spillere. Så sportsligt godt blev pinsedagenes
arrangement, at Nordals Boldklub også næ·
ste år vil arrangere Nordals Cup. Dertil kom,
at vejrguderne var endda yderst flinke ved
NB.

DEm første Nordals Cup var kun for
juniorspillere, og vi havde satset på kvalitet
frem for kvantitet. Det vil sige, ,at det
primært var mesterrækkehold, der var invite·
ret med til stævnet her i Nordborg. Og det
var også noget, der faldt i spillernes smag,
siger Peter Glock fra Nordals Boldklub, der

sammen med de andre NB·ledere havde nogle
travle, men også oplevelsesrige dage.

- Der blev nemlig vist masser af fin
fodbold, der også faldt i publikums smag.
Ved næste Nordals Cup vil vi muligvis tage
flere hold med. Forstået på den måde, at det
også er andre aldersgrupper, der skal invite·
res med - f.eks. drengehold. Men vi vil
fortsat satse på kvaliteten frem for kvantite·
ten. Det er nødvendigt, fordi vi ikke har
rådighed over så mange baner.

Deltagerne kom ikke kun fra danske klub·
ber, men også fra Frankrig, Vesttyskland
samt fra Nordborgs svenske venskabsby,
Finspång.

Resultaterne af stævnet blev:
Herre·junior: 1. Haderslev efter finalesejr

på 4·0 over Flensborg. Nordals blev nummer
tre efter sejr over Dalum fra Fyn-. Her måtte
der straffesparkkonkurrence til. Vildbjerg
blev nummer fem, Finspång nummer seks og
VIV nummer syv.

Hos junior·damer blev Vildbjerg nummer
et, VIV nummer to, Dalum nummer tre,
mens NB log NB II delte fjerdepladsen.

Selvom arrangementet var godt besøgt,
savnede man dog lidt flere tilskuere til den
festlige åbning af Nordals Cup, hvor man
havde fået Nordborg FDF IFPF Orkester til
at spille. Blandt andet de fire nationalmelo·
dier.


