
Nordals Boldklub har med spænding set frem til denne weekend. Arsagen er, at den 15-årige Torben Glock, der spiller på juniormesterholdet og
er førstemand på JBU's drengeunionshold, kan tage et stort og afgørende skridt iretningen af U-16 landsholdet.

Måhnand Glock på
vej mod landsholdet
Den 15-årige Torben Glock,

der er målmand på NordaIs Bold-
klubs iuniormesterhold, er godt
på vej til en plads i landshelds-
truppen på U·16holdet.

Torben Gloek har gennem
knap et år været førstemålmand
på Jydsk Boldspil Unions dren-
geunionshold, og i denne week-
end er Torben Glock sammen
med sine medspillere på unions-
holdet iVejle, hvor de skal spille
nogle kampe i forbindelse med
Dansk Boldspil Unions unions-
stævne.

DBU har længe haft et godt
øje til den Ifi-årige NB'er, og et
at formålene med unionsstævnet
i Vejle er blandt andet at finde
frem til den rette mand mellem
stængemepå U-16 landsholdet.

Lige til det sidste har Torhen
Glocks deltagelse i Vejle hængt i
en meget tynd tråd. For kort tid
siden fik han en fiberskade i det
ene ben, og først torsdag aften
- efter specialtræning - turde
hans træner, Thorvald Rasmus-
sen, sige god for sin unge talent-
fulde spillers tur til Vejle.

Selvom Torben Glock i næ- Per Møllerskov , der er ung-L,
sten et år har været førstemål- domsformand i NB, siger:
mand på JBU·holdet, er det me- - Det bliver spændende at
get lidt, offentligheden har fået følge hans videre udvikling, og i
lov til at vide om NB's store NB håber vi, at han fortsætter
talent. Årsagen er ganske enkel: sin fremgang, så man om nogle
- Vores hold er et team på 15 år kan sige, at den ny Ole Quist

mand, hvor det først og frem- stammerfra~N~or..;d;.;.aIs~._~ _
mest er holdindsatsen, der tæl- -
ler. Derfor har vi - i samråd
med Torben og hans forældre -
ikke ønsket at fortælle noget om
Torben. Men bare vent, han skal
nok få sine roser til efteråret, når
sæsonen er slut, lover hans træ-
ner.


