
HadersJevs vindende ynglinge mester-bold. Holdets anfører Mads Vilstrup, der her ses sammen med Børge Zancbetta fra Nordals Boldklub.
rækker triumferende pokalen i vejret.

Stævnet helt itop
l~~
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Alles kommentarer:

roer to. Det tyske hold vandt sin
finalekamp med 3~ over Haders-
lev FK, mens Haderslevs yng-
linge besejrede Aabenraa med
3·L

Finalerne i Nordals Cuppen
blev overværet af over 300 til-
skuere. og det tal ~e langt
høirere end året før. Af den
grund og især på grund af delta-
gernes store tilfredshed med
stævnets afvikling, går arrangø-
rerne om kort tid i gang med at
forberede næste års Nordals
Cup, der i deltagerantal vil
overgå dette år.

Roldene fra Danmark. Vest·
tysltland og Holland, der var
med i år, bar allerede sagt ja til
at komme igen, og desuden er
der positive meldinger- fra Sve-
rige, Frankrig og Polen. b.••·or
flere klubber bar givet udtryk for
en positiv holdning til at deltage.

Slutsti.llingen i Nordals Ctrp
1986: Junior. 1. Flensborg, 2.
Haderslev, 3. Haarlem. 4.
Rendsborg, 5. Nordals Bold-
klub, 6. Ulkebøl.. 1. Lan.,aes.kov

r3i~"iWr8:Dilwn_
Yng6nge:l.~,2.Aa-

benraa. 3. Bendsborg, 4. Nord-
ais Boldklub, 5. Langeskov, 6.
UIkebøI., 7. Grassolt, 8. Nord-
borg Alliance, 9. Hohenaspe og
10.WerderBremen.
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Disse tre blev kåret som finalernes bedste fightere. Fra venstre er det yngliiJgespiJlerne Torben Jess,
Haderslev, og Michael Petersen, Aabenraa. Til højre står den bedst fightende juniorspiJler, Jiirg Pantel,
TSV Flensborg.

Den anden Nordals Cup -
Nordals Boldklubs intematio-
nale fodboldstævne for juniorer
og ynglinge - blev afviklet til
alles fulde tilfredshed. Arrangø-
rerne havde ingen problemer -
hverken på eller uden for banen
med de godt 300 fodboldspillere
fra nær og fjern.

Og da stævnet sang på sidste
vers, blev deltagerne bedt om at
udfylde et spørgeskema med
spørgsmål om selve stævnets af-
vikling, overnatningen, bespis-

ningen om meget mere. Ane sva-
rene var positive: Nordals Cup-
pen var bare helt itop.

En enkelt klub har fundet ud
af, at man ikke når lang i Cup-
pen, hvis man sender et sekun-
dahold. Det var den vesttyske
storklub Werder Bremen, der
brugte dette års Nordals Cup
som prøveballon for, om klubben
skal deltage næste år .

Står det til klubbens ung-
domsleder, er Werder Bremen
med i 1987. Over for arrangø-

rerne har han givet udtryk for. at
det ikke kan passe, at Werder
skal ende på tiende og sidste-
pladsen i ynglingeturneringen.
Næste år stiller klubben med det
absolut bedste ynglingehold!

Efter en lang række indle-
dende kampe lørdag og søndag,
var mandagen afsat til finalerne j
de to rækker. Vinder hos junior-
ene blev TSV Flensborg, mens
Haderslev FK løb med førstplad-
sen hos ynglingene. Flensborgs
hold sluttede sidste år som num-

Junior-finaJen blev vundet af TSV Flensborg. Her er det anfører Bernt Thielsen, der modtager pokale~ af Børge Z{mcbetta.
• t •• " ."


