
Europas bedste hold
til Nord-Als Cup
I Pinsedagene 6. - 8. juni er Langesø
Stadion rammen om Europas bedste
fodboldhold i junior- og ynglingeklassen.

deltager liste, som gør arran-
gementet til et af Danmarks
bedste fodboldstævner.

- En deltagelse på max 20
hold var planlagt, siger Pe-
ter Glock fra NB's stæv-
neudvalg. u er vi imidler-
tid oppe på 22, og flere vil vi
under ingen omstændighe-
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El stævneudvalg i Nordborg Boldklub har i snart et år arbejdet på at arrangere Nord-Als Cup
1987 i Pinsedagene. På billedet ses seksmandsgruppen fra venstre Peer Christiansen, Peter
Glock, Svend Wrang, Christian Jørgensen, Per Sønder gård og Chresten Biom.

lle fodboldinteresserede
an glæde sig til pinse. Her

afvikler Nord-Als Boldklub

for 3. gang den såkaldt
Nord-Als Cup for ynglinge-
og juniorhold. I år med en

der have med. Vi er ikke in-
teresseret i at lave et gigant-
stævne, men satser istedet

på kvalitet frem for kvanti-
tet, fortsætter Peter Glock.

Stævnets sportslige nive-
au ligger i år meget højt. Af
de 22 hold har mindst 3 hold
DM-styrk. Ikke færre end
14 hold spiller til daglig i en
mesterrække og de resteren-
de hold kommer fra 3. divi-
sion, som ifølge Nord-Als
Cuppens inddeling svarer til
en JBU-A række.

Attraktivt er også stæv-
nets internationale status.
Hold fra 4 nationer deltager
i år, og de kommer fra Fra-
nkrig, Holland, Tyskland og
Danmark.

- Desværre må vi undvæ-
re Nordborgs venskabsby
Finspång, siger Peter Glock
videre. Fodboldspillere fra
den svenske by har åbenbart
mistet interessen for at kom- .
me til Nordborg, når spor-
ten er i højsædet, og nu er
stævneudvalget indstillet på
fremover at invitere hold fra
andre svenske byer, mener
Peter Glock, der er træt af at
sende indbydelser år efter år
til en venskabsby, der aldrig
kommer alligevel.

Tyskland er repræsenteret
med hold fra Flensborg,
Hohenaspe, Liibeck og
Rendsburg. Fra Holland
kommer 2 hold fra Haarlem
området og det franske hold
kommer fra Metz. Fra Dan-
mark deltager kendte klub-
ber som Brøndby IF, Næst-

ved lF og OKS fra Fyn. Ha-
derslev stiller med et stærkt
DM-Ynglinge- og Juniorme-
sterrækkehold, og fra Als
møder vil Ulkebøl-, Sønder-
borg og Nordborghold.

Det gælder for alle holde-
ne, at de indkvarteres på
0sterlundskolen, og bespis-
ningen foregår på Langesø
skole.


