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Nordals Boldklub kan se til. der straffespark. konkurrence . sætte førstepladsen foran Lo- i sten/Rinkenæs på tredieplad-
bage på endnu en vellykket til, inden Brøndby trak det torp fra Sveringe og med Grå- sen. ,.". ., r
Nordals Cup, hvor Brødby IF længste strå. Finalemodstan-
viste, at det ikke er tilfældigt, deren var sidste års mestre fra
at klubben hører til blandt lan- OB, og efter 0·0 i den ordinære
dets absolut bedste klubber. kamp, betød et Oll-kiks i straf-
Både i juniorernes og ynglinge- fespark-konkurrencen, at
nes turnering kom Brøndby I F Brøndby lidt overraskende
øverst på sejrsskamlen. blev vinder. På tredjepladsen

Men et par af de udenland- fulgte TSB Flensborg og deref-
ske hold dryppede lidt malurt i ter Haderslev FK, Ulkebøl, SC
NB 's festbæger . For det første Hohenaspe {Tyskland I, DCO
havde holdene slet ikke den Haarlem (Holland], NB og FV
samme standard som de andre Zuffenhausen [Tyskland},
hold, og dernæst kneb det en Hos juniorerne besatte TSB
hel del med takt og tone både Flensborg andenpladsen efter-
på banen og udenfor. fulgt af Slagelse Boldklub, Ha-

- Både tilskuere og de dan- derslev FK, Zuffenhausen,
ske klubber var et par gange Haarlem I, Haarlern ir, NB og
målløse over deres opførsel, når Ulkebøl. .
disse klubber forsøgte at gøre Finalerne blev overværet af
sig gældende med hårdt og til ~'I,500. tilskuere, og blandt dem
tider brutalt spil, fortæller .Pe- ~ 'var forman~en for Brøndby IF,
ter Glock fra NB og tilføjer, at " Per Bjerregaard, der var aktiv
de ringere hold - heldigvis for spiller i fodboldkampen for le-
det sportslige - blev sorteret derne. Hvad NB og Per Bjerre-
fra under den indledende gaard har snakket om, vides
runde. ikke, men det står i hert fald

Men når man ser bort fra fast, at de to klubber udbygger
det, så er det sportslige niveau deres samarbejde. NB sender i
hos resten af holdene, der im- år to hold til Brøndbys Copen-
ponerer, og det vil det sikkert hagen Cup, og de har omvendt
blive næste år også. Stævnend- allerede nu sagt ja til at være
valget skal nemlig sørge for, at med i Nordals Cup 1989. Men
de hold. der vil deltage, har et de har jo også visse ting at
bestemt niveau, og uden ••gode forsvare.
referencer« får en klub ikke Det blev juniordamerne, der
mulighed for at deltage i Nord- sørgede for, at den arrange-
als Cup'en. rende klub fik en førsteplads i

Som nævnt satte Brøndby sin egen turnering. Som et for-
sig på begge førstepladser, søg var pigerne med i år, og
men i ynglingenes finale måtte NB var så ubeskeden at beo

.88,

Finalen hos ynglingene stod mellem OB og Bredby, som Brenby
vandt efter streiiesperk-konkurrence. Og som det ses på billedet,
blev der gået til den.
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.Å rels Nordals-Cup:

Brøndby løb med
pokalerne
NB måtte »nejes« med to ottendepladser ved årets
Nordals Cup - men damerne vandt

Det var rigligl fodbold vejr,
Cl> Nord-Als Boldllub i pin-
sen var værter for den fjerde
Nord-Als Cup. Od sportsli-
ge niveau har aldrig ligget så
huj l som i år, så de mange
tilskuere havde virkelig no-
gel al glæde sig over. II vil-
kct også understreges af, at
der var ca. 500 l ilsk uere ved
finalerne,

Og selvom der kom cl par
afbud i allersidste øjeblik,
blev snevuet afviklet så
pbnnlic"igl, som forhel-

dcne tillod del. .

Uheldige elementer
Desværre var der nogle af
de udenlandske hold, der
slet ikke havde den samme
sportslige standard som de
fleste danske hold. Delle
forsøgte gæsterne så at
kompensere for med hårdt
og til tider brutalt spil, så
både tilskuerne og de dan-
ske spillere cl par' gange
nænucst var målløse over

opførselen på banen. .. -'
Stævneudvalget forsi\crer,

at den slags ikke vil komme
til at gentage sig. Fremover
skal holdene kunne komme
med en »god referencc« for
at kunne være med i Nor-
Als Cup.

Heldigvis blev disse
usportslige hold sorteret fra
i løbet af stævnet, så de
mange tilskuere til kampene
om de første pladser kunne
se ungdomsfodbold på et
højt niveau.

Prominent gæst _ . Nord-Als Hallen.

Fordbold-sarnarbejder-' er Flot finaleopgør
ikke slut med Nord-Als Cup
'SS. Nord-Als Boldklub sen- Ikke nok med at Brøndby's
der nu to hold til »Copen- L-divisionshold i week-
hagen Cup« i Brøndby, og end'en vandt I-O over Lyng-
lederne i Brøndby Idrætsfo- by; ved Nord-Als Cup blev
rening har allerede nu givet det også Brøndby Ir, som
tilsagn om, at klubben kom- ,vandt finalen i såvel junior-
mcr igen til næste års Nord- . som ynglingerækken.
Als Cup. Yuglingcfinalen blev spil-

I øvrigt havde NB en pro- , let mod OB, som vur dunske
minent gæst ved delle 8Iu,:v-1 mestre sid~te år, Og det blev
ne, idet formanden for. en unollg spændende og
Brøndby IF, Per Bjerregård. ! velspillet kamp. Ilol"~nes
var til stede som tilskuer og: [ævubyrdlghcd blev under-
spillede med i lcderkampcn, ' streget uf, at den ordinuirc

'ligesom han også var med: kamp endte uafgjort O O, og
ved leder-aftenen om lørda- ' først efter cn lang stratfe-
gen, mens de unge feslede i s~~~~~O~~!!rr~n~;~i~~~dc '

00 en gang, så Broudby IF
kunne kåres SOIll vindere.

Sidclcbcnde med Nord-
Als Cup blev der pf_ i~kl Cl
stævne for juniordamer.
Her vandt Nord-Als OoIJ-
klub foran Lotorp fra Sveri-
ge og de hjemlige Grå-
srcn/Rinkcuæs.

Ingen tvivl 0111al de man-
ge deltagere havde el par
dejlige dage i I aUjlc,u - og
11\0n i~kc der er cnerladl et

knust pigehjerte her Ol!
der ...
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"Befri A!s for Brøndby~(, s_~o_d_d~på et af OB 's bann,ere. De,t kunne OB 'erne ikke.; _ . .' ~ _ _===~_.:::=~-~

Flot felt i,
Nord-Als cup

Nord-Als-Cup har igen
stablet et meget stærkt delta-
gerfelt på benene i forbindel-
se med dette års cup for
ynglinge- ogjuniorhold i pin-
sedagene. Blandt de delta-
gende hold er sidste års
ynglingedanmarksmester fra
Odense Bolkdlub, Brondby
IF, Slagelse, næsten hele den

'sønderjyske fodboldpromi-
nens samt hold fra Fran-
kring, Holland og Tyskland.
I alt deltager 20 hold.

Ved siden af mændenes
cup afvikles et lille stævne
for juniordamehold.

, Cupens deltagere kommer
fra fem nationer. I alt møder
ca. 370 aktive og 100 ledere
og trænere.


