
Brøndby i to finaler
Hos juniorerne vandt
Brøndby over Sla-
gelse, men ynglingene
fra Brøndby tabte til
OB i Nordals Cup.

Nok en Nordals Cup er slut, og
endnu en gang afviklet med stor suc-.
ces for Nordals Boldklub. Og endnu
en gang blev det hold fra danske
storklubber, der korn øverst på sejrs-
skamlen. At det var spillere fra Dan-
marksturneringens øjeblikkelige top-
hold Brøndby korn ikke som nogen
overraskelse. Også i klubbens ung-

dornsafdeling kan spillerne det der
med en fodbold.

I juniorrækken gik sejren til
Brøndby IF, der vandt finalen med
l-O over Slagelse. I kampen om bron-
zemedaljerne vandt Haderslev FK
med hele 5-0 over AaB. NB's eget
hold sluttede på femtepladsen og var
med til at sætte sit præg på turnerin-
gen. Knap så godt gik det for den
anden lokale klub, UIU Sønderborg,
der endte på ottendeplads.

Finalen i ynglingerækken blev næ-
sten en tro kopi af sidste års kamp om
guldmedaljerne. da det i år igen var
Brøndby IF og OB, der i øvrigt blev
Danmarksmestre sidste år, der mød-
tes i finalen.

Den ordinære kamp blev en genta-
gelse af sidste års finale, der også
endte O-O, og i straffesparkskonkur-

rencen var OB bedst og vandt dermed
kampen med 5-4. I denne række slut-
tede NB på syvendepladsen. mens
UIU's ynglinge var tæt på at komme
i kamp om medaljerne men måtte
nøjes med femtepladsen. tnu tabte
sin turneringskamp mod OB med 1-3.

400 tilskuere overværede finalerne,
og de blev blandt andet vidner til, at
junior-spilleren Thomas Johansen fra
Slagelse og ynglinge-spilleren Ricky
Frederiksen fra OB blev kåret som
finalernes bedste spillere.

Den norske klub Moss Fotballklub
blevet positivt bekendtskab. Junio-
rerne sluttede godt nok kun på en
sjetteplads. men viste i løbet af turne-
ringen teknisk godt spil. Klubben har
givet udtryk for, at den gerne kom-
mer hertil næste' år og muligvis har
sit ynglingehold med.

Der blev fightet in-
dædt i yngligenes
finale mellem OB i
de stribede trøjer og
Brøndby. OB
vandt 5-4 efter
straffesparks-kon-
kurrence. (Foto:

Nordals Idrætscenter »vandt« også
hvad angår forplejning og anlæg.
Centeret benyttes i forvejen flittigt af
OB og Haderslev til træningslejre, og
efter dette års Nordals Cup har både
Flensborg og Moss vist stor interesse
for at benytte centeret til deres træ-
ningslejre.

27 dommere fra Sønderjysk Fod-
bolddommerklub var med til at lede
de mange kampe, og langt de fleste
deltagende klubber var tilfredse med
dommernes indsats.

To spilleruheld korn desværre til at
præge finalerne, og i begge tilfælde
kunne spillerne ikke fortsætte kam-
pene. Værst gik det ud over en yng-
lingespiller fra Brøndby, der måtte
behandles på skadestuen for en
flænge over øjet.
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Nord als
For femte gang mødes nogle

af landets bedste junior- og
ynglingespillere i fodbold, når
Nordals Cup løber af stabelen i
pinsen. Nordals Cup har med
årene markeret sig som talent-
parade, .da mange af de unge
spillere med tiden er dukket op
på de forskellige klubbers bed-
ste hold.

Kulturudvalgsformand
Willy Sahl åbner traditionen
tro stævnet, hvorefter FDF-or-
kesteret fra Nordborg står for
det musikalske indslag med de
deltagende landes nationalme-
·lodier.

I junior-rækken deltager
Brøndby I F, Aalborg B., Sla-
gelse B., Sønderborg U I U,
Haderslev F K, TSB Flens-
borg, Moss Fotball Klub fra
den norske l. division og selv-
følgelig Nordals Boldklub.

Ynglinge-rækken er beman-
det med Brøndby I F, Odense,
Aalborg, Slagelse, Aabenraa
og Nordals boldklubber, Søn-
derborg U I U, Haderslev F K
ogTSB Flensborg.

Der spilles alle mod alle i to
puljer, og de afgørende slag
udkæmpes i en finalerunde,

hvor et'eren fra den ene pulje
dyster mod to'eren fra den an-
den og omvendt, før vinderne
af disse kampe sluttelig mødes
i finalen. Reglerne er FIFA's,
dog med begrænset udvisning.

Samtidig med cup'en tørner
Old Boys sammen med deres
franske venskabsklub Sportif
de Quincy to gange, og disse
kampe afvikles lørdag efter-
middag og søndag årle morgen.

Som de tidligere år indkvar-
teres spillere og holdledere på
Østerlundskolen. og arrangø-
rerne er godt tilfredse med at-
ter at måtte benytte de gode
faciliteter. Fredag og søndag
aften er der plads til lidt ander-
ledes sjov, idet deltagerne her
kan fornøje sig i »Træf« i
Idrætscenteret med kortspil,
bordtennis, volley og video.
Lørdag eftermiddag underhol-
der et svensk orkester fra Fin-
spång.

Cupudvalget har været i
sving det meste af året og ser
frem til nogle spændende
kampe. Allerede nu er der pla-
ner for 1990, hvor Wolwer-
hamp ton Wonderers har sagt
ja tak til at deltage.
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