
Nor s tæt pa en
store overraskelse
B var tæt på at

vinde en af ine fi-
naler i pin en.
Trods en føring på
1-0 måtte ynglin-
gene dog e sig be-
sejret 3~1af Vejle
efter en pænden-
de kamp og om-
kamp.

B g j tringen for dommer-
præ tationeme var dog ikke å
tor. fortæller Peter Glock.

l ær de udenlandske klubber
var utilfredse, og efter tævnct
fik ledelsen og dommerne pro-
blemerne diskuteret igennem.

- i kommer nok til at hen-
te dommer længere væk fra
næ te gang, å dommerind at-
- n -aeer til den port slige
pr tation, sigerPeter Glock.

'ordals up 90 blev des-
værre præget af nogle uheld på
banerne. Fem pillere ble
kørt til behandling på kade- I

stuen på Sønderborg ygehu, .
men heldigvi vi te de ig i
alle tilfælde, at der var tale om
mindre kader om f.ek . for-
tuvelser og be kadigede led-
bånd.

po i ivt ved at føre 1-0 ved
halvlegen, men efter pau en
udlignede VE'erne til l-l, der
var tillingen efter den ordi-
nære pilletid.

l omkampen vi te VE'eren,
at det ikke er en tilfældighed.
at klubben, både på ungdom -
og niorplan, h rer til i eliten.
Vejle vandt sammenlagt 3·1
men 4 'B har al mulig grund til
at være tol over andenplad-
en.
Del var det fe te gen •den

arrangerende klub kvalificere-
de ig til finalen, og dels måtte
fl re storklubber bukke under
for TB i de indledende pulje.
kampe. Bl.a. blev Aalborg
Boldklub endt hjem med et
nederlag på 2-0.

ejle vandt ynglig turnerin-
gen i . ordborg, og ajle vandt
også juniorturneringen, hvor
ejrscifrene over OB blev 3-0.
Peter Gloek fra tævnele-

del en er meget begejstret o er
det høje portslige niveau. tur-
n ringen ble afviklet på, Flere
af lederne fra de deltagenede
klubben gav udtryk for. at en
ejr i ordals uppen er no-
get, der tæller. O å afviklin-
gen af tævnet bi v ro t i boj
toner på ledermøder.
Ikke alene atte VB ig på

begge jre, første gang klub-
ben d ltog i turnering D. VB
fik oven i købet to af ine pil-
lere, Kim ørholt og Ulrik
Topp, kåret om de bedste ide
to finaler.

Også to hold fra DDR var
med i cuppen for første gang,
og ifølge Peter Glock er der in-
gen tvivl om, at de bold har
baft nogle uforglemmelig da-
ge på Nordals.

- De var dybt imponerede ~----~---~~~--
over forboldene heroppe, og
be øget bar kabt mange kon-
takter, fortæller Peter lock.

'ordals Boldklub egne
ynglinge var A tæt på a-
tionen i 1:'ordais Cuppen om
aldig før. Til tor o erraskel e
for alle kvalificerede holdet ig
til finalen, hvor mod tanderen
var Vejle Boldklub.
O å under finalekampen

overraskede de unger B'ere


