
Både DDR og
England er med
iNord als Cup
Den årlige Nordals Cup - fodboldturne-

ringen for ynglinge- og juniorhold - tegner
til at blive den hidtil bedste. Tilmeldingen er
sluttet, og i år deltager 12 yngligehold og
otte juniorhold fra hele seks nationer i
turneringen, der som altid finder sted i
pinsen.
Blandt dem er England og DDR repræ-

senteret for første gang. Fra England er der
deltagelse fra West Yorkshire, hvor der
foruden spillere kommer tyve heppere. Fra
DDR deltager klubberne BSG Neubranden-
burg (der er Flensborgs venskabsby) og
Empor Wurzen.
Sidstnævnte har kvitteret for deltagelsen

ved at invitere NB's Serie I-hold til en kamp
iDDRmod sit hold i 3. division.
Den hollandske fodboldby Harlem er med

i Nordals Cup for tredje gang, og denne
gang er det HFC Haarlem, der repræsente-
rer byen. Klubbens førstehold spiller i den
hollandske æresdivision.
Den samlede deltagerliste ser således ud:

Brøndby IF, Odense Boldklub, Vejle Bold-
klub, UIU Sønderborg, Haderslev FK, Aal-
borg Boldklub, Nordals Boldklub, Finspång
IK (Sverige), TSB Flensburg (Tyskland),
Aire Juniors (England), HFC Haarlem (Hol-
land), BSG Neubr~ndenburg (DDR) og Em-
porWurzen(DDRj.

To 1. pladser til
, VB's unge

VB tog sig af 1. pladsen
i både ynglinge- og ju-
niorrækken, da der i pin-
sen blev afvikles »Nord-
als Cup«, med deltager
fra både ind- og udland.
VB's ynglinge-DM

vandt foran 11 andre hold
med følgende resultater:
2-0 mod Haderslev, 4-0
over Ulkebøl, 2-1 mod
Brøndby, 2-1 mod Neu
Brandenburg (DDR), 0-1
mod Harlem (HOlland)
og finalesejr på 3-0 over
OB.
Vejlensernes Kim Nør-

holdt blev desuden kåret
som turneringens bedste .
spiller.
I juniorrækken spillede

VB's DM-hold følgende
kampe: 1-0 over Hader-
slev, 3-1 over Finspång
(Sverige), 4-0mod Brønd-
by, 4-3 efter straffespark:
konkurrence mod AaB l

semifinalen og 3-1 over
Nordals i finalen. Her
blev VB'eren Ulrich Topp
kåret som turneringens
bedste spiller.
Klubbens bedste lil-

leputtere har i Pinsen
spillet med i en inter-
national turnering i Brux-
elles, hvor det blev til en
niendeplads blandt 18 del-
tagere.

Fod-
bold-
fløjt
til
middag

li

lili

Når klokken bliver 12 i dag,
fløjtes der op til den først fod-
boldkamp i forbindelse med
dette års Nordals Cup ved
Nordals Idrætscenter. Det før-
ste dommerfløjt markerer lige-
ledes, at der i pinseweekenden ,
venter en lang stribe forhå-
bentlig spændende kampe for
juniorer og ynglinge.

Åbningskampen spilles af
NB's juniordamer, der møder
Lotorp IF fra Sverige. Når da-
merne har afgjort deres mel-
lemværende, finder den offici-
elle åbningsceremoni sted, og
kl. 14.10 spilles den første »rig-
tige« kamp i Nordals Cuppen.
Kampene fortsætter efter-

middagen igennem, mens afte-
nen er afsat til almindelig hyg-
ge. De forskellige klubledere og
trænere samles til et ledermø-
de i aften i Idrætscenteret,
hvor de bl.a. vil udveksle erfa-
ringer og ideer på tværs af
klub- og landegrænser.
Tidligere år har NB holdt

en festaften for de mange unge
spillere, men det er man gået
bort fra i år. Det har nemlig
vist sig, at de unge fodbold-
spillere er så ambitiøse, at de
ikke vil ødelægge formen på en
enkelt hyggeaften.
I stedet tilbydes de en stri-

be forskellige sportslige aktivi-
teter i og omkring Nordals
Idrætscenter.
På dommersiden danner

Nordals Cuppen rammen om
et usædvanligt jubilæum, idet
dommer Kent Thykjær døm-
mer sin kamp nr. 1000. Deet
sker 2. pinsedag. Som linjevog-
tere under den kamp har han
sine sønner Claus og Henrik,
der begge er fodbolddommere.


