
Nordborg - den 10-11-1996

Skole Cup 197

Den årlige turnering i indendørsfodbold for skolerne på Nord-Als er planlagt til dagene:

28/2 + 1. -2. marts 1997

som sædvanlig i Nord-Als Idrætscenter.

Vi håber, skolerne vil være opmærksomme på disse datoer i deres planlægning, således at
eleverne får mulighed for at deltage i stævnet.

Stævnet er for alle klassetrin fra bømeh;weldasser, til ol! med 7.ldasser.

Bemærk !! På grund af den store tilslutning, har stævneledelsen besluttet, at der til
"skolecup 97" kun kan til meldes klasser fra Børnehaveklasse til og med 7. klasse, da det
ellers ikke kan lade sig gøre, at afvikle stævnet på over weekend.
Nord-Als Boldklub vil på et andet tidspunkt aJTangere et stævne for de resterende klasser.

Ideen med sfæJlneter at få så mange bøm, som muligt, til at haJIeen sjov dag omkrilll!
fodbolden - ol! mor det, at vææmed tæller mere end at skulle værevinder.

Vi vil gerne have, nej vi håber, at lærer, forældre m.m., der måtte blive involveret
holdsammensætningen og evt. som holdledere ved stævnet, har dette for øje.

Vi vil, også i år, gennem ungdomstræneme i N8, bede de elever, der til daglig spiller
fodbold, om ikke at danne hold sammen, men derimod danne deres eget hold.
På den måde håber vi på, at vi også får dem med, der normalt kun står og ser på.

Indbydelser og tilmeldinger udsendes i begyndelsen af januar.

Med venlig hilsen og på gensyn i februar/marts 97.

På sfævneledelsens vegne.
Ib Anthony



Mange spillede
skole·fodbold
Skoleeleverne fra
Nordals dystede i
weekenden i inden-
dørs fodbold. Der
var som sædvanlig
stor tilslutninq.

NORDBORG: Nordals
Boldklub holdt i weeken-
den indendørs fodbold-
stævne for skoleeleverne
på Nordals.

- Det gik enormt godt.
Der var 108 hold med li-
ge som sidste år, og da
havde vi endda også 8.
klasserne med, siger Per
Møllerskov fra klubbens
skolecup-udvalg,

I år var der »kun« ele-
ver med fra børnehave-
klassen til og med 7. klas-
se. Men det var også nok

til at fylde Nordals
Idrætscenter fra fredag
eftermiddag til søndag af-
ten. Der blev spillet 200
kampe i alt.

Det var 29. gang, den
populære skole-turnering
gik af stablen. Og vinder-
ne var:

Børnehave: Havnbjerg
Skole I. 1. klasse: Øster-
lund-Skolen I. 2. klasse:
Østerlund-Skolen III. 3.
klasse: Havnbjerg Skole
B I. 4. klasse: Østerlund-
Skolen A I. 5. klasse:
Nordborg Skole A II. 6.
klasse: Østerlund-Skolen
A I. Og 7. klasse: Gude-
rup A Skole II.

Yderligere en klasse
havde held i sprøjten i
weekenden. Det var 3.
klasse fra Oksbøl Frisko-
le, som 'ved en lodtræk-
ning blandt alle holdene
vandt en gavecheck fra
Sydbank Sønderjylland.

På billedet scorer et hold fra Østerfund-Skolens 1. klasse mod et jævnaldrende hold fra Nordborg Skole et af godt 700 mål
weekendens skolecup i Nord-Als Idrætscenter.


