
Sveden dryppede
Børnene er så småt ved at komme i
gang med at spille fodbold igen. I
weekenden dystede børn i alderen
seks til12 år i Nordals Cup.

AF MORTEN MØRN

NORDALS: I weekenden var det lidt op og
ned med vejrgudernes humør. Om lørdagen
blæste og regnede det hele tiden. Arrangører-
ne af Nordals Cup takkede sig selv for at de
ikke havde valgt den dag. For om søndagen
var vejret helt i top, og 38 hold fra henholdsvis
Danmark og Tyskland, kunne glæde sig over,
ikke kun klimaet, men også et vellykket arran-
gement.

40 hold havde inden startdagen tilmeldt sig
cuppen, men to valgte at melde afbud. Det har
de sikkert fortrudt mange gange siden.

Mange tilmeldinger
Holdene var blevet inddelt i 13 puljer med tre
hold i hver pulje. På pigesiden havde ni holdt
med sig til, hvilket ifølge arrangørerne var
yderst tilfredsstillende.

Efter de indledende kampe blev etterne
smidt i en pulje for sig selv. Det samme skete
med toerne og treerne. På den måde fik man
henholdsvis en A, B og C-finale.

Nordals Cup er ikke kun for hold i det søn-
derjyske. Tyske hold var mødt frem for at
kæmpe og selve Arhusklubben AGF var mødt
frem. Holdet var på træningslejr i det alsiske,
og her havde de dagen før cuppen, mødt Nord-
als BK i to træningskampe. Begge endte med
store nederlag til Nordals.

Effektive dommere
Til et så stort arrangement er det utrolig vig-
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Ikke alle var gamle nok til at deltage i Nordals Cup, selvom mange havde lyst, Det galt især
Magnus Grønbæk Henriksen på fire år, som her gemmer sig bag sin far. Foto: Frank Schmidt.
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tigt, at alt fungerer optimalt. Her spiller dom-
merne en utrolig vigtig rolle. I alt 20 var mødt
frem for at dømme ved Nordals Cup. De gjor-
de et fint stykke arbejde med at holde orden
på gemytterne. En gang imellem kunne det
bogstaveligt talt godt koge over for nogle af
de unge spillere. Men det blev klaret på en
sjov og effektiv måde.

- De er jo ikke så gamle. Så hvergang de
har løbet fem sekunder, begynder de at klage
over varmen. Men det går hurtigt over igen,
siger en grinende Anders Ebsen fra stævnele-
delsen. . .

Efter en lille rundtur på de fire baner, var
man tilbøjelig til at give Anders Ebsen ret. På
hver eneste bane stod ofte fire-fem unge spil-
lere stille. De havde alt for travlt med at tørre
sveden af panden end til at løbe efter bolden.

Først når bolden var lige ud foran dem, fik
de gang i de små ben. Det galt dog ikke alle.
Nogle så ud til at kunne løbe solen sort, uden
det ville røre dem.

Cup-resultater
Hos microput 92 vandt SUB foran Nordals
BK(2) og Svenstrup UF.

Hos microput 91 vandt Dybbøl foran Nord-
als BK og Egen UI.

Hos microput 90 vandt Dybbøl foran Nord-
als BK(2) og Nordals BK(I)

I miniput A-finalen vandt AGF foran Nord-
als BK. I B-finalen vandt VFL Pinneberg foran
Broballe. C-finalen blev vundet af Nordals
BK(3) foran Nordals BK(2).

I lilleput A-finalen vandt AGF(2) foran
AGF(I). B-finalen blev vundet af Gråsten B
foran Broballe. C-finalen blev vundet af Sven-
strup UF foran SUB(2).

I lilleput A-finalen, piger, vandt Gråsten for-
an Vojens. B-finalen blev vundet af Skærbæk
foran Midtals IF. C-finalen blev vundet af
Aabenraa BK foran Broager.
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