
NORD-ALS BOLDKLUB INDBYDER ALLE SKOLERNES KLASSER FRA BØRNEHAVEKLASSER TIL OG
MED 7. KLASSER PÅ NORD-ALS TIL INDENDØRSFODBOLD D. 27 & 28. FEBRUAR SAMT l. MARTS 1998
I NORD-ALS HALLEN.
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LØRDAG

28
FEBRUAR

SØNDAG
1

MARTS

SKOLE CUP
FORMÅL:
Ideen med stævnet er at få så mange børn, som muligt, til at have en sjov dag omkring fodbolden - og hvor det, at være med
tæller mere end at skulle være vinder.
REGLER FOR TILMELDING:
Der kan KUN tilmeldes BLANDEDE hold. Ved blandede hold forstås: At mindst EEN af de tilmeldte spillere skal være en
pige. De enkelte klassehold må kun bestå af spillere fra samme klassetrin. I de tilfælde hvor der er tilmeldt for få hold til at
danne en pulje, vil stævneledelsen træffe afgørelse om holdenes indplacering.
SPILLEREGLER:
Vil fremgå af det endelige program.
PRÆMIER:
Der er præmier til samtlige spillere på holdene, der bliver henholdsvis nr. log nr. 2 i deres rækker samt til alle puljevindere,
der ikke kommer i finalen. Desuden gives små præmier til spillere der præsterer et eller andet "usædvanligt" under kampene.
Hvert hold har alene med deres deltagelse i stævnet chancen for at vinde en ekstra præmie, nemlig en gavecheck på 500 kr.
skænket afSYDBANK, NORDBORG, som skal bruges til et eller andet arrangement for hele klassen.
STÆVNEGEBYR.
Det koster 120 kr. pr. hold for at deltage i stævnet. Beløbet indbetales af holdlederen på stævnedagen ved
INFORMATIONS STANDEN I NORD-ALS HALLEN inden den første kamp skal spilles. Hvert hold GARANTERES
MINDST 3 KAMPE.
Klip - - -- --- - - _- - -- - - __- -- - - ___ ____________ X __- - - - - - - - - - ____________________ Klip

Tilmelding til-Skole-Cup '98

Navn:
Adresse:

Tlf.:

Spillere:
Holdleder:

Mindst 4 og højst 6 spillere på holdet. Husk mindst 1 pigespiller på holdet.
For alle hold til og med 6.klasser skal holdlederen være en voksen (f.eks. forældre). Hold-
lederen for 7. klasser kan være en afholdets spillere. Husk at skrive holdlederen s navn på.
Det endelige program vil blive tilsendt skolerne 8 - 10 dage før stævnet.
Udfyldes med blokbogstaver og afleveres til Nord-Als Idrætscenters kiosk eller Guderuphallens
cafeteria eller sendes til Erik Nørskov, Bogfinkevej 15,6430 Nordborg (tfl. 74450407)
For tilmelding er TORSDAG D. 29. JANUAR.

Med sportslig hilsen Stævneudvalget

Program:
Tilmelding:

Sidste frist:



Er man i tvivl om, hvad man skal få weekenden til at gå med, er det en god ide at tage hen i Nord-
Als Idrætscenter for at heppe og støtte ens favorithold, således at man måske er medvirkende til at
1.- pladsen kommer i hus.

Indlæg ang. skoJecuJ). (uge 9)

Nord-Als boldklub Ungdomsafdelings populære "Skolecup" der løber af stabelen den kommende
weekend for 30-gang, har fået tilmelding fra ikke færre end 108 hold, fordelt på klasser fra børne-
have til 7-klasser fra alle skolerne på Nord-Als.

De mange hold skal igennem 212 kampe, inden vinderne i de forskellige klasserækker er fundet,
så det bliver en intens weekend i Nord-Als Idrætscenter når klassekammerater, familie og venner
prøver på at heppe deres hold frem til sejr.

Ved hjælp af sponsorat fra bl.a. Nordborg kommunes kampagnestyregruppe "en verden på vej",
hovedafdelingen iNord-Als Boldklub, er det lykkedes Stævneudvalget at kunne tilbyde de deltagende
spillere det samme lave tilmeldingsgebyr (l20.-kr.), som har været gældende de sidste mange år,
samtidig er der også blevet mulighed for at kunne give de deltagende spillere ekstra bonuspræmier
hvis de f.eks.laver et godt mål, en god redning eller det modsatte.

To af de tilmeldte hold for også mulighed for at vinde en gavecheck på 500. -kr. udsat af Sydbank Nord-
borg, til brug for et arrangement for hele klassen.(i anledning af 'jubilæet" er der nemlig udsat 2 gave-
check). Vinderne vil blive fundet ved lodtrækning søndag eftermiddag.

Så alt tegner til endnu et vellykket stævne,som forhåbentlig vil køre af stabelen uden alt for mange
knubs og skrammer, selvom de deltagende aktører går til den under kampene for at kunne hjemføre
pokalen deres skole.

Vi håber avisen vil bringe indlægget i løbet af uge 9, samtidig er avisen velkommen til at aflægge
stævnet et besøg, hvor søndag eftermiddag er det tidspunkt hvor der er rigtig gang i den, da det er
de små klasser der spiller på det tidspunkt. (se vedlagte plan)

Med sportslig hilsen
fISkole cup udvalget

Per Møllerskov



ved lodtrækningsøndag
eftermiddag, og alle har lige
chance for at tage gevin-
sten med hjem.

»Så alt tegner tilm end-
nu et vellykket stævne, som
forhåbentlig kan gennem-
føres uden alt for mange
knubs og skrammer, selv
om deltagerne utvivlsomt
vil gå til den under kampe-
ene for at kunne hjemføre
pokalen til deres skole.

Og skulle nogen være i
tvivl om, hvad de skal få
weekenden til at gå med, er
det bestemt en god ide at
tage hen i Nord-Als Idræts
Center for at heppe, støtte
og -tiljuble ens favorithold
og dermed måske blive
medvirkende til, at holdet
får førstepladsen i hus«,
slutter Per Møllerskov.

Der skal masser af nærkampe til, før vinderne kn hjemføre pokalen til deres skole.

108 hold skal gennem
212 skolecup-kampe
NORDBORG: Den popu-
lære »Skolecup«, der med
NordAls Boldklubs ung-
domsafdeling som arran-
gør løber af stabelen i den
kommende weekend for
30. gang, har fået tilmel-
ding fra ikke færre end 108
hold fordelt på klasser fra
børnehave- til 7. klasser fra
alle skolerne på Nord-Als.

Det fortællewre Per Møl-
lerskov fra skole-cup udval-
get, der har truffet de sidste
forberedelser til weeken-
dens arrangement i Nord-
als Idræts Center.

212 kampe
»De mange hold skal gen-
nem 212 kampe, iden vin-
derne i de forskellige klasse-
rækker er fundet.

Så det bliver en meget
intensiv weekend i idræts-
centret, når klassekamme-
rater, familier og venner
kappes om at heppe deres
hold frem til sejr«, fortsæt-
ter Per Møllerskov.

Ved hjælp af et sponsorat
fra bl.a. Nordborg Kommu-
nes kampagnestyregruppe
»en verden på vej«, hoved-
afdelingen i Nord-Als Bold-
klub, er det lykkedes stæv-

rieudvalget at kunne tilbyde
de deltagende spillere det
samme lave tilmeldingsge-
byr på 120 kroner, som har
været gældende de sidste
mange år.

Samtidig er der blevet
mulighed for at kunne give
de deltagende spillere
ekstra bonuspræmier, hvis
de laver f.eks. et godt mål,
en god redning eller det
modsatte.

Jubilæumsgaver
To af de tilmeldte hold har
også mulighed for at vinde
en gavecheck på 500 kro-
ner. Beløben eer udsat af
Sydbank Nordborg, til brug
for et arrangement for hele
klassen - i anledning af 30
års jubilæet er der udsat to
gavechecks. .

Vinderne bliver fundet


