
At det indendørs fodbolds-
tævne for skoleelever er
blevet en populær foreteel-
se, kan ses af den kendsger- .
ning, at det i år er 31. gang,
afviklingen finder sted på
Nord-Als.

Det sker i weekenden
den 12., 13. og 14. marts i
Nord-Als Idrætscenter, og
det er Nord-Als Boldklubs
Ungdomsafdeling, der står

for den praktiske del af februar, og den dato ligger
arrangementet, der afvikles jo ikke så langt ude i frem-
for alle fodboldglade børn tiden.
og unge fra børnehavklas- Der uddelt tilmeldings-
sen til 7. klassetrin. blanketter til alle skoler på

Skønt der er en rum tid Nord-Als; men skulle nogle
endnu, inden vi når frem af en eller anden årsag
til datoen, ønsker arran-. være blevet forbigået, kan
gørerne allerede nu at gøre man få et nyt ved henven-
opmærksom på stævnet, delse til henholdsvis cafete-
fordi tilmeldelse hertil skal riet i Guderuphallen eller
være afleveret senest den 4. Nord-Als Idrætscenter.
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Skolefodbold
i hallerne
NORDALS: I weeken-
den 12.-13.-14. marts
holder Nordals Bold-
klub indendørs fodbold-
stævne for skoleelever-
ne på Nordals.

Det er 31. gang,
stævnet afvikles for
boldglade børn fra bør-
nehaveklasserne til 7.
klassetrin. Vinderne får
500 kroner, der skal
bruges på et arrange-
ment for hele klassen.
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Skolefodbold ihalleme
NORDALS: Nordals Boldklubs ungdomsafdeling holder i
weekenden skolecup for elever fra børnehaveklassen til
7. klasse.

116 hold og 675 spillere er tilmeldt, og det er rekord.
Der spilles fra fredag til søndag 232 fodboldkampe, og

der er masser af præmier til vinderne og for usædvanli-
ge præstationer.

Skolecup slutter
NORDALS: Nordals Boldklubs ungdomsafdeling slut-
ter i dag sin populære indendørs fodboldturnering for
skoleleverne. Ikke færre end 116 hold med 675 spille-
re har været tilmeldt turneringen, der afvikles i Nord-
als Idrætscenter.

Nordalsiske skoleelever scorede 756 mål
NORDALS: Efter 231 kampe og 756
mål blev vinderene af Nord-Als Bold-
klubs skole cup fundet.

Børnehaveklasse: Hjortspring
BH..vandt foran Nordborg BH. II.

Første klasse: Guderup 1.b I vandt
foran Guderup La.

Anden klasse: Havnbjerg 2.a I vandt
foran Guderup 2.b.

Tredie klasse: 0sterlund 3. II vandt
foran Nordborg 3.b II.

Fjerde klasse: 0sterlund 4.a II vandt
foran Guderup 4.a II.

Femte klasse: Havnbjerg 5.b I vandt

foran Hjortspring 5. II.
Sjete klasse: Havnbjerg 6. vandt for-

an Hjortspring 6.a.
Syvende klasse: Havnbjerg 7.a I

vandt foran Oksbøl 7. II.



Solid Skole-Cup succes igen
i år hos Nordals Boldklub
Små Laudrup'ere, af såvel
han- som hunkøn, viste af
hjertens lyst, hvad de for-
måede af spilleglædei løbet
af denne weekend i Nord-
Als Idrætscenter, hvor NB
igen i år afviklede Skole-
Cup.

Der var tilmeldt ikke
færre end 116 hold med
ialt 675 spillere fra de nor-
dalsiske skoler, og 232
kampe på hver fem minut-
ter måtte de igennem, før
den endelige vinder var

. fundet.
Og der blev gået til såvel

makronerne som til bolden
i en sådan grad, at den sto-

re skare af stolte fædre og
mødre langs banesiderne,
næsten ikke kunne være
ved sig selv.

Lad det være slået fast
for enhver tvivler; vi er og
bliver en fodboldnation.

Ingen tvivl om, at TV'et
har haft sin indflydelse.
Det viste attituderne med
al ønskelig tydelighed, når
der blev scoret, ellet når
målmanden/pigen stolt og
overbevisende hævede sin
højre knyttede pånd og for
banen rundt: SADAAAN..!



Et kig indenfor ved
Nordals Boldklub suc-
cesrige Skole-Cup vi-
ste, at de små fodbold-
spillere af begge køn er
gode eksempler på den
danske fodboldskole.
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NORDALS: Det er utroligt,
hvad nogle smårollinger
egentlig kan med den lille
runde kugle. De små m/k' er
omkring skolestartsalderen
demonstrerede både boldsik-
kerhed, spilleglæde og rime-
lig taktisk forståelse. De var
gode eksempler på den dan-
ske fodboldskole.

De helt små
Nordals Boldklub hentede

sig igen i år en solid succes
med sin Skole-Cup i Nordals
Idrætscenter. Det er et årligt
tilbagevendende arrange-

ment, der henvender sig til
børnene af begge køn fra de
nordalsiske skoler.
I går var det i høj grad de helt
små elever fra børnehave-
klasse og de mindste klasse-
trin, der skulle vise forældre
søskende, kammerater og n;-
turligvis sig selv, hvad de for-
mår. Og det indtryk, man

kunne få af ungernes spil, vir-
kede bekræftende for dansk
fodbolds fremtid.

Og så en ting til: Attituder-
ne har de skam også lært. Alt-

så disse synlige tegn og be-
vægelser, der kan fortælle al-
le og enhver, at nuer der sco
ret, og det er altså os og mig,
der har gjort det.

Den ene arm i vejret med I

en knyttet hånd, der bevæger
sig i cirkler. Jo, Laudrup og
de andre har ikke levet en
forgæves fodbold- og fjern-
synstilværelse.

.Rekorddeltagelse
Hver kamp varer fem minut-
ter. Det lyder ikke af meget,
men når benene på spilleren,
som tilfældet var i går, ikke
er så store, skal der løbes
masser af skridt. Flere end vi
voksne lige tænker på.

Skole-Cup blev afviklet
over tre dage, og der var til-
meldt ikke færre end 116
hold med 675 spillere fra de
nordalsiske skoler. De skulle
gennem ikke færre end 232
kampe, før vinderne var fun-
det. De deltagende børn kom-
mer lige fra børnehaveklasse
til 7. klasse.

Årets stævne satte i øvrigt
deltagermæssig rekord, så
stævnets popularitet blandt
børnene er helt klar.

Selvom disse kun er fra første klasse, viste de både boldsikkerhed og spilforståelse, da der i weekenden blev afviklet Skole-Cu


