
Nordals-piger til finalestævne
NORDBORG: Både mini-
og lilleputpigerne fra Nord-
als Boldklub har kvalificeret
sig til finalestævnet i årets
McDonald Cup.
Stævnet afvikles på søn-

dag den 9. september i
Aabenraa.
Burgerkæden lægger i dag

navn til den turnering, der
tidligere hed Anders And
Cup.
Pigernes træner Preben

Christensen gør i øvrigt
opmærksom på, at der fortsat er plads til flere piger,
som har lyst til at spille fodbold i Nordals Boldklub.
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Landsmesterskab til Nordals B
FODBOLD: Junior A-holdet fra Nordals Boldklub går i disse
dage rundt med en god fornemmelse imaven. Holdet har nem-
lig lige vundet DGI's landsmesterskab. Første kamp mod DGI
Nordøst jylland blev vundet med 6-3, og her var der ikke på
noget tidspunkt tvivl om resultatet. Herefter stod DGI Frede-
riksborg for tur, og igen trak Nordals det længste strå med en
sejr på 5-1 i en hårdt spillet kamp. Roskilde Amt var det næste
hold, og nordalsingerne vandt her med 3-0. En sejr i sidste
kamp mod Himmerland, ville give Nordals den samlede sejr
ved landsmesterskabet. Og sådan blev det. Med 2-1 kunne
Nordals hænge guldmedaljerne om halsen.
Med på vinderholdetvar: Daniel Hansen, Lasse Møller, Mik-

kel Bennedsen, Christoffer Kirkegård, Morten Jørgensen,
Ronnie Hansen, Michael Hansen, Thomas Asrnussen, Brian
Berg, Morten Poulsen, Bo Hansen, Morten Callesen og TI1Ue
Hansen. Træner for holdet er Niels Ole Bennedsen.
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