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PEPTÅLK:Med' både mor og træner med på' sidelinjen skorter det ikke op opildnende tilråb, når' det gælder om at
vinde. Råbene var deri Nordborg, inen sejren kiksede for pigerne fra Svenstrup. , '

I· skal blive ved,
'fodbold, slår hun fast og for-
tæller, at hun er med på klub-
bens eneste miniputpige-
hold. - ,

NORDBORG:..,.Jeg ved.idet Så' uden jævnaldrende
er varmt, men rskal bliveved! klubkammerater bliver. der
Råb fra sidelinjen, som alle gerne spilletmod kenkurren-

forældre kender det fra un- terne i Sønderborg og Nord-
gernes anstrengelser' på borg. Hver mandag og ons-
grønsværen. Normalt hand- dag står den på træning hjem-

i ler det om drenge, men fod- me i Svenstrup.
bold er ikke kun en sport for - Om vinteren går jeg til
dem. Den kendsgerning er gymnastik, og jeg synes, at
blevet sagt mange' gange, ' begge dele er lige sjovt, for-
men når den kommer fra den tæller Mie, efter at hendes

I knap ti år gamle Mie Wolff hold gik fra banen med en
Christensen, må der være no- ' hæderligt nederlag på 1-2.
getom det· '
For Mie har trods sin alder 550 er med

spillet fodbold i ikke mindre Mie og de andre fra Sven-
end fem år, og hun dyrker strup var blot nogle af defå pi-
sporten i Svenstrup VE gefodbold-spillere,der fik en
- Nej, piger kan også spille, perfekt dag ved Nordals

Af Ejner Munkebro ,
Telefon7342 ~123 ' '

Buller havde Igår glemt, at han var en hanhund. Han er
vild med fodbold, så da bolden blev givet fri til leg efter en
kamp, stjal han opmærksomheden på banen.

Idrætscenter i går.Sol,varme
og en let brise - og ikke
mindst masser af is og gratis
frugt - var lige noget, der pas-
serede pigerne og de medrej-
sende tilskuere.
Det var første,men helt sik-

kert ikke sidste gang, at
Nordals Boldklub (NB) ar-
rangerede en fodboldcup
udelukkende forpiger.Det si-
ger en af arrangørerne, Pre-
ben Christensen.
- Hvisvimaler lidtmed den

brede pensel, vil jeg mene,
'det er detstørste stævne iIyl-
land. Altså bortset fra Mads-
by Cup (i Fredericia, red.),
men det stævne strækker sig
over flere dage, siger Preben
Christensen, der, selvom han
er med til at arrangere, haster
ud af klubhuset for som træ-
ner at følge sit hold i næste
kamp.
NB's pigecup havde delta-

gelse af 36,hold svarende til
omkring 550 personer, når alt
tælles med. NB stillede selv
med 34 dommer og et par
håndfulde ekstra tilat tage sig

, , af de praktiske ting rundt om
stævnet, ,
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Der blev kæmpet om hver en bold på fodboldanlægQet ved
Nordals Idrætscenter. "
. .


