
Nick Thomsen på syv år har et halvt år på bagen som fodboldspiller i Nordals Boldklub. Det samme har hans tvillingebror Mark
(ses lige bag Nick). Nick var vældig tilfreds med holdets indsats i går, selvom det efter de to første kampe var blevet til to
nederlag. FOTOS: ULRIK PEDERSEN

1000 spiller bold imellemdagene
STÆVNE: For 34. gang arrangerer Svenstrup UF julefodboldstævne i
Nordals Idrætscenter. I går gik de yngste spillere til den med liv og
sjæl- i dag indtager de ældre spillere hallerne.

Af Ejner Munkebro
Telefon 7342 5123

NORDBORG: Eventuel jule-
fedt er sat på overarbejde et
par dage i Nordals Idrætscen-
ter. Svenstrup UF tog i går jul
på det store julestævne i inde-
fodbold, og det fortsætter i
dag. Gårsdagens fodboldspil-
lere så dog ikke ud til at have
taget skade af den gode jule-
mad, for det var de yngste år-
gange ned til microspillerne
fra 1995, der skød det store
stævne i gang. Deres energi
fejlede bestemt ikke noget
hverken i eller omkring hal-
lerne - der blev kæmpet bravt
om hver en bold, lavet mange
gode redninger, scoret man-
ge mål eller gjort forsøg på

det. Nogle redninger var dog
ikke så planlagte - flere måtte
lægge kroppe til hårde skud,
og når man er en årgang '95
kan det være svært at skjule,
at det gjorde godt nok rigtig
ondt. Nick Thomsen, der
sammen med sin tvillinge-
bror har spillet på Nordals
Boldklubs (NB) microhold
årgang 95, skulle igennem tre
kampe i går. Nick, der er syv
år, vidste ikke helt, hvor læn-
ge han havde spillet fodbold,
men med mors hjælp blev det
til et halvt år.

På spørgsmålet om, hvor-
dan de to første kampe var gå-
et, lød svaret ligeud fra Nick:

- Det gik fint. Vi vandt in-
gen af dem, men vi fik da lavet
mål. Det sidste passede ikke
helt, og Nick blev da også

hurtigt rettet af en af sine
medspillere på holdet. Kam-
pen mod SUB tabte de nemlig
2-0, og mod Svenstrup blev
det til et NB-nederlag på 3-0.

Også i dag spilles der fod-
bold i Nordals Idrætscenter
fra klokken 8.30 til 22. Så
kommer turen til de ældre og
tungere årgange, hvoraf en
del sikkert plejede tømmer-
mænd i går som tilskuere i
hallerne. Traditionen tro er
rigtig mange med til det NB's
julebal, så derfor kommer de
unge i ilden på førstedagen,
mens deres fædre lægger ud
med en hviledag, før det bli-
ver deres tur. Når stævnet er
slut i aften, vil omkring 1000
spillere på 152 hold fra nær og
fjern have været i kamp i det
34. julestævne.

Flere hold har piger med.
Her er det NBrs microer fra

1995, der kæmper mod
SUB fra Sønderborg.

Gæsterne kom hurtigt på
5-0, men slappede så lidt
af. Mod kampens slutning

blev de sidste kræfter
kastet ind i kampen, der

gav NB en afklapsning på
7-0.
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