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Ny rekord i Pigecup
Pigefodboldcup:
Piger fra hele landet
mødes på lørdag for at
spille fodbold på
Nordals.

NORDBORG: Med 42 til-
meldte hold sættes der ny
rekord, når Nordals Bold-
klub (NB) på lørdag afvik-
ler årets Pigecup. Fodbolds-
tævnet for miniputpiger,
lilleputpiger og piger er der-
med landsdelens største af
sin slags.

NB 's Pigecup samler de
fleste af sine deltagere fra
Syd- og Sønderjylland, men
der er også deltagere fra
både Fyn og Sjælland. I år
har også en enkelt tysk klub
meldt sin ankomst.

105 kampe
I løbet af lørdagen bliver
der spillet ikke færre end
105 kampe, før man har
fundet vinderne i de tre
aldersgrupper, som deltager
i stævnet: minipiger, lille-
putpiger og piger.

Ny rekord i Pigecup
NORDBORG: Med 42 til-
meldte hold sættes der ny re-
kord, når Nordals Boldklub
(NB) på lørdag for anden
gang afvikler årets Pigeeup.
Fodboldstævnet for miniput-
piger, lilleputpiger og piger er
dermed landsdelens største
af sin slags.

NB 's Pigecup samler de fle-
ste af sine deltagere fra Syd-
og Sønderjylland, men der er
også deltagere fra både Fyn
og Sjælland.

I år har også en enkelt tysk
klub meldt sin ankomst.

I løbet af lørdagen bliver
der spillet ikke færre end 105
kampe, før man har fundet
vinderne i de tre aldersgrup-
per, som deltager i stævnet.

Hele anlægget omkring
Nordals Idrætscenter tages i
brug for at få afviklet de man-
gekampe.

Der spilles næsten uaf-
brudt på otte baner lige fra
klokken ni til klokken 15.

Efter de indledende grup-
pekampe er der midt på da-
gen pause i stævnet, så de
mange spillere kan få lidt for-
plejning.

Der sørges oven i købet og-
så for, at de bliver underholdt.
NB har nemlig hyret den
kendte sønderjyske trylle-
kunstner Heinz Saxburger til
at komme og optræde for de
mange fodboldspillere og de-
res ledere.

Efter tryllerierne går det
løs med finalerunden.

Med de mange deltagere
har NB's Pigecup udviklet sig
til en stor opgave for arrangø-
rerne, men med en masse fri-
villige hjælpere og en stor op-
bakning af sponsorer fra
Nordborg Kommunes virk-
somheder og handlende kan
det lade sig gøre at gennem-
føre stævnet. -bro

JIJ 00.08. 003

Hele anlægget omkring
Nordals Idrætscenter tages i
brug for at få afviklet de
mange kampe. Der spilles
næsten uafbrudt på otte
baner lige fra klokken
09.00 til klokken 15.

Efter de indledende
gruppekampe er der midt
på dagen pause i stævnet, så
de mange spillere kan få
lidt forplejning. Der sørges
oven i købet også for, at de
bliver underholdt.

NB har nemlig hyret den
kendte sønderjyske trylle-

kunstner Heinz Saxburger
til at komme og optræde
for de mange fodboldspille-
re og deres ledere.

Efter tryllerierne går det
løs med finalerunden.

Stor opgave
Med de mange deltagere
har NB's Pigecup udviklet
sig til en stor opgave for
arrangørerne, men med en
masse frivillige hjælpere og
en stor opbakning af spon-
sorer fra Nordborg Kom-
munes virksomheder og
handlende kan det lade sig
gøre at gennemføre stæv-
net.



Fodboldpiger måtte stå meget tidligt op
PIGE-CUP:Piger fra Løjt tog det pænt, at de ' 'lo • , ':::' , ,> ~"< ·t~,."'IJIIIIIIiitl"æ,:; .*Mlfd"d'jt """"IQÆW'5:~~~, I
tabte ved det store fodboldstævne på Nord-
als. De var bare uheldige, mente træner.
Notmark måtte låne spillere.
Af Margit Moustgaard.
tlf, 7342 5119, mam@jv.dk

Nordals Idrætscenter.
Da avisen mødte pigerne i

en pause i kampene, havde al-
lerede tabt tre kampe 1-0, 2-0
og 2-0.

- De har bare været uheldi-
ge. De har spillet godt, mente
pigernes træner Jesper Re-
berholt.

Men nogle af pigerne hav-

NORDBORG: Nogen skal ta-
be, for at andre kan vinde.

Det må være en trøst for
fodbold-pigerne fra Løjt IF,
der i går var med ved det sto-
re pigefodboldstævne ved

Holdene her er fra Guderup (I grønt) og Vojens, og trods
varmen blev der kæmpet om læderbolden.

- blot

Løjt-pigerne søgte ind i skyggen i pauserne, hvor mødrene Mette Schneefeld og Inge Langballe (bagest) sørgede for
mad og drikke. Pigerne er fra venstre Nanna, Julie, Mille, Louise, Johanne og Andrea. FOTOS: ERNST WINCKELMANN

-I li Jo .e. ..hxJ,g
de en anden forklaring:

- Der var nogen, vi spillede
imod, som var to meter høje-
re end os, lød det fra Nanna.

Hun mente absolut, at mod-
standerne havde piger, der
var ældre end årgang 92, som
var den gruppe, Løjt-pigerne
deltog i.

omkring 500 fodboldpiger fra
hele landet. Der var deltagere
fra blandt andet Tårnby,

Nanna Løjt IF efter tre tabte kampe Od~nse og Horsens plus søn-
" de!1yske holcl.Qget enkeltfra

Tyskland. Med over 40 delta-
mark, fortalte Julie. gende hold var der tale om ny

Det fik Mille til at meddele, rekord for stævnet, der blev
hvor træt hun var: afviklet for anden Q'an2'.

- Vi skulle også hjemmefra Nordals Boldklub, som
allerede klokken halv otte. stod bag det store stævne,
Og så på en lørdag, lød det. I glædede sig over vejret, selv

om det var lidt for varmt og
Rekord-deltagelse betød, at der var gang i vand-
Stævnet på Nordals samlede flaskerne både på og uden for

de otte baner, der var i brug.

Der var nogen, vi spillede imod, som var to meter
højere end os.

Håb om pokal trods alt
Efter tre nederlag i rap gik pi-
gerne efter at få fair play-po-
kalen, og umiddelbart vurde-
ret havde de fortjent en aner-

kendelse. Løjt-holdet havde
nemlig lånt nogle af deres
spillere ud til Notmark, mens
de selv holdt pause. Notmark
var mødt frem til stævnet
uden at kunne stille fuldt hold
med 11 piger.

- Det er dem, der ikke er så
trætte, der spiller for Not-


