
Surt show for Julie
øv: Hun plagede og
plagede, men træne-
ren stod fast: Nixenbi-
xen. Ingen fodbold til
Julie, når et håndled
er forstuvet.

Af Ejner Munkebro,
tlf. 7342 5123, emu@jv.dk

NORDBORG: Det pinte Julie
Wintherfra Tønder SF, at hun
i går måtte indtage rollen som

. tilskuer, mens holdkammera-
terne spillede og vandt den
ene kamp efter den anden.

- Jeg havde lånt en cykel i
onsdags, men kom til at tage
for hårdt i håndbremsen, så
jeg væltede og forstuvede mit
håndled, fortalte den. ivrige
lilleputspiller fra festivalbyen.

- Det er altså ikke godt nok
at skulle kigge på, slog hun
fast:

Julie plagede flere gange
sin træner Anne Gjerulff om
bare at måtte få fem minutter
på banen, men svaret var et
klart nej.

- Julie, tænk hvis du kom-
mer galt af sted og kommer
hjem-med et brækket hånd-
led, lød afvisningen.

Alt optaget
Pigerne fra Tønder var i
Nordborg for at deltage i den
årlige Pigecup, der år efter år
et blevet en voksende succes.
Iår har der været så storinter-
esse, at Nordals Boldklub har
måttet skuffe flere klubber
med meldingen: Desværre,
der er fyldt op.

Pigefodbold er tilsynela-
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Julie måtte pænt beholde det varme tøj på, mens holdkammeraterne fra Tønder SF først slog Svenstrup og derefter Broager - begge
med 2-0. Et styrt på cykel midt i ugen gav et forstuvet håndled og dermed adgang forbudt på fodboldbanen. fOTO LENE ESTHAVE

dende i fremgang, og spørger
man Julie og-hendes-to hold-
kammerater, Fie M. Johann-
sen og Anne Sofie List, så er
fodbold bestemt ikke kun for
drenge.

Drømme
- Nej det er ej. Vi kan godt li-
de at spille fodbold, og vi spil-
ler også i skolen. Og vi går til

Vi kan godt tidefJt .
spille [o'dbold, og ilt
spiller også iskolen.
Og vi går til den.

Julie, Fie og Anne Sofie

drømmene rettet mod Par-
ken onsdag aften.

Tønder SF'har købt 50 bil-
letter til landskampen mel-
lem Danmark og England, og
billetterne får 50 pige-spillere
glæde af. .

- Drengene er godt nok lidt
utilfredse over, at de ikke fik
dem, men sådan er det jo, sag-
de Anne Gjerulff.

" Det er altså ikke godt
nok at skulle kigge
på. "

Julie

den, var veninderne enige
om.

Efter stævnet i går er pige-

Måske går pigedrømmene
også lidt på at se idolet David
Beckham i levende live?
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Bolden ruller for populært pigestævne.-
i-
f-

Af Ejner Munkebro, Deltagerne kommer pri- flere, hvis stævnet skal gen- deling arbejdes der fortsat påi
IC- tlf. 7342 5123, emu@jv.dk mært fra Sønderjylland, men nemføres på en dag. at få flere piger til at interes-,- som altid er der også hold fra I år er der som noget nyt sere sig for fodbold. - -
,- ~ NORDBORG: Anlægget ved andre landsdele og Tyskland. lodtrækning blandt alle delta- - Vi træner hver onsdag, og - -

Nordals Idrætscenter danner I år har fire hold så langt væk gere om billetter til Danfoss alle, der har lyst til at prøve at
~f- på lørdag for fjerde gang ram- som fra Hamborg meldt de- Universe. spille fodbold, er velkomne til - -,
rf- men om Nordals Boldklubs res ankomst. Arrangørerne har også en at komme og deltage, så de
I-- populære fodboldstævne for NB'~ Pigeeup, der er et af speciel overraskelse i bag- kan finde ud af, om det er no-

piger. I 2005-udgaven er der de største pigefodboldstæv- hånden til de mange pigespil- get for dem, siger Preben
'I-- blevet plads til 41 hold. Der ner i landsdelen., er så popu- lere, når der i løbet af dagen Christensen og understreger,

skal spilles 99 kampe i løbet af lært, at arrangørerne har væ- kommer besøg af en superli- at det gælder piger i alle aldreI--
stævnedagen fra klokken ret nødt til at afvise enkelte gaspiller fra Esbjerg. - også hos de voksne er der

I-- 9.15 til 15.30. klubber. Der er ikke plads til I Nordals Boldklubs pigeaf- plads til flere.
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Pigerne dystede' :

~ NORDBORG:Nordals Bo1dklubs Pige

I Cup sluttede med følgende resulta-
ter:

Miniputpiger: A-rækken: 1.SUB
Sønderborg. 2. Hørup UI. B-rækken: 1.
Nordals. 2. Notmark. C-rækken: 1. I
Gråsten. 2. Tønder. D-rækken: 1.Over
Jerstal. 2. SUB Sømlerborg. Lilleput-
piger: A-rækken: 1. B 1913.2. Gråsten.
B-rækken: 1. Egen. 2. LØjt.C-rækken: 1.
Hørup. 2. Notmark. D-rækken: 1. I
Nordals. 2. B 1913.Piger: A-rækken: 1.
Team Als. 2. Bredebro/Ballum. B-ræk-
ken: 1.LØjt.2. Brekendorf TSV. C-ræk-

I ken: 1.SUB Sønderborg. 2. Brørup. 0-
rækken: 1. Brørup. 2. TuS Bergstedt.
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