
Det var koldt i går formiddag på Nordals, og kvinderne skulle løbe
sig til varmen med de bare ben. '

irina gør alt
or fodbolden
UMMER ET: Nordals

Boldklub vil have mere
~ang i kvindefodbol-
ren og arrangerede

~

or første gang Ladies
up.

f Tage Christensen

tf.73425117, tac@jv.dk
otos: Jesper Balleby

ORDBORG: Tina Meier er
med sine 31 år klart den æld-
te på Nordals Boldklubs

kvindehold syvmands-fod-
bold.

Det gør hende ikke noget,
at flere afmedspillerne kun er
halvt så gamle.

- Vi har et godt sammen-
hold, siger Tina Meier, mens
hun puster ud på det grønne
område ved Nord-Als Idræts-
center.

Mangler nogle få
Hun var med for snart mange
år siden, da Nordals Boldklub
spillede i l l-mandsrækken i
damernes Serie l.

- Der mangler nogle få

Angriberen Tina Meier på 31år havde ingen problemer med at løbe fra sine langt yngre modspillere.

stykker, så kan vi igen stille
med et l l-mandshold, siger
Tina Meier, der er angriber

Hun har også dystet for et
par andre nordalsiske klub-
ber. Og det er kun fodbold,

som interesserer hende.
Nordals Boldklub vil gerne

have mere gang i kvindefod-
bold og med Preben Chri-
stensen som primus motor
var der i går for første gang
»Ladies cup" i fodbold. Fire
hold stillede op.

- Turneringen i dameræk-
ke C begynder 1. maj og der-
for forsøger vi med en op-
startsturnering, siger Preben
Christensen.

Og Nordals-kvinderne var
så ubeskedne selv at vinde et
gavekort på 2500 kr. til Cafe
Friends i Nordborg.

Nordals Boldklub vandt på
bedre målscore foran BNS.
Resultaterne blev Fjelstrup/
Haderslev-Nordals 0-2, BNS-
Nordals 0-0,Tønder SF-Nord-
als 0-3, Fjelstrup/Haderslev-
BNS 1-2, Fjelstrup/Haders-
lev-Tønder SF 2-0 og Tønder
SF-BNS 0-1.

Karina Pedersen i baggrun-
den er med sine 15 år yngste
spiller på Nordals Boldklubs
kvindehold.
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