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NORDBORG: Nordals kom-

-<:: ~-mer til at vrimle med glade Nordborg -fodboldpiger lørdag 18. au-
gust. Denne dag er der nem-
lig Pigecup - arrangeret af
Nordals Boldklub. Nordborg Boldklub stod bag den sjette pige- h
60 hold er tilmeldt og med cup. 2% ~:'f.omkring ti piger på hvert

hold, betyder det, at 600 piger
AF JENS EILER1SEt:{ ";tskal fodbold på banerne ved * .....:~ ;:> · fr::~ y. .~ ,$ .

Nordals Idrætscenter. Der k':'NI- ·z·· ..·-.;
ss l ::i:

spilles syv mands fodbold, og NO~I)~ORG: Pigecuper ved at vær~godt ind. et i
de deltagerne hold er fra mi- I Nordborg. Året8arrangement lørdag havde delta "e af
kro-piger til piger. 600 piger og 60 hold. Det er rekord deltagelse. Der blev
Den store tilmelding glæ- spillet 174 fodboldkampe og der var præmier til alle delta-derstævneansvarlig, Preben

Christensen. gerne. Primus motor iprojektet var igen Preben Christen-
- Det er blevet en stor suc- sen og han fik hjælp af 37 dommere og 19 andre :f:riv,illige.

ces. Vi begyndte med 30hold, Cuppen støttes af Matas Nordborg, Sportigan, 0stergaard
og nu har vi dobbelt så mange Frugt & Bær, Danfoss, Danfoss Universe, Linak, Sydbank
hold, fortæller han.

Hotel Nørherredhus og Bygma A1s1Br~gecenter. _:%::_ 1Og holdene kommer efter-
hånden fra hele Danmark. ~" .. :-:,:; .<. -"
Overvejende lokale og regio- - t- f-- '- -L- -f--- ~ ---
nale hold, !Dender også delta- I-- - --I. I--- - -
ger fra Arhus-området og
Sjælland. ,-- .~-+--- f- +--

Universe søndag --- -t- -- f-- ;
!

Og den store efterspørgsel
.. -

har også betydet, at der nu er - - -- -r- - .-- t
mulighed for deltagerne at --- -

overnatte på Friskolen Øster-
lund. Der kan overnatte s bå-
de fredag til lørdag og lørdag
til søndag.
- Det giver også deltagerne

mulighed for at tage iDanfoss
Universe om søndagen, siger
Preben Christensen.
Han glæder sig også over, -I--~'

at »Håbets landshold«, et --+-
hold fra Fyn, der udelukken-
de består af indvandrerpiger, i
deltager i Pigecuppen. +
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