
Holdet Vennerne 2 H fra Nørreskov-Skolen i Svenstrup råbte deres kampråb, inden de gik på banen.

Vennerne slået ud på målforskellen



TRADITION: FodlSold-
stævnet Skole Cup
2007 på Nordals har
deltagelse af ikke fær-
re end 81 hold med
syv spillere på hvert
hold. Der spilles fod-
bold tre dage i Nord-
als Idrætscenter. Næ-
ste år er der 40-års
jubilæum.
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NORDAIS De var ellers så

j opsatte. Stinna, Cecilie, Ka-
rim, Martin, Isabella, Claus
og Robin gjorde alt, hvad de
kunne - både på banen og
udenfor banderne.

- Vi er seje, vi er rå, vi er
ikke til at slå, brølede Ven-
nerne 2 H fra Nørreskovsko-
len i Svenstrup, men lige lidt
hjalp det.

De spillede fire kampe ved
Skole Cup 2007 i Nordals .
Idrætscenter og vandt tre af
kampene. Sølle to mål var
nok i målforskel til, at de
ikke gik videre fra deres pul-
je.

- Desværre skulle der
ikke mere til, siger træneren
Thorleif Petersen fra Brobal-
le Idrætsforening/Svenstrup
Ungdomsforening.

Spurtpræmier
Den niårige Robin var lidt
skuffet, men det hjalp lidt på

Mange forældre fulqte kampene i Nordals Idrætscenter, og der var jubel, når der blev scoret.

Isabella med rottehalerne får et knus af sin mor, Linda Maron,
efter holdet er ude af kampen om medaljerne.

humøret, da han sammen
med sine skolekammerater-
ne og et par forældre delte
de såkaldte »spurtpræmier«
for gode mål, flotte rednin-

gel' og fæle afbrændere. Og
slik er altid populært.

For Robins mor, Anneli
Thy, er det blot en af mange
søndage og arrangementer,

" Vi er seje, vi er rå, vi
er ikke til at slå.

Kampråb fra Vennerne
2 H fra Nørreskov

Skolen i Svenstrup

hvor hun er af sted med tre
af sine børn. Den niårige Ro-
bin sejler optimistjolle-sej-
lads i Dyvig, og så går han til
skydning og fodbold i Sven-
strup, den ll-årige Markus
går til ridning, mens Jamime
på 13 år spiller i Sønderborg
Garden og går til fodbold.
Den ældste, 17-årigeJeanne,
klarer sig selv.

81 hold
Det er Nord-Als Boldklub,
der står for det store fod-
boldstævne.

Ikke færre end 81 hold fra
den gamle Nordborg Kom-
mune dyster fra fredag til
søndag.

Det er bittert at blive slået ud
på målforskellen. Niårige
Claus Petersen er ked af det.

Fredag gik 6.-7. klasserne
på banen. Hele dagen i går
suste hold fra børnehave-
klasser, 1.-2.-3klasserne
rundt på den indendørs fod-
boldbane i ordals Idræts-
center og i dag slutter 4.
klasserne og forældreholde-
ne af.

Ungdomsformand i Nord-
Als Boldklub, Michael Wer-
ner, er sammen med en ar-
bejdsgruppe primus motor i
de store arrangement, som
næste år kan markere sit 40-
års jubilæum.

- Vi begynder allerede i
december arbejdet med at
sende indbydelser ud til sko-
lerne, forklarer Michael
Werner under en kort pause.
Vinderne i de forskellige
rækker får store medaljer
med hjem, mens lokale for-
retningsdrivende sponsore-
rer de mange »spurtprærni-
er«.


