
Brian Laudrup og Lars
Høegh gæster byen
Det er en rigtig fod bol-
dweekend i sigte. Lør-
dag med en opvis-
ningskamp med et
stjernehold mod et ud-
valgt Alshold på Søn-
derborg Stadion og
søndag fodboldskole
med Brian Laudrup og
Lars Høegh på havnen.

ge aktiviteter og konkurren-
cer for tilskuerne afsluttende
med en præmieoverrækkel-
se. De bedste hold fra de otte
byturneringer slutter med en
finale på Rådhuspladsen i
København, hvor også TV
Zulu kommer og rapporte-
rer.

Opvisningskamp
Men allerede dagen forin-
den, lørdag, er der en opvins-

SØNDERBORG: Så er det på ningskamp på Sønderborg
søndag, at piger og drenge i Stadion kl. 16.00 mellem et
alderen 9 til 14 år kan møde udvalgt stiemehcld og etAls-
Laudrug & Høghs fodbolds- hold.
kole i Sønderborg, hvor der På førstnævnte spiller
opbygges to baner på 12 gan- blandt andre Ole Kjær og
ge 25 meter på havnen, hvor John Lauritsen fra Esbjerg
skøjtebanen indtil for nylig tB, Mikkel Toft fra OB, Kim
har stået. Kampene begyn- Poulsen fra Næstved Bold-
der om formiddagen og slut- klub og Erhard Auerbach fra
ter hen på eftermiddagen. Gråsten Boldklub.

Det er den lokale ildsjæl På Alsholdet er der blandt
Bent Iacobsen, der er initia- andre deltagelse af Leif Lage-
tivtager til i kraft af sit be- ri, tidligere SB-målmand,
kendtskab med Lars Høgh. J ens Hansen og Kim Olsen
Arrangementet laves i sam- fra Nordals Boldklub, Brian
arbejde med Sønderborg Fedders fra Egen ru og tidli-
Kommune, mens det er La- gere træner i SB og UlU,
udrups manager, Thomas Leif Jørgensen.
Thor, som sørger for alt det - Det skal nok bliver un-
praktiske. derholdende, lover arrangør

Der laves to turneringer. Bent Jacobsen, som desuden
En for de 9 tilll-årige og en oplyser, at Stjemeholdet for-
for de 12 til 14-årige. Der er stærke s med Natalie Lauri-
plads til 300 børn i turnerin- tzen og Gina Rasmussen,
gen fordelt på 54 hold - 27 i mens Alsholdet får hjælp på
hver aldersgruppe. I løbet af spindesiden af Marianne H.
dagen vil der være forskelli- Olsen.
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