
Fremtidens fodboldspillere er på banen i Nordborg 203 ,(0/0

CUP:For 43. gang spiller de
yngre generationer fodbold

. .i Nordals Idrætscenter. Her
dukker der måske små ta-
lenter op; som om få år er
med på de »rigtige« klub-
hold.

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

NORDBORG: »Kom ned og hjælp,
Lasse«,

»Spark til, Lasse. Spark den væk.
~'Vækmed den«, .

Der blev gået til den på banen i hal
1i Nordals Idrætscenter i går, og der
var mindst lige så meget gang i den
bag banderne, hvor meget medle-
vende forældre og bedsteforældre
råbte det bedste, de havde lært, for
atfå deres børn til at præstere på ba-
nen.

For 43. gang er der Skolecup på
Nordals, så blandt de aldrende til-
skuere er der flere, der selv har væ-
ret med en gang.

År for år vokser succesen og an-
tallet af deltagende hold, så i denne

- ,weekend skal ikke mindre end 116
hold med hver syv mand m/k fra
børnehaveklasserne til og med 7.
klasse fra de gamle Nordborg og
Augustenborg Kommuner i kamp i stoltheden lyste ud af de unge spillere fra 2. klasse på Fryndesholmskolen (nej, de er ikke fra Brøndby), da medaljerne var en realitet.
... ~ .~ FOTOS: TIMO BATIEFELD



Nordborg.

Gang i fødekæden . er tå efterskole, vil begynde i NB
Lørdag formiddag var 2. og 1. klas- igen, når de vender hjem. Så dem
se, der dystede, og selvom mange af sender vi et brev i juni, så vi forhå-
børnene ikke spillerfodboldtil hver- bentlig kan mønstre et U17-hold ef-
dag, blev der ikke sparet på tacklin- ter sommerferien, siger Michael
ger og især jubelscener, når det lyk- Werner.
kedes at sende bolden i nettet bag
modstandernes målmand. Foræidre spiller med

,r;::;... - Det er virkelig et godt stævne, Der er næppe mange blandt de 812
'og det er med til at holde vores føde- unge spillere, der er til Skolecup i
kæde i gang i Nordals Boldklub weekenden, der tænker på fødekæ-
(NB), fortæller Michael Werner, der der og U-et-eller-andet lige nu. Her
er ungdomsformand i NB. . handler det om at vinde puljerne og

Og fødekæden er der brug for: få medaljer hængt om halsen.
- Vores seniorer er lige rykket op i - Og i eftermiddag bliver der rig-

serie 2, og i år kan vi ikke stille et ~g gang i den, for da spillerforældre
U17-hold, og seniorerne skal jo have og lærerne i deres pulje. Og det er
et sted, hvor de kan hente spillere noget, ungerne går vildt meget op i,

~ fra. Det kniber lidt med ungdom- _ siger Michael Werner.
men, for flere og flere vælger at tage Hos »de gamle- er det Nordborg
på efterskole. Men vi har hørt, at fle- _ Skole, der skal forsøge at forsvare
re af de tidligere Ul5-spillere, der nu vandrepokalen i eftermiddag

"

De var seje, spil-
. lerne fra 2.B på
Havnbjerg Skole. I
hvert fald inden
kampen, for klas-
sen tabte 0-4.


