
Fodboldsamarbejde vokser
Gråsten og Nordborg boldklubber går med iFe Sønderborg,
der netop har fået ny ungdomssponsor
Af Mikkel Hansen

Gråsten og Nordals bold-
klubber har netop sagt ja til
at blive en del af overbyg-
ningen Fe Sønderborg, og
klubbernes største talenter
får dermed mulighed for at
spille fodbold på højeste ni-
veau i ungdomsrækkerne fra
U14 til U19.

- Vi er stolte af, at vi nu
kan byde 2 så store klubber
som NB og GB velkommen i
overbygningen. Det giver nu
rigtig meget mening, når vi
kalder Fe Sønderborg for en
fælles elitesatsning for hele
Sønderborg Kommune. Vi
har med de to klubbers ind-
trædelse sikret stort set alle
spillere i området optimale

muligheder for at spille fod-
bold på et meget højt niveau
og dette vel at mærke sam-
tidig med, at de kan forblive
som medlemmer af deres
egen lokale klub og dermed
fortsat bevare den lokale
forankring, siger sports chef
i Fe Sønderborg, Rasmus
Andreassen.

Sønderborg-firmaet So-
yaconcept er netop blevet
hovedsponsor for Fe Søn-
derborgs ungdomshold med
speciel fokus på U13, U14 og
U15 holdene.

- At vi har fået Soyacon-
cept med om bord, giver os
en yderligere tro på, at vi
har fat i det rigtige og deres
flotte opbakning giver os
den ro og stabilitet, som vi

har brug for til at opbygge
tingene som vi gerne vil. Det
er dyrt at drive elitesport og
vi håber at vi på sigt, kan
sikre os yderligere opbak-
ning fra endnu flere lokale
virksomheder, siger Rasmus
Andreassen.

Allerede nu kan Fe
Sønderborg præstere flere
ungdomshold, der fuldt ud
matcher mange af de bedste
hold i Danmark. Et faktum,
som også allerede nu har
udmøntet sig i anerkendelse
fra DB.U'sside, i form af bl.a.
udtagelse af spillere til diver-
se talentsamlinger og spillere
der har fået ungdomskon-
trakter i superligaklubber.
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