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Arrangementer

Solbeskinnet Vodskov Cup 
med masser af fodboldglæde
VODSKOV: I weekenden 
indtog omkring 1.800 fod-
boldglade piger og drenge 
fra 32 nordjyske klubber 
sammen deres forældre, 
søskende og venner et som-
merlunt Vodskov Stadion.

Fodboldspillerne - i år-
gangene U 5 til U 14, spil-
lede lørdag og søndag om-
kring 450 kampe på 3, 5, 
8 og 11 mands-baner med 
masser af hep fra publi-
kum ude på ”lægterne”.

Nogle af de unge fod-
boldspillere var med, fordi 
de synes, det er sjovt at 
spille fodbold. Andre spil-
lere gik tydeligvis mere 
dedikerede ind i spillet. 
Bolden skulle sparkes ind 
mellem målstængerne, så 
man kunne vende sejrrigt 
hjem.

Hvis de store profes-
sionelle fodboldklubber 
har talentspejdere, der er i 
stand til at se mere end par 
sæsoner frem, ville de med 
stort udbytte have tilbragt 
weekenden på Vodskov 
Stadion.

Vodskov Cup er ikke 
kun fodbold. Der var også 

andre aktiviteter på stadi-
on, bl.a. ansigtsmaling og 
hoppeborge.  Der var også 
muligt at afprøve Vodskov 
IF’s nye udendørs fitness-
redskaber.  

 Der var opstillet boder, 
hvor over 150 frivillige fra 

Vodskov IF med familier 
havde travlt med at ser-
vicere de mange sultne og 
tørstige gæster.

Søndag eftermiddag 
sluttede Vodskov Cup, 
hvor alle, der har været in-
volveret, kunne se tilbage 

på to solskinsdage med 
masser af fodbold, hygge 
og sjov.

Dermed kan Vodskov 
Cup 2018, der var den 16. 
i rækken, sætte endnu et 
flueben på listen over suc-
ceser.

Fodbolddrenge kæmper om bolden, mens publikum, der vist mest består af Roligans - ser på.

Også i U13/14 drengerækken, måtte Vodskov se sig slået på point 
af TSV, som er Tylstrup, Sulsted og Vestbjerg.

TSV kunne modtage guldmedalen i U11 piger hvor Vodskov måt-
te nøjes med bronce.

Et kvalificeret gæt: Her ses næste årtis svar på Nadia Nadim

U7 drengene gav den gas på banerne.

Der var travlt i mad- og drikkeboderne på årets Vodskov Cup.

LOPPEMARKED
ABBE PIERRES KLUNSERE                  

Gården ”Vesterholt”, Hjallerupvej 70, Tylstrup

FREDAg D. 6. Og LøRDAg D. 7. jULI
KL. 10.00-16.00

Mange gode og billige tilbud
Vi afhenter gratis tøj, møbler, lamper, porcelæn, 

bøger og andre ting.
Altid åben for indlevering af effekter efter aftale på 

tELEFON 98 26 16 97

BANKOSPIL
Mandage kl. 19.00 i Tylstrup Hallen
Bus afgår fra Løvenborgparken, Vangen 17.30, Vikingevej, Forbindelsesvejen, 

Lindholmsvej 17.35, Vestbjerg kl. 17.50 og Sulsted kl. 18.00

5 svinekødskasser af 450 kr.  ·  5 oksekødskasser af 300 kr.  
2 kamstege   ·   3 hamburgerrygge 

10 købmandskasser à kr. 200,-  +  25 blandede gevinster

Tylstrup Ungdoms- og Idrætsforening


