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Men Nordborg stred bravt med kun 10 mand
i anden halvleg .• i.,.. •.

Søllc!a.gens jodboldkamp på NOTd-
bOT,q stadion -mellem de to evige
ricoler Havn.b,iel·g og N01'dboTgS
serie IV -houi gav sejl' t-il udeholdet
2-0, ejter en målløs jerste halvleg,
Som altid i dette lokalopgør blev der
gået til sagen med brask og bram 'j

samtlige 90 minuter, og det var j

første række den omstændighed, at
hjemmeholdet måte spille det meste

I af anden halvleg med 10 mand, der
gav gæsterne sejren, '
Nordborg startede bedst, og hav-

de chancer til flere mål under regu-
lære stormløb mod HIFs mål, men
ind ville kuglen ikke,
I anden halvleg blev tempoet sat

yderligere i vejret - så meget, at
det kneb for spillerne at følge med.
I hvert fald resulterede spillet i en
række frispark som dommeren
havde sit hyr med at følge op med
fløjten,

20 minutter ind i anden halvleg
måte Nordborgs Helge Zimmer ud-

gå, med en fodskade, og det ble~7op-
takten til en Havnbjer~-offensi,v,
der fem minutter efter resulterede j
mål ved Gert Post,
Hjemmeholdet var stærkt' handl-

cappet, da det allerede i første halv-
leg havde sat 12, mand ind" of?
publikum ffk bange anelser, da
Kjeld Høi efter en halv times spil i
anden halvleg" slog til bolden med
hånden i eget sfraffespar~felt. 00'

dermed forærede gæsterne en op-
lagt mål chance. , ' s "

Havnbjerg og tilskuerne havde
imidlertid gjort regning uden NIFil
målmand, der l fremragende stil
parerede' Werner Pedersens skud, 1
øvrigt spiJlede Gunnar Jespersen en
meget stor kamp, 1

Det vaT imidleTticl ilctce nok til at
klare 'pamgTajfeme, [or Noi'(lbo;:g,
K01't JØT knmpensl ajsltdllin [t øgede
Lmmy Lindahl til 2-0 tor Havn-
bjeTg, og det blev kamperts vesuitat,

Havnbjerg kludrede .
. /Q'9
NIF vandt med 2-1

Lokalopgøret på Nordals endte med en sejr til
Nordborg -, Havnbjerg fik bolden sendt i eget

mål
Nordborgs førstehold slog lørdag mål. Der hører den absolut ikke I

eftermiddag Havnbjergs med 2-1 hjemme. ResuLtatet var da l-L
efter 0-0 ved halvleg. Stemningen Fem minutter efter kom det af-
var formidabel både før, under og gørende mål på et hovedstød fra l
efter kampen. 350 overværede 10- Torben Hald, Sejren var hjemme'
kalopgøret mellem de to nordalsi- for Nordborgs vedkommende, og de
ske klubber. Blæsten og kulden hentede dermed to points hjem ml
gjorde ophOldet på Langesø stadion kassen.
meget lidt attraktivt, men hvad Lokal-opgør, eller ikke. Der blev
gør man ikke for at se fodbold. talt megen fodbold i Havnbjerg og
1. halvleg var en yderst sJ1li.l1færdig'Nordborg op til kampen. Der blev

forestilling. Begge hold havde et tippet på begge hold, og diplama-
par gode chancer, men uden' at terne valgte fifty-fifty. - Havde
man dog af den grund fik placeret HIFerne ikke taget fejl af' målene,
bolden, hvor den hører hjemme., ville resultatet have været 1:--..:.1"",._.•.
HIFs højre wing Gerd Post havde
et solidt hovedstød, men overligge-
ren sad for Langt nede,

20 minutter inde i 2, halvleg kom
Havnbjerg foran med 1-0. Det var
Launy Lindahl, der kom solo forbi
tre modspillere og fik bolden salt
i nettet.
IDt kvarters tid før kampen val.'

udspillet lavede Havnbjerg noget,
der fik selv den mest overbeviste
HIFer til at knytte hænderne i
frakkelommen. Forsvaret kludrede
i det, så bolden havnede i eget


