
NB blev • toppen
Førsteholdet indfriede forventningerne, og andetholdet

er endnu ubesejret

1

Gert Jensen, halfback på Nord- de kampe på Nordals, og NB er
als Boldklubs førstehold, blev fortsat med i toppen ved en 'fin
matchvinder i kampen mod Klip- holdindsats.
lev, som overværedes af godt 250 Andetholdet opnåede 2-2 i Not-
tilskuere i går på Nordals stadion. mark efter at have været bagud
Dysten var som forudsagt meget

spændende, fordi det for NB gjaldt to gange. Spillerne kæmpede på
om at bevare topplaceringen. I før- livet løs, og de har endnu ikke
ste halvleg var der mange tilbud tabt en kamp efter sommerferien.
til begge hold, men der gik 25 mi- H Id 3 f k l d f . rt t
tt . d bold k . tt t o i igele es, ua gJo . De Inu er, In en nen om l ne e.

da Finn Christensen scorede for blev 3-3 mod Sønderborg Fremad. :
NB. IHold 4 vandt 1-0 over Svenstrup.
Spændingen øgedes i begyndet- Junior A vandt 5-2' over SB.

sen af anden halvleg, hvor Kliplev Junior A 2 tabte 4-2 til Roager.
e~ter fem minutters spil udlignede Drenge A 1 fik uafgjort 2-2 i
til l-log snart kom foran 2-1. . .
Så kom der endnu mere gang i Rødding. Drenge fr. 2 tabte 4-3 til
NB, og man var klar over, at nu Egen. Drenge A 3 tabte 3-1 til
blev der taget ekstra fat, Kliplev Gråsten. Puslinge A 1 vandt 2-0
fik ikke lov at bevare sin. føring over Egen.
ret længe. Inden for fem minutter .
ændrede Gert Jensen resultatet til Puslinge A 2 vandt to kampe,
3-2, og det var godt kommet igen nemlig 6-0 over Gråsten og 9-0
af NB. over Augustenborg. Puslinge B '2
NBs målmand, Peter Cloek, viste vandt 7~2 over Dybbøl, og lille-

ligtigt sin form, han havde mange putter 2 til 8-0 over Svenstrup
pragtredninger, ikke minst i slut- .
ningen af kampen. Kliplev var ikke
helt til at kende fra de foregåen-


