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det. Jeg tør slet ikke -tænke på
det. Serie IV:
Slidan sagde Nordals Boldklubs
træner Thorvald -Rasmussen
efter det uafgjorte resultat 2-2

Thorvald Rasmussen - træner
med pro6lemer.

moq bundholdet fra Bov. Nord·
als måtte stille op uden fem af
deres bedste, og i alt havde
klubben fået 16 afbud til fire
hold i weekendens kamPe. Ho-
vedårsagen: StudieuØflugt på
Danfoss.
- Niels Petersen Og Rudi Lar·
sen var med på studieturen, Per
Christensen har fået fire spille-
dages karantæne. Leif Mau var
skadet. Alfiecl Hansen var -syg.
Sådan så situationen ud for os,
før vi gik på banen i Bov, siger
Thorvald Rasmussen. Intet un·
der vi er tilfredse med uafgjort.
Og intet under, at jeg ikke turde
sige det til avisen før kampen.
NordaIs var tilfreds med et
pOint til de to bedste hold, og
det opnåede man. Andetholdet I
spillede 2-2 med Notmark.
NordaIs to mål i Bov blev scoret
af Viggo Hansen og Flemming
.Villadsen. NordaIs havde tre
nye i forsvaret. Derfor virkede
det usikkert, og Bovs andet mål
blev skabt på et forsvarsdrop.

Uskøn kamp,
daNordals
og Lysabild
delte points
Per Christiansen,-NB, blev udvist,
og han får nok ekstra karantænedag
Godt nok har der været adskilli·
ge benhårde opgør i Serie IV i
år, men det blev noget nær
skandaleagtigt, da NordaIs og
Lyssbild mødtes pi Langesø
Stadion.
- Den kamp viI jeg helst glem-
me hurtigst muligt, sagde Lys-
abilds træner, Poul Anker Han-
sen, bagefter. - Der 'blev spillet
alt for hårdt - af begge parter.
Da dommeren ikke hurtigt
skred ind, viste spillere ud eller
gav advarsler, fulgte alle 22 pi
banen det hårde spil op. Jeg har
hele sæsonen ment, at dommer-
ne mi og skal føre en strengere
kurs, og det kommer for 8lvor
til at gælde nu, hvor turnerin-
gen går ind i den afgøreude fase.
Jeg mener også, at vi i Serie IV
har alt for dårlige dommere, si-
ger Poul Anker Hansen fra Lys-
abild.
- Jeg er enig med Poul, siger
NordaIs' træner, Thorvald Ras-
mussen. ::::.Det var meget be-
klageligt, som kampen udvikle-
de sig, og jeg mi desværre er-
kende, at det var os, der be-
gyndte med det hårde spil.
l - Det er fortvivleude, at spiller.
ne kender hinanden så godt, at

nogle af vore spillere har været i
Lysabild før. Det hele begyndte
med, at spilll/me ••stak. til hin-
anden - måske først i sjov,
men senere blev det alvor. At
Per Christiansen -blev vist ud,
var helt i orden. Da en modspil-
ler ved indkast halvvejs - i
sjov måske - et par gange slog
ud efter Per med bolden i hæn-'
deme - dog uden at ramme -
gik vor mand desværre over ge-
vind. Han løftede knæet og
ramte - måske - Lysabild-
spilleren. Og så er det helt klart,
han skal ud. Jeg tror også, at
Per Christiansen foruden karan·
tænen fra JBU, hos os får lagt
en dag oveni. Vi accepterer ikke
røde kort - især ikke når det
sker pi en sådan mide, mener
Thorvald Rasmussen.
I øvrigt: Kampen sluttede 1-1.
Viggo Hansen bragte NB, forån.
Gert Damm udlignede. Dommer
var Ejnar Madsen, Søndemorg.

Avnbøl - Bov 7~2
Avnbøl fik revanche, da holdet
pi hjemmebane vandt 7-2 over
Bov. - Da vi var kommet foran
2-~ pi mll af Palle Petersen,
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gik holdet lidt i stå, men i an-
den. halvleg nedspillede vi fak·
tisk Bov. Øvrige målscorere var
Kaj Thomsen med tre mAl, Tor·
ben Harder og HenrY Matthie-
sen hver med et, sagde Avnbøl·
træner John Petersen efter kam-
pen. ,
- Vi skulle måske noget før i
sæsonen have sat de unge pi
holdet, for nu er det nok for
sent, mener John Petersen.

Fremad - Ulkebøll-3
Fremad kunne ikke klare en sejr
i hus, da holdet hjemme spillede
mod lokalrivaleme fra Ulkebøl.
John Sønnichsen og Benny
Hansen bragte Ulkebøl pi 2-0
efter 20 minutters spil, og pi
det tidspunkt brændte Fremads
Poul Bonniksen et stmffespark.
Pi et se1vmIl af Knud Hjort fik
Fremad dog reduceret inden
pausen. Det afgørende 1-3 sco-
rede Niels Bennedsen. der kom
ind som 12. mand ti miDutter
før tid.
Ulkebøls sejr var fortjent. Hol-
det var bedst pi midtbanen, og
spillerne var bedre til at udilytte
Fremad·forsvarets blottelser.
Fremad burde dog have scoret
tre-fire mAl mere, end tilfældet
blev. Især højre wing, John Fra-
derlksen, misbl\1gte to helt op-
lagte tilbud. Det var to hoved·
stIild, hvor han var helt fri for
mål, men hvor han ikke kunne
få presset bolden ned - pi
grund af manglende teknik.

Notmark - Hørup 3-1
Notmark er pi vej frem i serien;
og holdet spiller nu så godt, at
de førende mandskaber ikke skal
regne med mange foræringer i
Notmark. Hørup tabte hjemme
til Notmark med 3-1 og ml
nok 'afskrives til Serie V.
I aften BPilles.kllmpen Egern-
sund-SB.
Lundtoft vandt det vigtige top-
opgør hjemme- mod BajstlUp
med 1-0. Der var knap 300 til·
skuere.


