
Nordals halede. ,~, .

et point ind
på Haderslev
Der er lagt op til det helt store

brag af en kamp, når Nordals
og Haderslev om 14 dage mødes
i næstsidste turneringskamp. r
Efter at Nordals, der i øjeblikket
ligger på en tredieplads, beva-
rede sin oprykningschance ved
at besejre bundholdet Løjt med
5-2, mistede Haderslev på an-
denpladsen et point til Lundtoft.
Efter den kommende friwj*!kend
er situationen nu den, at Nordals
i Haderslev med en sejr kan sikre
sig de to point, som kan bringe
holdet op i Serie II. I det
tilfælde, at Haderslev og Nordals
skulle ende med samme antal
point, har Nordals den fordel at
have vundet de to mandskabers
første opgør. Et uafgjort mod
Haderslev kunne teoretisk altså
være nok, men ibetragnkg af,
at Haderslev skal spille den
sidste turneringskamp mOd SB
på udebane, er det nok ciJdven-
digt at besejre Haderslev.

I begyndelsen af kampen mod -
Løjt havde Nordals nogle van-
skeligheder. Bundholdet be-
gyndte stærkere, end man. havde
regnet med. Men efterhånden
som kampen skred frem, var det
dog tydeligt, at det var "top og
'bund, der mødtes~ Retfærdig-
hedsvis skal det n~vnes, at Løjt
måtte døje med et svært han-
dicap, da holdets målmand blev
skadet midt i kampen.

Nordals kom fonm. efter 30
minutters spil ved Palle Eriksen.
To minutter senere blev det 2-0
ved Chr. Larsen. Fem minutter
derpå fik Løjt reduceret. Kort
før dommerens pausefløjt slog
FlelIUJling Villadsen sl\ halv- N dalshar
legs·resul~tet 3-1 fasl'.ved at or
score efter hjørnespark. De to protesteret
sidste mål faldt i anden halvlegs
15. og 75. minut, og målscorerne Nordals har nedlagt pr

___________________________ .mod Haderslev fod~?~~J

var Jørgen Nissen og Chr.
Larsen.

Noxdals'Serie III:

Der er stil]
før storme
Holdet skal slå Løjt 1011
Selvfølgelig er Nordals favorit

i eftermiddag i kampen mod
bundholdet Løjt, men det er
altså også en kamp, der skal
vindes. Der er på en måde tale
om stilheden før stormen for
holdet, der efter fri-weekenden
næste uge skal til Haderslev,
hvor spørgsmålet om oprykning
med sikkerhed bliver afgjort.
- Godt nok har vi altid haft

kolossalt 'besvær med bundhold,
men jeg har tillid til det hold,

vi sender på banen,
NB-formand Chr. Jørg
Foruden at holdet slås om
ningen, så gælder det o;
tage revanche for 5-2-ned,
fra foråret. Frank Dideril!
skadet. Han bliver ersta
Jes Jessen.
Det giver følgende hol<

ling:
Claus-Jørgen BOl)de,

Sørensen, Verner Peterse
Rohr, Finn Christen!!en, (
Jensen, Brian Olsen, C'
sen, Palle Eriksen, Jørn
og Flemming Villads
mand er Jes' Jessen.


