
Solen skinnede over Nordals
iweekenden - i temmelig over-
ført betydning - for hundekoldt
var det lørdag. men for Nordals
Boldklub betød den 7. spilledag
11 point ud af 12 mulige, og det
var lokalrivalerne Egen og Not-
mark, det gik ud over.

Egen - Nordals 1-3
I Serie IIIvandt Nordals på

udebane lokalopgøret mod Egen
med 3-1. Egens halvlegsføring
på l~Ovar fuldt fortjent. Det var
Ove Eichler, der 25 minutter ind
i kampen scorede på hovedstød.
Hjemmeholdet spillede en stærk
1. halvleg. hvor NB slet ikke
kunne få noget til at fungere,
men en ordentlig opsang ipausen
hjalp. Fem minuttet ind -i 2.
.halvleg udlignede Frank Didrich-
sen, og efter yderligere en halv
time bragte Jes Jessen NB foran
2-1 på et dejligt langskud.
Endelig slog Chr, Lassen
NB-sejren fast fem minutter før
tid med et mål scoret direkte på
hjørnespark.
Det var en god kamp, der

. havde fortjent et langt større
publikum, men den bidende
kulde holdt tilsyneladende
mangevæk.

Nord als Notmark
2-1
Det var en virkelig god kamp

fra begge sider t og det var de
to målmænd. der brillerede.
Først en halv time ind i 2.
halvleg lykkedes det NB's Gun-
nar Jensen at score kampens
første mål. og 10 minutter senere
gjorde Viggo Hansen det til 2-0.
Her slappede nordalsingeme af,
og forsvaret så ud. som om
kampen var forbi. Det blev
udnyttet af Notmark. der et par
minutter før tid fortjent fik
reduceret til slutresultatet 2-1,
målet scoret af Arne Hansen.

'Serie V og VI
Når bolden først ruller for

Nordals, så gør den det effektivt.
Tre gange i løbet af weekenden
måtte Notmark overgive sig til
»arvefienden« fra nord. I Serie
V Kreds 126 vandt NB· I 6-1 i
Notmark. og i Serie VI blev
sejren på 5-4. Endelig spillede
Nordals II og Egen 2-2. -..
Og ungdommen står ikke til-

bage for seniorerne. Nordals'
ynglinge i JBU vandt 5-2 over
Haderslev KFUM.


