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i Serie I
- men JBU's afgørelse
bliver nu anket
JBU's turneringsudvalg har nu svaret på Nordals

Boldklubs protest mod resultatet af Serie III -kampen den
30. september mellem Haderslev FK og Tønder. Udvalget
giver Nordals medhold i, at Haderslev har brugt en ulovlig
spiller i kampen, dog ændrer det ikke på slutstillingen j
Serie II. Udvalget skønner nemlig, at Haderslev ikke har
haft rimelig mulighed for at ændre på holdopstillingen, idet
førsteholdets kamp blev aflyst.
Det sidste ord er dog ikke sagt i denne sag. Formanden

, for Nordals Boldklub, Chr. Jørgensen, oplyser til Jydske,
at NB agter at anke afgørelsen.
- Den pågældende dag ringede jeg til Haderslev FK's

klubhus ved 11.30-tiden for at få at vide, hvornår Haderslev ~
skulle spille mod Tønder. Da vi skulle spille i Stamp. ville
vi benytte lejligheden til at overvære denne kamp. I
telefonsamtalen oplystes det til mig, at HFK's førsteholds
kamp mod Vojens var blevet aflyst, samt at man havde
anmodet Tønder om at udsætte Serie III-kampen, 'hvilket
Tønder dog ikke ville være med til. Kampen skulle spilles
kl. 14. Og vi mener altså, at HFK i løbet af de 21;2 time
har haft tilstrækkelig tid til at finde en anden spiller som
erstatning for den ulovlige Hans Chr. Hansen, siger Chr.
Jørgensen.
Der vil nu ske det, at NB sender en fornyet protest til

JBU, som skal undersøge rigtigheden af de oplysninger,
Chr. Jørgensen kommermed.
Situationen var den, at Hans Chr. Hansen var med på

andetholdet, selvom han havde spillet på Serie I-holdet
weekenden forinden. Og det påstås fra HFK's side, at
meddelelsen om aflysningen af førsteholdskampen kom, da
andetholdet alleredevar i ga~ med opvarmningen.
Det kolliderer dog med lie oplysninger, NB-formanden

kommermed over for Jydske.
Foreløbig er Haderslev altså i Serie II, men man må nu

afvente JBU's afgørelse, der - selvom chancerne må
betragtes som værende små - kan ændre på slutstillingen .
NB havde i går kort før generalforsamlingen et ekstraor-
dinært bestyrelsesmøde om sagen.


