
Serie III, kreds 30:

NB fortsætter
marchen - men
var lidt heldig
Afklapsninger' til SIF og SkeIde

Nordals Boldklubs march mod
Serie II fortsætter. Med sejr
nummer to i lige så mange
kampe efter sommerferien har
nordalsingerne bidt sig fast på
førstepladsen, omend NB'erne
ikke var uheldige med at sikre
sig begge point ved l-O hjem-
mesejrenoverByldarup.

Brændteto
straffespark

Der sker altid noget, når
holdet fra Tinglev'Kommune er
den ene part i et opgør, og
således blev et par hundrede
tilskuere på Langesø Stadion
vidner til et opgør, hvor dom-
meren to gange måtte pege på
straffesparkspletten.

I første halvleg var det Finn
Christensen, der trak nødbrem-
sen mod en gæsteangriber .
NB'erne kunne imidlertid ikke
se rimeligheden i, at der skulle
være straffe, og de opfattede det
som udlignende retfærdighed, at
det brændtes.

I anden halvleg var det NB's
Freddy Neff, der brændte hjem-
meholdets straffespark. Hans
skud var godt placeret helt
yderligt ved den ene stolpe, men
det er altså smiger at kalde
'forsøget for et skud. Der var
overhovedet ingen kraft i spar-
ket.

Dagens gyldne mål stod Palle
Eriksen for. Ti sekunder før
pausen satte han sin pande til
et frispark. Men forinden var'
NB-forsvaret flere gange ude at
svømme og heldig, at gæsterne
ikkefik scoret.

Lokalopgøret i Serie III:

B slap med
krækkenda

SIF slog til
Lærerig øretæve for tophold

TopholdetifodboldspillernesSerie III, kreds 30,Nordals Boldklub,
slap fra lokalopgøret med bundholdet Sundeved IF med skrækken.
Efter suverænt at have ført med 3-0 på mål af Palle Eriksen og
to gange Viggo Hansen, blev NB'erne r løbet af kun syv minutter
sat til vægs af hjemmeholdet, der ved Klaus Sievertsen, Jens Jensen
ogKaj Thomsenfikudlignet.

Og det nyttede ikke, at rækkens nummer et havde hovedparten
af spillet i anden halvleg mod et amputeret SIF-mandskab. Selv
de største chancer udnyttedes ikke - bl.a. havde gæsterne ikke
færre end fem skud på SIF-træværket - og det kan "blive meget
dyrt for et tophold isidste ende.

NB'erne mødte ef hjemmehold, der aldrig gav op, og det må siges
at være imponerendeaf bundholdet med et helt nyt forsvar at klare
uafgjort mod topholdet,

- Ja, \-'1har god grund til at være glade med det ene point.
Et held, at vi alleredehavdescoret tre gange, da det gik galt.

- Men det var en god. øretæve at få, En advarsel - men
forhåbentligt på det rette tidspunkt. siger NB-formanden Chr.
Jørgensen til Jydske.

Nu mistede NB ikke særligt meget ved bortset fra, at Åbenrå
kom et point nærmere. Men da Egen spillede uafgjort. er afstanden
nedtil nummer tre stadig firepoint.

I øvrigt har Sundeved IF fået trænerspørgsmålet afklaret. Som
bekendt holder Nomanni efter denne sæson. Hans afløser er Torben
Harder, den erfarne midtbanespiller. Og det var jo en pæn ,>debut«
TorbenHarder fik.


