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Børge Neesgaard, til venstre på billedet, har sammen med den tidligere spiller Verner Petersen overtaget træningafNordaJs Boldklubs bedste

.NB før sæsonstarten:

Håber -ge at
kunne blande
sig i toppen
Stort set uændret spillerstab
Nordals Boldklubs bedste fod-

boldhold var i sæsonen 1978 så
tæt på at rykke op i Serie II,
som man kan komme. Men til
sidst kunne end ikke en protest
mod Haderslev FK, der sammen
med Tønder SF kom en række
længere op, sikre oprykningen.
Det var kedeligt, især i betragt-
ning af det fremragende efterår,
NB havde.
I det nordalsiske håber man

på, at man med førsteholdet igen
kan komme til at blande sig
blandt holdene i toppen. Spiller-
materialet er stort set det
samme. Der har ikke været
nævneværdig afgang, men på
den anden side har der heller ikke
været tilgang.
Træner Thorvald Rasmussen,

der sidste år næsten førte NB
til tops, arbejder nu i SB.
Afløserne er Børge Neesgaard og
Verner Petersen. Sidstnævnte
har i mange år været en solid
forsvarsklippe på NB' s første-
hold.
Selvom det bliver under

vanskelige forhold, vil NB'erne
dog forsøge at spille fodbold i
næste weekend. Der skal spilles
en kamp mellem første- og
andetholdet - såfremt banefor-
holdenetillader det.
- Det er surt at træne i

øjeblikket. Det er næsten ikke
muligt at lave noget med en
bold. Men det gælder jo for alle
klubber her på egnen, sigel'
NB-formand Chr, Jørgensen til
Søndags Jydske.
Den første træningskamp mod

en anden klub spilles i weeken-

den 24.-25. februar. Men det tør derfor ikke spå om holdets
afhænger også af, om der er en chancer i denne række.
bane, der kan spilles på. - Det er helt sikkert, at det
Andetholdet spiller i·Serie IV, igen bliver en fantastisk vanske-

hvor det i sidste sæson var en lig række, siger Chr. Jørgensen.
præstation bare at overleve. Man -------'-----..;.....~~~~


