
Miniput-giganter
'dystede bravt om
kred.smesterskab

\
Nordborg og Taulov havde målscore
på henholdsvis 198-8 og 150-4

Det tør roligt siges, at det var
et par miniput-giganter, der
tørnede sammen i turneringens
før~te kredskamp, nemlig mini-
putterne fra Nordals boldklub
og fra boldklubben i Taulov.
Nordals-holdet har vundet

sin kreds med en målscore så
fantastisk som 198-8, men
modstanderen Taulov havde
også i sin kreds ydet de store
præstationer, så målscoren her
var på 150-4.
Der blev da også tale om en

særdeles' spændende og jævn·
byrdig kamp, men det lykkedes
dog hjemmeholdet Taulov at
sikre sig en beskeden sejr på 2-1
efter l-O ved halvleg.
Taulov kom',1 spidsen 1·0,

, ~en i starten af anden halvleg

udlignede Ib Wacher til I-I, og
sådan var stillingen indtil 10
minutter før tid. Hjemmehol-
det blev da tilkendt et frispark
lige uden for straffesparkfeltet,
og det blev fuldt udnyttet til
slutresultatet 2-1.
Der er leveret helt enestående

spil af Nordals-miniputterne i
den nu afsluttede sæson, og
kredsvinderholdet bestod af
Torben Glock, Christian Fo-
der, Kristian Honore, Benny
Christensen, Tommy Sørensen,
Torben Nørskov, Thomas
Kunzendorf, Mogens Nielsen,
Ib Wacher, Tugay Sahin, Mor-
ten Blom, Jørgen Larsen og
Claus Risbjerg Johansen med
Erik Nørskov som en fortrinlig
og afholdt træner.

Lilleputterne fra
NB. vandt deres
første kredskamp

\

Det fantastiske lilleputhold
fra Nordals boldklub har påny
ydet en præstation af de store,
idet holdet på Langesø. stadion
vandt den første kamp om
kredsmesterskabet ved at slå
kredsvinderne fra Smidstrup
med 2~0. .
Den ordinære kamp sluttede

ellers O-O, men i den efterføl-
gende omkamp på to gange 10
minutter havde Nordals-dren-
gene fysik og kondition nok til
at klare strabadserne, hvqrfor
det altså blev til en sejr på 2-D.
Begge hold havde i den ordi-

nære kamp virkelige gode tak-
ter i spillet med tilhørende op-
lagte målchancer, men ind ville
bolden imidlertid ikke. 0sende
regnvejr gjorde banen fedtet og
smattet, hvorfor fodboldopgø-
ret fandt sted under meget van·
skelige forhold, men begge
mandskaber tog situationen

med godt humør. og uden at
kny.
- Det var dejligt at overvære

kampen ,siger formand(1n for
NB's fodboldafdeling' Peter
Glock, for drengene på begge
hold fortjener ros og anerken-
delse for deres spil og indsats.
Det stærke lilleputhold fra

Nordals består af Christan
Skov, Jan Clausen, Michael
Bierbaum, Hans M. Andersen,
Bjarne Kristensen, Jan Car-
stensen, Ken Fuchs, Claus Ler-
søe, Knud Andersen, Jesper'
Nørskov, Bo Henriksen og
Jens Mathiesen med Willy Zie-
witz som træner.
De to Nordborg-mål i kreds-

kampen blev scoret af Bo Hen-
riksen og Knud Andersen.
Den næste kredskamp afvik-

les den l I. november, men
hvem modstanderen bliver vi-
des endnu ikke.


