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Knækket på to straffespark
Nordals Boldklubs nybagte

Serie II -fodboldhold fik en
lidt uheldig debut i rækken.
Udekampen mod Kolding
IF's tredjehold blev 'tabt med
1-3 efter en føring på l-O ved
pausen, men derfor hænger
man ikke med skuffen i -det
nordalsiske. Der var takter
fremme, som lover godt for de
næste kampe.
. - Kampen blev spillet på en
bane med 10-15 cm mudder.
og skulle den have været
spillet på NB' ernes hiemme-
bane, var den blevet aflyst.
mener formand Chr. Jørgen-
sen.

Godt spil
- Men der blev vist over-

raskende godt spil på den
vanskelige bane. Det var fak-
tisk noget af det bedste
fodbold, jeg har set i lang tid.
mener formanden, som imid-
lertid måtte konstatere, at
fejl, som i Serie I II måske
kunne laves uden følger, kan
blive dyre iSerie II .
- Det skete ved udlignin-

gen, hvor vi i forsvaret spil-

lede en bold på tværs. Lyn-
hurtigt kom en KIF'er imel-
lem og udlignede. Sådanne
fejl må vi ~e lave, hvis vi
skal klare os, erkender
NB-formanden.
NB kom foran et par minut .•

ter inden halvlegen efter et
konstant pres mod hjemme-
holdets mål. Det var debutan-
ten Sv .A. Hansen, der er
kommet fra Egen, som sco-
rede.
I starten af anden halvleg

fortsatte NB presset,' men
»skønbedsfellen« førte til ud-
ligning, og derefter gjorde to
straffespark kål på nordalsin-
gernes drømme om en pre-
miere-sejr.
Efter ti minutter i anden

halvleg lavede Claus Sørensen
ep ulovlighed i det kriminelle
felt. og ti minutter senere blev
der igen dømt straffe. Den ny
målmand, John Jørgensen.
tidligere SB og Åbenrå, pare--
rede i første omgang. men
KIF scorede så på riposten.
To straffespark. som på en
normal bane måske ikke var
blevet dømt, afgjorde således
kampen.

John Jørgensen var ved at
holde straffespark i debut-

"kamp.

- Der er trods nederlaget
grund til optimisme, og vi
skulle gerne følge den gode
kamp op skærtorsdag på
hjemmebane mod Gram hå-
ber formanden.


