
NB har nu succes i Serie II:

Fjerner sig fra
~bunden..efter"" ..m"m_""

~fettlsejre't træk;' ,
Freddy Neff igen den store spiller
Langsomt, men åbenbart med samme usvi·

gelige sikkerhed som sidste sæson fjerner
Nordals Boldklubs DYoprykkede Serie II·
fodboldspilleresig fra bunden. Nordalsingeme
vandt i weekendenden femte sejr i træk, da et
øf bundholdene, Vejle Kammeraterne, måtte
forladebaDeniLaDpøø med et Dederlagpå 4-1
(2.()1·
NB'eme, der bar fået maksimumpoint i

efterårets kampe, måtte dog se en .ækord.
forsvinde, da vejlenseme reducerede til 2-1
efter 25 minutter i anden halvleg. Det var
første gBDg ide sidste femkampe, Preben Neff
måtte hente boldenud af sit eget net.

Neff over alt
Mennok om statistik: Atter var Freddy Neff

den dominerende spiller hos nordalsingerne.
Han var med i alle fire mål, og ikke mindst de
øvrige angribere, Svend Åge Hansen og Palle

- Eriksen, DYdergodt af Neffskanon-form.
Det var Preben Neff, der serveredebolden til

Palle ErikseDspande, da det blev l'() efter en
halv time, og den lyslokkedewing var igen på

spil, da to vejlensiske forsvarere ikke kunne
blive enigeog sparkede i eget net. Det blev-g·1'
ved Svend Age Hansen efter en aflevering fra
Freddy Neff, og ved målet til 4'·1byttede de to -
ompå rollerne.· .. , .

På spanden
Menhelt uden problemergik det ikke. Begge

hold var jævnbyrdi.gtli den første halve time,
og indtil vejlensernes reducering var hiemme·
holdet slemt på spanden. Kammeraterne havde
endog en kæmpechance til udligning, men et
skud ramte først stolpen, derefter Preben Neffs
fod, hvorefter den sprang tilbage på stolpen og
ud til hiørnespark.
Det brændte på, men NB·forsvaret klarede

paragrafferne, og i de sidste 20minutter havde
, gæsterne fyret deres krudt af.

Med sejren er der lagt op til et brag af et
sønderjysk opgør på Vojens Stadion søndag
aften, og skulle nordalsingerne blive ved i
samme stil, kan de pludselig blande sig oppe
foran. -


