
Fodbold, Serie II:

NB under pres
Når Nordals Boldklubs Serie II-spillere i

eftermiddag løber på banen i Langesø for at
møde Seest, så ligger der et tungt pres på
hver enkelt spillers skulder: Det pres at skulle
vinde.

Efter nederlaget i hjemmekampen i sidste
weekend mod'Bredebro røg nordalsingerne ned
på ,fjerdesidstepladsen, som i øjeblikket bety-
der Serie III. Og kun en sejr kan forbedre
situationen.

Seest var bundhold i det meste af foråret,
men kom stærkt på det sidste. Og tager man

den lange nordalsiske liste af skadede spillere
med i betragtningerne, så kan det nok blive
vanskeligt at gentage forårets sejr på 3-1.

- Det er helt klart en nøglekamp. Fire af
mine spillere er skadede, og Kim Høgh og
Bjarne Skov skal vi ikke regne med forløbig.
Brian Olsens fod er slet ikke helt i orden, men
der er ikke andet at gøre end at lade ham spille.
Sådan noget kan man ikke gardere sig fQr,
siger træner Thgorvald Rasmussen før efter·
middagens vigtige kamp.

Fodbold, Serie II:

NB vendte slaget
Efter en halv times spil på

banen ved Langesø var de første
af de ca. 300 tilskuere nok
begyndt at tvivle på Nordals
Boldklubs fremtid i fodboldspil-
lernes Serie II. Det var ikke
hjemmeholdet, men gæsterne fra
Seest, der bestemte tempoet. Og
efter 30 minutter havde gæster·
nes fikse kombinationer ført til
en føring på 2·0.

Og sådan gik det videre indtil

en halv snes minutter før pausen.
Det gik et ryk igennem spillerne
i de sort- og rødstribede trøjer,
og i løbet af kun tre minutter
fik Benny Jørgensen og Svend
Age Hansen udlignet til 2-2 -
halvlegsresultatet.

NB fortsatte i samme agres-
sive stil efter pausen, og efter'
bare 20 sekunder stod det 3·2.
Igen var Benny Jørgensen på

pletten. Det var han igen fem
minutter senere, da han scorede
til 4-2. Og da Svend Age Hansen
scorede sit andet mål til 5·2, var
kampen afgjort.

Efter 90 minutter stod det 7-3
til hjemmeholdet, som dermed
fik lidt luft i bunden af rækken.
De to sidste NB-mål blev lavet
af Svend Age Hansen og 12.
mand Freddy Neff.


