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Over 300 jublede,
da NB strøg op

,
Så er Nordals Boldklub påny

i Serie II. Det er kendsgernin.
gen efter en sikker hjemmesejr
over Agerskov, hvorimod det
først afgøres i den forestående
weekends sidste kamp, hvem
der bliver nummer et. Det sker
i kampen Gråsten·Nordals.

Efter weekendens kampe har
Nordals 32 point og Gråsten
31, men Toftlund puster Grå·
sten i nakken med 30. Det
bliver således enten Gråsten
eller Toftlund, der følger Nord·
als op.

Ikke færre end 300 tilskuere
på Langesø Stadion festede
sammen med Nordals efter sej·
ren på 4-0 over Agerskov, men

0·0 ved halvleg fortæller, at
hjemmeholdet havde vold·
somme problemer med ner·
verne. Men heldigvis for NB
scorede Peter Petersen i to for·
søg ganske kort efter pausen,
og så blev NB's optiske overle·
genhed omsat i presfodbold, og
det blev 2-0 og 3.() ved Per
Albek, og backen Torben Jen·
sen sluttede af med at nette
efter en flot solotur .

Egen kunne have hjulpet
Gråsten til oprykning ved ude
at besejre Toftlund. Viljen var
der, men det var fortjent, at
Toftlund vandt 4·2 efter 1-1.
Frank Diederiksen scorede
beggegange for Egen.

Ligesom Egen har også Søn·
derborg Boldklub sikret sig i
serie III, og det markerede
SB'erne med en paradesejr
hjemme på 5-0 over Bolderslev.
Men også her kom der først
fart i løjerne efter pausen 10-1).
Hans Dieter Bossen scorede før
pausen, Fred Jacobsen num·
mer to på et mål, der var tænkt
som en lang tværaflevering,
men som sejlede ind i øverste
hjørne. De sidste tre - og
dermed hattrick - stod Per
Desler for. Mål nummer fem
var på straffespark. Det første,
S8 har fået tilkendt i sæsonen.

Endelig kunne Gråsten beo
fæste sin oprykningschance
ved at slå Ketting 7-0.

..
NORDALS' drenge mester·

række-hold rejste tomhændet
hjem fra Varde. NBerne gjorde
det så godt, de kunne, men
havde ingen ærlig chance mod
vestjyderne. Jesper Christian·
sen scorede det enlige mål for
NordaIs.

*NORDALS puslinge mester·
række·hold havde derimod
chancen for begge points i
hjemmekampen mod Haders·
lev FK. NB havde både spil og
chancer, men kunne ikke score.
Den største faldt fem minutter
før tid i, form af et brændt
straffespark.


