
Nordals-tr.æner Erik Mehl-
berg har sat sig selv på

holdet inden weekendens
kamp mod Aabenraa. (Fo-

to: Claus Thorsted)

---

det, at Jens Hansen, der nor-
malt er forsvarsspiller, af tak-
tiske grunde flyttes op på
midtbanen.

SUB I i nøglekamp
Erik Mehlberg
bliver spillende
træner hos Nord-
als.

- Det bliver en farlig kamp
for os. Det er i realiteten Fre-
dericias sidste chance for at
blive i rækken, mens et ne-
derlag også vil give os lang
vej igen. Blandt andet fordi
det ville give de andre bund-
hold troen tilbage. Men det er
uden tvivl rart for både spil-
lerne og mig, at vi med vores
nuværende placering i ræk-
ken selv, kan afgøre vores

I
skæbne, forklarer SUB I-træ-
ner Bjarne Vejsnæs inden
søndagens hjemmekamp mod
Fredericia FF i Serie II.
Træneren er da heller ikke

i tvivl om, at han nok skalfå
sat sine spillere op til week-
endens fire-points kamp. Han
kan glæde sig over, at spiller-
ne efter at have fået troen til-

bage kæmper godt, og stabili-
teten har virkelig givet ro
omkring holdet, der i foråret
lignede en klar nedrykker.
Ydermere kan træneren

glæde sig over noget, mange
andenholdstrænere ville give
meget for at kunne gøre.' For
fjerde gang i træk kan han
stille med det samme hold og
dermed med stærkeste opstil-
ling.

*
Efter at have redet på en

bølge af succes i starten af ef-
teråret er spillerne fra Egern-
sund kommet derned, hvor
det igen gør ondt at spille fod-
bold. Det kommer sandsynlig-
vis ikke til at gøre mindre
ondt i weekend, hvor de spil-
ler mod rækkens suveræne
tophold fra Haderslev FK på
udebane.
- Vi skal være glade for alt,

hvad vi kan få med 'hjem fra '
Haderslev. Jeg vil være me-
get tilfreds med det ene
point. Vi kan simpelt hen ikke
andet i øjeblikket, hvor vi har
fem-seks afbud til hver kamp,
forklarer Egernsund-træner
Flemming Smidemann.

Trænerens lidt pessimi-
stiske udtalelse kommer dog
ikke til at få indflydelse på
holdets spillestil: Spilleme
egner sig ikke til det defensi-
ve spil, så derfor skal de ud og
gå frisk til den.
Weekendens kamp er i øv-

rigt flyttet til søndag kl.I5.
30.

*
Hos Nordals har man taget

konsekvensen af de sidste par
kampes dårlige spil. Træner
Erik Mehlberg, der er tidlige-
re 3. divisions-spiller, har sat
sig selv på holdet, som et
, middel mod den manglende
rutine.
Holdet møder på lørdag på

udebane Aabenraa, et hold
der er blevet en del stærkere
i efteråret.
- Alligevel skulle vi gerne

have mindst det ene point
med hjem, så der bliver ikke
noget defensivt spil fra vores
side. Så må vi så se, om det
kan bære, siger den spillende
træner.
Træneren har rokeret lidt

om på holdet siden den sidste
kamp. Det betyder blandt an-

*
Hos SUB II er der ikke me-

gen tro tilbage, hverken hos
spillere eller træner. De mø-
der i morgen Bov på hjemme-
bane.
- Spilleme er virkelig langt

nede i øjeblikket, så i første
omgang gælder det om at få
vendt nedturen og få spille-
glæden tilbage. For det er
nok urealistisk at tro på, at vi
kan redde vores eksistens i
rækken, erkender træner
KimDus.
Holdet prøver nu efter fle-

re kampe i defensiven at gå
frem på banen i håb om, at
det måske kan give de mang-
lende mål og point. Træneren
kan i hvert fald for første
gang i lang tid glæde sig over
at stille i stærkeste opstilling.
Hjemmekampen er i øvrigt

flyttet til imorgen kl.I6 ven
Ulkebøl-H~all~e~n,,-.__


