
Superflot præstation af
NB's fodbolddamer
Søndag aften vendte NB 's da-
mer, som spiller i serie 3, hjem
fra Hedensted, hvor de søndag
eftermiddag havde spillet fi-
nale om det jydske mesterskab
mod Vokslev,som ligger i nær-
heden af Nibe.

Kampen blev akkurat lige så
spændende, som træner Svend
Wrang havde forestillet sig og
fortalt sine piger.

NB kom bedst fra start og
bragte sig i spidsen med l-O ef-
ter en god start, hvorefter de
gik i stå, og Vokslev fik udlig-
net i øvrigt på et godt mål.
Kort før pausefløjt bragte Ka-
ren Grau sit hold på 2-1, og
med disse cifre gik damerne til
tepause, og samtidig fik Svend
Wrang sig en god snak med sit
hold og lagt den rette taktik til
2. halvleg.

Det må have været nogle
gode råd, idet Nord-Alspi-

- med Centrumassurandøreme
får De råd til at leve,
både nu og ifremtiden.

Kontakt:
Exam. assurandør
Bjarne Thørring
Tlf. 74 45 38 99

Ass. Hans Vehl
Tlf. 74 40 77 78

Der varfest og stemning blandt pigerne, da de havde vundet det
jydske mesterskab mod Vokslev.

Slutresultatet på kampen
blev efter flot NB-spil i resten
af halvlegen 6-2, og målsco-
rerne for de glade NB-piger var
Karen Grau med 3 mål og de
øvrige blev scoret af Camilla
Kolmos, Jette Enghoff samt
Tine Meyer med l hver.

Svend Wrang fortalte, at
holdets vej til finalen var gået
over 4 kredskampe startende
med en udesejr over Stepping
på 8-1, derefter blev Hjerting
besejret hjemme med 4-0, og
efter endnu en hjemmekamp

.,,;;~~~;~!§~~/ mod Grejsdal, som blev vun-
det med 2-1, besejrede NB-da-
merne på udebane Ikast med
hele 6-1. Og kronen på værket
var så finalesejren i dag.

Det var nogle glade fod-
bolddamer og deres lige så
glade og stolte træner, som ef-
ter en livlig bustur, kl. 17.45
ankom til Cafe Glock, hvor
Rita Glock havde inviteret på
fadøl, dog først efter at Svend
Wrang havde måttet en tur i
skumbad i bassinet uden for
cafeen.

gerne hurtigt efter pausen
bragte sig på 3-1, hvorefter det
bare kørte i olie for holdet, og
kampen var i realiteten afgjort
med denne scoring.
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