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Damepokalmestre

For andet år i træk blev NB's damer Sønderjydske Po-
kålmestre.
Torsdag aften den 11.6. i Bredebro, vandt NB's Serie 3
Damer over Toftlund/s Serie l Damer den Sønderjyd-
ske Pokalfinale med 3 - 2. Det blev noget af en
spændende affære, mere spændende end nødvendigt, for
NB damerne var i lange perioder bedre end Toftlund,

'log burde i de perioder have sikret dem et afgørende
forspring.
Holdets træner Svend Wrang var helt rundt på "gulvet"
af nervøsitet, han løb op og ned langs sidelinien og •.
den ene cigaret efter den anden.

===-.

Selv NB's formand Peter Glock måtte efter kampen
indrømme, at det er længe siden, han sidst har røget 3
cigaretter under en fodboldkamp - ja spændende var
det.
Efter en famlende start, kom NB foran med 2-0, på 2
gode mål af Lone Møller, og burde nok have sco-:'
yderligere et eller to mål fordi de som sagt i lange p
oder kontrollerede spillet.
Toftlund fik reduceret til 1-2 kort før pausen efter et
hjørnespark, hvor NB'erne ikke fik bolden væk fra fa-
rezonen.

Bolden havnede hos Toftlunds ældste spiller (4), der fra
kanten af feltet tordnede bolden imål. r
Istarten af 2.halvleg var Toftlund tæt på at få overtaget,
men så efter flere gode kombinationer og changer,
øgede Karen Gnu 3-1 til NB.
Der blev igen spænding i kampen, da Toftlund fik re-
duceret til 2-3 på et straffe.
De sidste 5-10 minutter var uhyggelige spændende med
masser af store målchanger til begge hold.

Men endelig, efter 2 store changer !il N B, bl.a. et. drøn
på overliggeren, fløjtede dommeren kampen af til stor
glæde for NB damerne og Svend. . .
Der var for øvrigt en enorm publikumsmteresse for
kampen fra Nord-Als. Foruden de piger der ikke spil-
lede på holdet den dag og et forældrepar, kunne man se
flere af de helt "store" kanoner fra NB på lægterne. Der
var NB's formand Peter Glock fra Nordborg, NB's
ungdomsformand Erik Nørskov fra Langesø, også NB's
konsulent John Pedersen fra Blans var også tilstede, og
selvfølgelig var SPORTEN også på pletten ..
Alt i alt en rigtig god fight af vore damer - pa en meget

bane, men drengene skulle jo spille på den gode
b , så lad bare pigerne få den dårlige l!
HJERTELIG TILLYKKE TIL NB's SERIE 3 DAMER
SOM SØNDERJYDSKE POKALMESTRE.


