
Den afgørende weekend i serie 4
FODBOLD, serie 4: Sæsonens sidste og afgørende kam-
pe i serie 4, skal spilles søndag.
Kampen kan få afgørende betydning for Nordals, der

ligger umiddelbart under oprykningsstregen. Nordals
skal i morgen kl. 10 møde Lundtoft(l) på udebane. Skul-
le Nordals få en sejr og tre point i hus samtidig med at
Lysabild besejrer Gråsten, bytter Nordals plads med
Gråsten og sikre sig dermed en oprykningsplads til serie
3.
Det bliver dog ikke let for Lysabild at række Nordals

en hjælpende hånd, da de på papiret går en hård kamp i
møde. De har dog den fordel, at de møder Gråsten på
hjemmebane ved Lysabild Skole ligeledes søndag kl. 10.
SUB har næsten sikret sig en oprykning, da de søndag

kl. 10 møder bundholdet Midtals. Skulle der ske mirak-
ler for Midtals, og de løber af med sejren, er det SUB,
der bliver truet af Nordals, hvis de vel og mærket vinder
deres kamp.
Det bliver en knald eller fald-kamp for Ulkebøl, der

ligger lige over nedrykningstregen med 27 point. De
møder nemlig Aabenraa, der liger umiddelbart efter med
26 point, dog på den anden side af stregen. Hvis Ulkebøl
skal undgå en nedrykning, skal de mindst spille uafgjort
for at hive det afgørende point hjem. Aabenraa, på den
anden side, er tvunget til en sejr, hvis de vil undgå ned-
rykningen. Så det bliver en ernergisk kamp, hvor begge
hold har nerverne uden på tøjet. Kampen spilles i mor-
gen kl. 10 i Ulkebøl-Hallen.
En sejr eller et nederlag er stort set et fedt for Egen,

der møder Bov på udebane i morgen kl. 10. Både Egen
og Bov ligger i midten af serien, så det bliver formentlig
en jævnbyrdig »hygge-afslutningskamp« mellem de to
hold. uller

Gråsten Boldklub rykker op
Fodbold, herrer, serie 4: Lysabild-Gråsten 3-2 (2-0).
Målscorerefor Gråsten: Kim Petersen og Søren Nor-
lander.

Trods 2-3 nederlaget i Lysabild sikrede Gråsten Bold-
klubs andethold sig søndag oprykning til serie 3.
Det skete, da den nærmeste konkurrent Nordals satte

point til ved at spille 3-3 i Lundtoft. Havde Nordals bare
scoret et enkelt mål mere i Lundtoft, var Gråstens an-
dethold for andet år i træk blevet snydt for oprykningen.
I stedet blev det til jubel og glade dage i Gråsten, hvor

det også efter lørdagens drama ser ud til, at førsteholdet
redder livet i serie 2.
I kampen mod Lysabild kom Gråsten bagud 0-2 i før-

ste halvleg. I anden halvleg fik holdet reduceret til 1-2.
Men Lysabild svarede igen med en scoring, hvorefter
Gråsten igen reducerede og havde flere gode chancer -
dog uden yderligere scoringer.
Oprykningen var dog først en realitet efter et nerve-

pirrende drama, hvor holdets træner, Erhard Auerbach,
var i telefonisk kontakt med den anden kamp i Lundtoft.
Den var ikke færdigspillet, da Gråsten var færdig i Lys-
abild. Så der var spænding på, inden forløsningen kom.
- Men ser man det over hele sæsonen, synes jeg, at

oprykningen er fortjent. Vi har været konstante gennem
hele sæsonen, forklarer han. -JV ,,«(). /0. 9r

Ikke denne gang, Nordals
FODBOLD, serie 4: Nordals, der desværre spillede 3-3
mod L~ndtoft(l), havde ellers odds med sig i sæsonens
nervepirende afslutning. D~ gik på banen med en mulig
oprykning ISigte, og Lysabild, der bliver i serien i næste
sæson, klarede forarbejdet med en 3-2-sejr over tophol-
det Gråsten, så Nordals kunne rykke op med en sejr.
Men sådan skulle det ikke gå. Nordals kom uheldigt

fra .start og var bagud 2-0 ved pausen. Men et kvarter in-
de I ande~ halvle~ vendte billedet med et mål af Preben
~uus på di~ekte frispark. Kort efter fik Lundtoft(l) deres
Sidste mål I kassen. Fem minutter før tid gik det igen løs
for Nordals: da Allan Durst reducerede til 3-2, og to mi-
nutter før tl~ scorede Preben Buus til slutresultatet.
. Dermed fik Nordals ikke de tre point, der var nødvæn-
dige for at bytte plads med Gåsten.
Derimo.d sikrede SUB sig en plads på den rigtige side

af.oprykningsstregen efter en 7-O-sejr over bundholdet
Midtals. Med sejren spiller SUB i serie 3 i næste sæson.
Egen tabte. 5-4 på udebane mod Bov, men bliver under

alle omstændigheder i serie 4.
Ulkebøl undgik ne?rykning efter en flot 5-2-sejr over

Aab~nraa. Ulkebøl gjorde en flot arbejdsindstats med to
mål I første halvleg af John Jensen og Steen Aage Jørgen-
sen. Pauseresultatet blev 2-l.
Midt i anden halvleg tog det fart for Jørn Esbensen da

han placerede bolden i trekanten i Aabenraas mål til 3-1
h.vorefter L~rs Jørgensen og Jan Sørensen sendte de t~
Sidste bolde Imål. uller
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