
NB marcherer videre
Lysabild snublede, Egen fjernede
nullet, og Midtals tabte igen, da
weekendens runde i serie 4 blev af-
viklet. Træner klemt iopgør
AF PETER BERGMAN

Egen og Nordals mø-
des i aag. I morgen,
søndag, har både Ulke·
bøl og Lysabild hjem.
mebanefordelen.

FODBOLD, serie 4: Nedrykkerne fra Nordals .
befinder sig godt i serie 4. Efter weekendens
O-I-sejr ligger holdet med maksimumpoint i
spidsen - Lundtoft(l) er lige i hælene.

NBs sejrsmål blev scoret allerede i første
halvleg, hvor John Weber forvandlede et godt
gennemspillet angreb til mål.

Mod slutningen af kampen var NBerne dog
lidt heldige, men med en oplagt Lars Nissen i
målet og Preben Buus som sweeper-debutant
holdt John Webers scoring hjem.
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FODBOLD, serie 4: Der har
altid været mere på spil end
bare point, når Egen og Nord-
als har skullet afgøre (jet ind-
byrdes styrkeforhold på den
nordlige del af Als.

Men når Egen i dag kl. 14
tager imod Nordals på Gude-
rup Idrætsanlæg, er Nordals'
træner, Bob Jørgensen, plud-
selig blevet en del af prestige-
spørgsmålet. Bob Jørgensen
trænede nemlig Egen i sidste
sæson.

- De vil sikkert meget ger-
ne vinde over mig og mit nye
mandskab, siger Bob Jørgen-
sen, men mener ikke, han har
en fordel i at kende de fleste
Egen-spilleres kvaliteter på
forhånd:
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FODBOLD, serie 4: Egen - Nordals 5-0
(3-0). Målscorere: Nikolaj Andresen 2,

Jens Jensen, Bjarke Kristensen og Anders
Dyhr hver 1.

Det blev til et overraskende stort nederlag på
5-0 til Nordals, da det nordalsiske lokalderby
blev afviklet i Guderup. Trods afklapsning
mente NB-træner Bob Jørgensen, at resulta-
tet var i orden:

- Egen spillede godt, så der var ikke noget
at komme efter.

NB stillede uden holdets rutinerede midta-
ne. Kom Olsaen var forhindret på grund af ar-
'bejde, mens John Weber har pådraget sig en
fibersprængning.

Jens Jensen åbnede scoringen efter et kvar-
teres spil, mens Anders Dyhr afsluttede fe-
sten. Der blev dog drysset idt malurt i Egens
sejsbæger . Anfører Dan Nielsen kom til skade
i en tackling, og det har vist sig at han har
flækket en knogle i den ene storetå. Anføre-
ren er tidligst klar om tre uger.
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- Alle kender hinanden i
'forvejen både fra tidligere
Ikampe og privat, så jeg tror
ikke, det er nogen fordel, at

;jeg har trænet Egen.
l På trods af, at Nordals ud-
'satte sidste .weekends møde
med Gråsten, så er holdet
fortsat helt i top sammen med
Lundtoft(!). Men om det
skulle være en fordel, er tem-
melig tvivlsomt, for Egen er
efter en lidt famlende start
med 0-2 til Lysabild i sæson-
premieren kommet flot igen
og har vundet de sidste to
kampe med en målscore på
intet mindre end 10-2.

Mere serie 4
Øvrige kampe med lokal islæt
i denne spilIerundes serie 4:

Lørdag, kl. 14: Aabentaa _
SUB.

. Søndag, kl. 10.30, Ulkebøl-
Hallen: Ulkebøl FK - Lund-
toft(I). Kl. 18, Lysabild Sko-
le: Lysabild - Midtals ..ir 03.O.$~91



NB legede sig til sejr
Ulkebøl FKs holdleder
trak i spillertrøjen.
Egen vandt med ten-
nis-cifre.
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FODBOLD, serie 4: Nord-
als-Aabenraa 9-2 (3-1).
Målscorere, NB: Jesper Es-
persen 3, Martin Morsing
2, Carsten Henriksen 2,
Jakob Steinvig 1, Allan
Thomsen 1.

- Det manglede bare, når vi
tabte sidste weekend, sagde
træner Bob Jørgensen med et
drilsk smil efter kæmpesejren .
og måtte indrømme, at gæ-

sterne ikke havde meget at
byde på.

Efter pausen nedspillede
Nordals totalt Aabenraa. Spe-
cielt var Jesper Espersen i le-
gestue-humør og scorede
ikke bare tre mål, men lagde
også op til fire.

Holdleder i trøjen
De er ikke til at regne med.
Ulkebøl FKs mandskab, som
vandt lokalopgøret mod Midt-
als med 3-1. .

Inden turen til Augusten-
borg Stadion løb der så man-
ge afbud ind, at holdleder
Poul Petersen måtte optræde
som eneste udskifningsspil-
ler, og der gik ikke mere end
fem minutter, før han måtte
på banen, da Carsten Peter-

sen blev skadet.
Holdlederen blev sat ind i

angrebet, men brændte et par
kæmpe-chancer. Til gengæld
scorede Rene Larsson til bå-
de 1-0 og 3-0.

Ekspeditionssag
Lundtoft (2) blev en ren eks-
peditionssag for Egen, der
vandt med 6-0 på tre mål af
målslugeren Nikolaj Andre-
sen, to af Søren Hviid og et
enkelt af Kim Sørensen.

*
SUB vandt 4-1 over Lys-

abild i denne spillerunde,
mens Egen allerede tirsdag
aften spiller ude mod Grå-
sten.

Masser af aktiviteter for børnene
Der bliver kamp om børnenes
gunst, når både DGI Sønder-
borgegnen tre steder i lokalom-
.rådet og fire lokale fodboldklub-
Iber søndag tilbyder aktiviteter
for børn i alderen to til12 år.
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ALSSUND-OMRADET: DGI holder
»Storelegedag« og Jydsk Boldspil Union

holder »Marabou-dag« på søndag. Et
temmeligt højt aktivitet s niveau på en og
samme dag.

Store legedag foregår ved Ulkebøl-
Hallen fra kl. 11 til 16, Sportspladsen i
Tandslet mellem kl. 10 og 14 og ved
Sundeved-Halleme fra 12 ti115.

Alt efter sted bydes der på blandt me-
get andet på pony-ridning, fodbold, rund-
bold, gamle idrætslege og trillebør-ring-
ridning. I Ulkebøl er der desuden spej-
deraktiviteter, aktiviteter for handicap-
pede, ligesom bilioteket er på stedet
med børnebøger. Store legedag« er for

børn fra to til 12 år.
De fire fodboldklubber der står for

den lokale udgave af »Marabou-dag« er
Broager VI i Broager Idrætscenter,
Nordals Boldklub i Nordals Idrætscen-
ter, Midtals IF på Augustenborg Stadion
og Hørup VI. ved Hørup-Hallen. Her er
det børn fra seks til 12 år der inviteret til
en om gang fodbold i tidsrummet 10 til
15.

Det er gratis at deltage alle steder. .
Det anbefales, at børnene er klædt prak-
tisk på.
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Gråsten er med i toppen
Fodbold, serie 4: Nordals-Gråsten 3-5 o.». Mål, Gråsten:
Kim Boutrup 3, Flemming Skursch l, Kim Petersen 1.
Med sejren i den udsatte kamp over NordaIs blander Gråsten
Boldklubs andethold sig nu i topstriden med en tredjeplads.

I en meget underholdende kamp, hvor der sagtens kunne
være faldet flere scoringer, har træner Erhard Auerbach man-
ge roser til sine spillere, hvor sejren specielt blev grundlagt
med den gode første halvleg.

- Det var en knaldgod kamp, hvor der blev skabt mange
målchancer. Og specielt Kim Boutrup, der nu har spillet to
kampe på andetholdet, spillede en kanonkamp. Han har virke-
lig udviklet sig, siger Erhard Auerbach.

Han ser nu fortrøstningsfuldt hen mod de næste kampe, for-
di Gråsten efter mødet med Nordals nu har mødt alle topholde-
ne i rækken. Sidste år var holdet så tæt, så tæt på en opryk-:
ning. I år er målsætningen at spille med i den sjove ende af
rækken, hvilket !,l,%{t;,ttyderpå, at holdet nu får lov til.


