
Nordals ny etter
FODBOLD: I den lokale serie 4 overtog Nordals I første-
pladsen med en 3-1 sejr over Aabenraa. Iesper Espersen
sørgede nærmest i ren opvisningsstil for sejren med tre
fuldtræffere. Ellers var kampen præget af højt tempo.
Aabenraa sad på store dele af kampen, men forstod ikke_
at udnytte' sine chancer - i stedet var det hjemmeholdet,
der kørte en række gode kontraløb og tog de tre point.

Nordals møder søndag klokken 10.30 Ulkebøl ude.

Ny spænding i toppen
FODBOLD, serie 4: UlkebølFK-Nordals B (1) 3-0
(1-0). Målscorere: Kenneth Hamborg. Keld Nielsen.

Ulkebøl styrede ud fra et sikkert forsvar kampen på
hjemmebane mod Nordals. Midt i første halvleg var det
endnu en gang Kenneth Hamborg, som bragte hjemme-
holdet på sejrskurs. I anden halvleg scorede Keld Niel-
sen i bedste Jan Heintze-stil direkte på hjørnespark, in-
den Kenneth Hamborg gjorde det til 3-0. Selvom gæ-
sterne pressede godt mod slutningen, rokkede det ikke
ved hjemmesejren. Ulkebøl-sejren gjorde det endnu me-
re spændende i toppen af serie 4, der ikke for ingenting
har fået tilnavnet dynamit-puljen.

SFB vandt fortjent i Nordals
FODBOLD: Sønderborg FB har efter svag start i serie 4
fundet tråden og arbejder sig stille og roligt op gennem
stillingen. Det blev mod topholdet fra Nordals til lidt af
en overraskelse, da SFB kunne drage hjem med alle tre
point. Målscorerne for Sønderborg var Michael Quitzau
med to og den tidligere Nordalsspiller Torben Quitzau.
Han scorede det afgørende mål i 3-2 sejren. Efter kam-
pen var begge trænere enige om at det var en fortjent
sejr.
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Førsteholdet vandt igen
FODBOLD serie 4: Nord-Als B(2)-Nord-Als B(1)
4-1 (1-1). Målscorere: Lorenz Kræmer, Kim Blom,
Steen Swenningsen, Jesper Espensen. Jan Jacobsen.

Nord-Als B første- og andethold begyndte efterårssæso-
nen med et indbyrdes opgør, der i det første kva~er var
lidt rodet. Men herefter fik førsteholdet styr på spillet og
snuppede alle tre point. Samtidig kunne klubben offent-
liggøre navnet på træneren for den kommende sæson.
Navnet er Asger La Cour Møller, og han skal overtage
holdet efter årtusindskiftet. Klubben mangler dog stadig
at finde en ny træner for andetholdet. Interes.serede kan
kontakte Bjarne Jensen 7445 3746 eller Bjarne Skou
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Nordals styrer mod serie 3
FODBOLD, serie 4: Nord/Als B (1)-Gråsten B 6-2 (2-1).
Målscorere for Nord/Als: Klaus Kjærgaard 2, Steen Sven-
ningsen, Jens Hansen, Jesper Espensen. Lorenz Kræmer.

Gråsten gæstede Nord/Als (1) i serie 4, og allerede efter fem
minutter kom gæsterne foran. Føringen holder et kvarter, da
hjemmeholdet udlignet på straffe. Herefter svinger kampen
lidt med chancer til begge hold indtil det 35. minut, hvor hjem-
meholdet bringer sig foran ved Jesper Espesen. I anden halv-
leg styrer hjemmeholdet kampen og vinder 6-2.

Klaus Kjærgaard slog Bov
FODBOLD: Nærmest i sololøb slog Klaus Kærgaard Bov
IF, for han satte fire af Nordals' mål ind i 6-0 sejren. Re-
sultatet var lidt misvisende, fordi kampen var helt lige i
de første 45 minutter. Men sejren var helt fortjent, for i
anden halvleg var der nærmest kun et hold på banen.
Kampens sidte to scoringer blev sat ind af Lorenz Kræ-
mer og Jan Jacobsen.

Klubben mangler stadigvæk en træner til andetholdet
til sæsonen 2000.

Nordals I vandt igen
FODBOLD, serie 4: Egernsund-Nordals I O-l. Mål-
scorer for Nordals. Kim Olsen.

Nordals I kunne lørdag trække sig ud af en meget jævn-
byrdig kamp mod Egernsund, da de et kvarter før tid
scorede at heldigt mål. Begge trænere var efter kampen
enige om, at uafgjort havde været det retfærdige resul-
tat, men som det tit er, når top og bund møder hinanden,
så følger heldet topholdet. Da Egernsund i sidste week-
end spillede mod Ulkebøl, scorede holdet på de chancer,
det havde, men imod Nordals I ville bolden ikke ind.

Nordals I spillede i aftes mod Sønderborg Fremad, og
meget tydede på en spændende og målrig kamp, da beg-
ge trænere ville frem på banen. Med tre point kan Nord-
als I skaffe sig et afgørende forspring i kampen om op-
rykningen til serie 3.

Nordals II tabte 6-1 til Bov IF, og holdet er nu isoleret
i bunden af serie 4 med syv point. Nærmeste konkurrent
er SUB med 16 point.

Nordals 1 vandt topo'pgør
FODBOLD,.serie 4: Nordals I-Senderborg Fremad 7-2
(3-l). Målscorerefor Nordals. Klaus Kjærgaard 4, Jesper
Espensen 1, Thomas Thomsen 1, Lorenz Kræmer 1.

Topopgøret i serie 4 mellem Nordals 1 og Sønderborg Fremad
endte med en klar sejr til holdet fra Nordals. Fremad kom for-
an efter kun et minuts spil, men Nordals overtog efterhånden
spillet, og efter ti minutter kunne Klaus Kjærgaard gøre det til
1-1.

Nordals kom inden halvleg på 3-1, og så troede alle, at den
kamp var afgjort.

Lorenz Kræmer havde den endelige chance for at slutte
kampen, men da han alene med målmanden ti minutter før tid
ikke formåede at score, kunne gæsterne i stedet i det efterføl-
gende angreb reducere til 3-2.

Glæden varede nu ikke længe for Fremad, da Nordals mi-
nuttet efter igen kom foran med to mål, og så kunne de score
tre mål mere mod et godt kæmpende Fremad-hold. mija

Nordals rykkede op
FODBOLD, serie 4: Nordals 1-SUB 7-2 (0-3). Mål-
scorer for Nordals 1: Steen Svinningsen 2, Klaus
Kærgaard 2, Lorents Kræmer, Jesper Espersen og
Kristian Dreyer hver 1. SUR: Michael Rasmussen og
Kim Ahrends.

Efter et flot efterår med sejre i alle kampe sikrede Nord-
als 1 sig i weekenden oprykning til næste sæsons serie 3.
I kampen mod SUB kom Nordals foran efter cirka et mi-
nut, og SUB var ikke levnet mange chancer mod et me-
get effektivt hjemmehold. Nordals scorede på næsten al-
le chancer og spillede en god kamp. I anden halvleg slap-
pede Nordals lidt af samtidig med, at SUB begyndte at
spille lidt bedre.



Førsteholdet fra Nord-Als Boldklub ryRker op fra serie fire, mens andet holdet rykker ud af sam-
me række. Her er det spillerne fra førsteholdet, der jonglerer rundt med boldene inden 10-3 sej-
ren over Ulkebøl i går. Foto: Peter Bergman

Nord-Als Boldklub op og
ned fra samme række
Førsteholdet vinder se·
rie fire. Andetholdet
ligger suverænt i bun-
den af samme række.
Tre alsiske hold truet
af nedrykning.

AF KASPER D. BORCH

ALSSUND-OMRADET: Det
er en lidt paradoksal situation
for Nord-Als Boldklub. Før-
steholdet ligger klart num-
mer et i serie fire og har sik-
ret sig oprykning til rækken
over med foreløbig 49 point.
Men 42 point længere nede i
rækken på en suveræn sidste-
plads i rækken ligger NBs an-
dethold. Deres nedrykning er
lige så sikker som førstehol-

dets oprykning.
- Vi har ganske enkelt ikke

haft bredden til at have to
hold i samme række, siger
Bob Jørgensen, træner for
NBs førstehold.

Det er første gang i tre år,
at førsteholdet fra Nordborg
kan prale af at rykke op. I tre
år har de spillet i serie fire,
efter at holdet sank direkte
fra serie et og tre rækker
ned.

Vandt 10-3
Det nordalsiske hold fortsatte
sæsonens gode spil i går, hvor
de slog Ulkebøl med 10-3 ef-
ter 6-1 ved pausen. Klaus
Kjærgaard bankede bolden i
kassen hele syv gange i løbet
af de to halvlege, og var
stærkt medvirkende til den

sikre sejr.
Ulkebøl ligger nogenlunde

lunt i midten af rækken sam-
men med Egernsund, men
begge kan stadig ryge under
nedrykningsstregen. Sønder-
borg FB, SUB og Midtals er
mere akut truet af nedryk-
ning end Ulkebøl. De ligger
alle tre under stregen i øje-
blikket, mens endnu et Søn-
derborghold, Sønderborg
Fremad, kan pille den sidste
oprykningsplads fra Aaben-
raa, hvis Abenraa taber en
kamp af de sidste to kampe,
og Fremad vinder begge
kampe.

De sidste hold fra Alssund-
området, Gråsten og Bro-
ager, bliver hængende i serie
fire på henholdsvis fjerde- og
femtepladsen.
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