
Første nederlag til NB-piger
NORDBORG: Efter fem sejre og en uafgjort kamp .mod
Notmark løb Nord-Als Boldklubs miniputpiger ind 1 d~-
res første nederlag, da holdet på udebane tabte 0-2 til
Hørup.
- Hørup var denne aften det klart bedste hold, og

uden vores målvegters indgriben kunne Hørup have vun-
det med et mål eller to mere, vurderer træner Preben
Christensen. .
Før kampen mod Hørup havde NB's piger i en velspil-

let kamp vundet 3-0 over Broager.

Stævnesejr
til NB-piger
NORDBORG: Miniputpiger-
ne fra Nord-Als Boldklub har
deltaget i Tønder Banks ung-
domscup.
Stævnet blev spillet i Skær-

bæk, og NB's piger nåede
helt til tops.
De to første indledende

kampe mod Højer og Brede-
bro blev begge vundet med
cifrene 3-0. Dermed var fina-
lepladsen sikret, og træner'
Preben Christensen fortæller,
at pigerne i den sidste indle-
dende kamp mod Sparta leve-
rede en gang kludefodbold,
fordi de allerede var begyndt
at tænke på finalen. Kampen
endte derfor 2-2.
I finalen mødte NB igen

Bredebro, og her fik de for al-
vor modstand. Bredebro kom

hurtigt foran 2-0, og kampen
syntes tabt.
- Men syv minutter før

kampen var slut, fik vi redu-
.ceret. Det var vendepunktet i
kampen. Spillet hang sammen
igen, og tre minutter senere
var vi foran med 3-2, fortæl-
ler Preben Christensen.
De sidste minutter var

utrolig spændende, men NB's
piger red stormen af og kun-
ne efter det sidste dommer-I
fløjt glæde sig over sejren. i
Siden stævnet har pigerne

også spillet to turneringskam-
pe, der begge bød på masser
af mål og godt spil. Lysabildl
og Gråsten blev sendt hjem:
med hver en sæk på hen-
holdsvis 6-1 og 7-1.
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Kneben sejr til NB-piger
NORDBORG: Miniputpigerne fra Nord-Als Boldklub
vandt forleden en kneben sejr over Notmark med cifrene

. 5-4. NB løb fra Notmark i første halvleg og førte 4-1 ved
pausen.
Men Notmark kom stærkt tilbage i anden halvleg og

åd sig ind på NB's forspring, men det lykkedes de nordal-
.siske piger at ride stormen af og sikre sig sejren i den
underholdende og spændende kamp.
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To sejre til miniputpigerne ..J\/ 1. b .
FODBOLD, miniputpiger. Nordals B.-Broager 5-1
og Nordals B.-Hørup 3-2.

Den første kamp mellem NB og Broager var en velspillet
affære, hvor der var mange chancer i begge ender, men
NB-pigerne var mest effektive foran kassen.
Kampen mellem NB og Hørup blev en noget mere

spændende kamp med gode chancer foran begge mål. De
to hold fulgtes ad til 2-2, og det var stillingen indtil fem
minutter før tid, hvor NB scorede det afgørende mål.

Sejrsrækken fortsætter
NORDBORG: Miniputpigerne fra Nord-Als Boldklub
fortsætter, hvor de slap i foråret. Lokalrivalerne fra Not-
mark har sammen med Broager været på besøg, og beg-
ge modstandere blev sendt hjem uden udbytte.
Mod Notmark vandt NB's piger 4-0 i en velspillet og

trods resultatet spændende kamp. Selvom Notmarks pi-
ger havde mange farlige kontrachancer lykkedes det
ikke holdet at score.
Broager blev sendt hjem med en sæk på 8-1.
- Det var en kamp, hvor vi havde forpagtet alt heldet.

Kampen var mere lige end resultatet fortæller, oplyser
NB-pigernes træner, Preben Christensen.
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Ny sejr til NB-piger
NORDBORG: Med en sejr på 5-0 over miniputpigerne
fra Hørup er Nord-Als Boldklubs miniputpiger fortsat
ubesejret i turneringen.
Træner Preben Christensen fortæller, at kampen bøl-

gede frem og tilbage, men en stærk indsats fra NB's mål-
mand hindrede Hørup at komme på måltavlen. .
Miniputpi~erne sikrede sig i øvrigt en flot andenplads,

da de deltog 1BUl Cup i Broager. De spillede fire kampe
- vandt to, tabte en og spillede en uafgjort.Jv -?b,g91
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Nordals spiller finale i Holsted
NORDALS: Lørdag den 11. september er der dømt fina-
le. Norda~s Boldklubs piger har via tre sejre i Anders
And Cup .1 Bevtoft kvalificeret sig til finalerunden. Det
var Rødding, Vejen og Sparta, der måtte lægge ryg til
nederlag på henholdsvis 2-1, 4-1 og 4-3.
I d~n almindelige turnering har pigerne spillet mod

Lysabild og Gråsten og vundet henholdsvis 7-0 og 13-0.
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Minipiger i regionsfinale .
NORDALS: Nordals Boldklubs minipiger går fra den ene
fmale til den anden. Pigerne har spillet to kampe i turne-
ringen, i den ene blev Broager slået 5-1, og i den anden
kamp mod Notmark kunne NB-pigerne takke målvogte-
ren for, at rusen var ren, da dommeren fløjtede O-O kam-
pen af. Træner Preben Christensen mente ikke, resulta-
tet var helt fortjent, fordi Notmark havde de største mål-
chancer, og fremhæver pigen mellem stængerne, som
han mener stod årets kamp. NB-pigerne har også delta-
get i Møgeltønder Cup, hvor det blev til en tredjeplads
efter en sejr og to nederlag. Højer blev besejret med 6-1,
mens pigerne tabte med de samme cifre til Stilling og
med 1-3 til Bredebro.

Fodboldpiger delte førsteplads
NORDALS: Nordals Boldklubs piger delte førstepladsen
i Anders And cup i Holsted. Holdet spillede tre kampe,
vandt de to og tabte en, og det var nok til den øverste
plads på podiet. Bramming vandt 2-1 over NB, men til
gengæld vandt NB 4-1 og 2-1 over henholdsvis Sparta og
Ølgod.
Holdet har også spillet den sidste kamp i turneringen,

hvor det med en 2-1 over Hørup blev til den 11. sejr i ef-
teråret af 12 mulige. Den 12. kamp endte uafgjort, og
det nordalsiske hold endte med en målscore på 61-4.
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