
Nordals jagter endnu tre point
. FODBOLD, serie 3: Kolding B-Nordals B. I dag klokken

19 på Mosevej Sportsplads.
Nordals jagter i dag sæsonens tredje sejr, når holdet

på udebane møder rækkens absolutte bundhold Kol-
ding B.

I kampen om de tre point har træner Asger La Cour
igen fået jens Hansen med på holdet.

- Jeg kan ikke sige så meget andet end, at Kolding
ikke har fået point iår. Så det eneste jeg forlanger er, at vi
tager hjem til Nordals med alle tre point iposen, siger
træneren.

Mange kort i Notmark
FODBOW, serie 3: Notmark SU-Nordals B 3-2 (2-2). Målscore-
re: For Notmark: Søren Henriksen 2 og Michael Jensen 1. For
Nordals: Jesper Espersen og Carsten Henriksen.

Notmark fonnåede at forsvare andenpladsen i rækken, da
det udsatte lokal opgør mod Nordals blev vundet med 3-2. I en
kamp, hvor det vrimlede med gule kort til begge hold, forstod
Notmark hele tiden at bringe sig i spidsen. Michael Jensen
gjorde det till-O, men Jesper Espersen udlignede for Nordals,
inden Søren Henriksen igen kunne bringe hjemmeholdet for-
an. Igen udlignede Nordals, og denne gang var det Carsten
Henriksen. der scorede til pausestillingen 2-2. Samme spiller
måtte dog kort efter pausen forlade banen med sit andet gule
kort. Med en mand i overtal sikrede Notmark sig sejren, i en
ikke særligt godt spillet kamp, på et mål af Søren Henriksen.
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Nordals vil c/V.~ONo

have revanche
Næsten alle lokale hold
lægger ud efter som-
merpausen med mand-
skabsproblemer. Lys-
abild har fået ny træner.

AF MICHAELJACOBSEN
Telefon73425119

FODBOLD, serie 3: Gråsten
B-Nordals B. I dag klokken 14
på Gråsten Stadion.

Gråsten og Nordals tørner i
dag sammen i en kamp, der
har stor betydning for begge
hold. Gråsten vil nærmere
toppen, mens Nordals vil væk
fra bunden. Nordals har re-
vanche til gode efter et 1-5 ne-
derlag i foråret, men begge
hold har mistet spillere i som-
merpausen.

Gråsten har mistet Anders
Iepsen, der er flyttet til Århus,
og Brian Hermansen, der er
ude at rejse, mens Nordals
har mistet målmand Lars Nis-
sen, der er flyttet til Norge og
Allan Thomsen, der skal stu-
dere i Århus.

Gråsten-træner Kent An-
dersen kan dog glæde sig
over, at han igen har Claus
Schou, Kim Møller og Allan

Johansen til rådighed. Der-
imod må Nordals ned på an-
detholdet for at hente spille-
re. Målmand Morten Knud-
sen, Rune Lindberg og Chri-
stian Dreier får alle chancen
på klubbens førstehold, i en
kamp, hvor Asger La Cour hå-
ber, at holdet kan vise bedre
takter end i foråret.

Ny træner
FODBOW, serie 3: Hoptrup/
Marstrup IF-Lysabild SG. I
dag klokken 13.30 ved Mar-
strup-Halten.

Lysabild har ligesom de an-
dre lokale hold mandskabs-
problemer. John Festesen,
Brian Todsen, Esben Søren-
sen og Anders Keldorffhar al-
le forladt klubben, og det er
kun blevet til to nye spillere.
Ronny Johansen og Carsten
Hansen er begge kommet fra
naboklubben Hørup.

Dermed har holdets nye
træner, Norbert Carstensen,
fået en svær begyndelse. Han
har overtaget jobbet efter Leif
Hansen, der i sommerferien
har set sig nødsaget til at stop-
pe som træner på grund af
sygdom. Og Norbert Car-
stensen har ikke haft den
bedste opstart.

- Jeg har godt nok trænet i
klubben før, men alligevel er
det svært. Det er kun blevet til
en træningskamp, så jeg står
faktisk på bar bund om, hvor
holdet står, siger Norbert
Carstensen.

Frataget tre point
FODBOW, serie 3: Kolding
B-SUB. I dag klokken 14 på
Mosevejs Stadion.

SUB har alle chancer for at
få en god start på efterårssæ-
sonen, når holdet gæster Kol-
ding B, der er et af rækkens
bundhold. Alt andet end en
sejr vil være en fiasko for hol-
det, og der står da også en del
på spil, da Sønderborg-holdet
er blevet fratrukket tre point,
som holdet havde fået efter
en sejr over Lysabild,

Sydalsingerne lagde dog
protest, da SUB havde brugt
to ulovlige spillere, Iimrni
køpke og Bo Erichs, da disse
weekenden i forvejen havde
spillet på klubbens serie 1-
mandskab. Det var en sag,
som Lysabild vandt, og hol-
det har dermed igen kontakt
til de øverste hold. SUB får nu
en endnu hårdere kamp for
overlevelse i rækken.

black-out, som træner Asger
La Cour udtrykte det.

Nordals har nu fået det end-
nu sværere i bunden, da SUB
fik tre point på kontoen, da
modstanderen, Kolding B,
ikke kunne stille hold. Der er
nu fire point op til en place-
ring over nedrykningsstre-
gen for Nordals.

Tre hurtige mål afgjorde lokalopgør
Nordals hjalp Gråsten
ved at få et black-out i
kampen.

AF MICHAEL JACOBSEN

FODBOW, sene 3: Gråsten
B-Nordals B 4-2 (1-0). Mål-
scorere for Gråsten: Claus
Schou 2, Michael jessen 1 og
Søren Ludvigsen 1. For Nor-

dals: jacob. Steinvig og jens
Hansen.

Tre mål inden for kort tid
afgjorde lokal opgøret mellem
Gråsten og' Nordals. Jacob
Steinvig havde lige udlignet
Gråstens halvlegsføring, in-
den Gråsten slog til. To mål af
Claus Schou og et af Søren
Ludvigsen afgjorde reelt
kampen, og Jens Hansens
scoring kort før tid havde kun
symbolsk betydning.

Kampen stod ellers ikke i
det polerede fodboldspils
tegn, og i første halvleg var
det sløvt med chancer. Grå-
sten havde en stor mulighed
for at udbygge holdets føring,
men Claus Schou misbrugte
et straffespark. Derfor var
der også nervøse miner hos
Gråsten-træner, Kent Ander-
sen, da Nordals udlignede,
men heldigvis for ham og
hans mandskab fik Nordals et t/y. /7,' ocf 00



Nordals håber på overraskelse
FODBOW, serie 3: Nordals B-Dalby GF.I dag klokken 14 ved
Nordals Idrætscenter.

Nordals tager i dag mod rækkens tophold, Dalby, og det bli-
ver ingen let opgave for nordalsingerne. Gæsterne har ikke
tabt en kamp i denne sæson, mens Nordals-træner Asger La
Cour håber, at Dalby vil undervurdere Nordals.

- Da vi spillede i Dalby i foråret, tabte vi 1-2,så hvorfor skulle
vi ikke kunne overraske igen. Og denne gang skulle det gerne
blive en overraskelse med point, siger træneren, der dog godt
er klar over, at hjemmeholdet kommer under pres fra første
fløjt, så der skal score s på alle de chancer, der opstår.

Nordals har Jan Jacobsen tilbage på holdet efter overstået
skade, og der er ligeledes comeback til Carsten Henriksen,
der i første kamp sad udenfor med karantæne.
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Nordals var
tæt på sejr
FODBOLD, serie 3:
Nordals B-Dalby GF 1-3
(l-L). Målscorre for
Nordals: Jakob Steinvig.

Nordals kom foran
.med 1-0 mod topholdet
Dalby, da Jacob Stein-
vig modtog en dyb stik-
ning fra Klaus Kær-
gaard, og derefter over-
listede en sagesløs Dal-
by-målmand til en sik-
ker scoring.

Desværre for Nor-'
dals kom Dalby godt
igen, og ved domme-
rens sidste fløjt kunne
Nordals-spillerne kon-
statere, at nederlaget
var en realitet.

- Vi var godt med i
den første time, men
desværre var vi ikke
skarpe nok til at afgøre
kampen. Dalby fik nog-
le dumme mål, men når
vores skud på overlig-
geren ikke vil ind, er det
bare ærgerligt. Nu skal
der ske noget i de næste
par kampe, sagde træ-
ner Asger La Cour Møl-
ler fra Nordals efter
kampen.
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SUBvandt bundopgøret
mod Nordals i serie 3.
Kampen var præget af
nervøst spil. Gråsten
overtog andenpladsen
med en 5-0 sejr.

AF JAN K PEDERSEN
Telefon ,7342 5126

I
FODBOLD, serie 3: SUB Søn-
derborg-Nordals B 2-1 (1-0).
Målscorerefor SUB: Evren Oz-
can og Henrik Petersen. Mål-
scorerfor Nordals: Klaus Krog.

Det blev SUB, der kunne
trække sig tilbage som sejr-
herre efter den prestige og

Nu skal Nordals slå til
FODBOLD, serie 3: HoptruplMarstrup IF-Nordals B. I
dag klokken 13.30 ved Marstrup-Hallen.

Nordals begynder efterhånden at hænge med en vis
legemsdel i vandskorpen, og det er træner Asger La
Cour godt klar over. Derfor håber træneren også, at hol-
det i dag kan tage point i Marstrup.

- Det er nu, det skal ske. Alle mand er klar, og holdet
har en god portion selvtillid fra sidste kamp, hvor vi spil-
lede godt. Jeg håber, at vi kan gentage sejren fra foråret,
siger træneren.

Flot slutspurt af Nordals
FODBOLD; serie 3:Hoptrup/Marstrup IF-Nordals B 1-4 (0-2).
Målscorere for Nordals: Jacob Steinvig 3, Klaus Kærgaard l.

I de sidste fem minutter af kampen i Marstrup, havde hjem-
meholdet sat det førende Nordals-hold under pres. Med en
stilling på 1-2,blev Hoptrup/Marstrup tvunget frem over græ-
stæppet, for at opnå den forløsende udligning. Men på trods af
mange chancer, var det i den anden ende af banen at kampen
blev definitivt afgjort. Først udnyttede Klaus Kærgaard en
chance, og efter denne scoring sendte hjemmeholdet deres
målmand frem i desperation. Dette blev minuttet efter straffet
af Jacob Steinvig, der for tredje gang i kampen fandt netma-
skerne, og dermed satte punktum for en tempofyldt kamp.
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point-vigtige kamp mod Nor-
dals. Med sejren rykkede
SUB-holdet frem i tabellen,
og skabte et større hul ned til
Nordals-holdet, der nu skal
kæmpe overbevisende i de
sidste tre kampe for at over-
leve i serie 3.

Selve kampen blev præget
af nervøst spil. Med et overtal
af målchancer til SUB var det
helt fortjent, at Evren Ozcan
bragte hjemmeholdet i front.
Samt at Henrik Petersen
yderligere bidragede til un-
derholdningen med et mål til
2-0.

De to scoringer tvang imid-
lertid Nordals frem over ba-
nen, men dette resulterede
kun i en enkelt reducering af

.jiI

SUB snuppede vigtige point

Thomas Vollertsen,
i den hvide trøje,
fra SUB i tæt nærkamp
med en flyvende
Kim Blom fra
Nordals i det
vigtige bundopgør.
I baggrunden ser
Jens Epsen til.
Foto: Ulrik Pedersen

Klaus Krog.

FODBOLD, serie 3: Lys-
abild SG-Graasten B 0-5
(0-3). Målscorerefor Gråsten:
Claus Schou 3, Rasmus Ton-
nesen 1og Brian Hermansen
l.

Gråsten overtog anden-
pladsen i serie 3 med en yd-
mygende 5-0 sejr over Lys-
abild på sidstnævntes hjem-
mebane, hvor hjemmeholdet
havde svært ved at komme til
fadet, ikke mindst på grund af
gæsternes høje koncentra-
tion. Lysabild var desuden
svækket af afbud fra fire stam-
spillere, men træner Norbert
Carstensen var godt tilfreds
med erstatningerne.



Et point er nok for Nordals
.FODBOLD, serie 3: Haderslev FK-Nordals B. Lørdag klokken
16 ved Haderslev Stadion.

Nordals tager til Haderslev for at overraske, og træner As-
ger La Cour vil være himmelhenrykt, hvis det bare lykkes
nordalsingerne at hente et point mod et for tiden meget vel-
spillende Haderslev-mandskab, der ifølge træneren bliver en
hård nød at knække. Træneren har til opgøret Lars Nissen til-
bage i målet, men det er kun for en kort bemærkning, da mål-
manden er hjemme fra Norge på ferie...jV

Nordals overlevede på kontra
FODBOLD, serie 3: Haderslev FK-Nordals B 3-3 o-zi. Målsco-
rerefor Nordals: Carsten Henriksen 2 og Klaus Kærgaard 1.

Nordals formåede at spille lige op med Haderslev, der er et af
topholdene i serien. Mens hjemmeholdet stod for 80 procent af
spillet, var det de nordalsiske gæster der havde kontrachan-
cerne, og samtidigt skarpheden.
Ibegyndelsen af anden halvleg bragte Carsten Henriksen

Nordals på sejrskurs med sit andet mål til stillihgen 1-3,hvilket
dog også for alvor satte Haderslevs pres i gang. Med to hurtige
scoringer fik hjemmeholdet reduceret til 3-3 med tyve minut-
ter tilbage af kampen. Og derefter var Nordals presset helt i
bund, med kun få muligheder i angrebet.

Vi er godt tilfredse med kampens udfald, for det er et meget
vigtigt point vi fik i dag. Nu har vi stadig væk en god chance,
sagde træner Asger La Cour Møller, der hentydede til, at Nor-
dals mangler opgørene mod bundholdene Aabenraa og Kol-
ding. j oq
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Nordals kan
lugte point
FODBOLD, serie 3:
Nordals B-Aabenraa 1. I
dag klokken 14 på Nor-
dals Stadion.

Nordals er efterhån-
den ved at få godt med
blod på tænderne i kam-
pen om at nå over ned-
rykningsstregen, inden
sæsonen slutter. Holdet
er kommet godt fra
start efter sornmerpau-
sen, og holdet viser en
god indstilling, der nok
skal give flere point,
mener træner Asger La
Cour.

- Dagens kamp er
vigtig for os, da vi skal
møde et af midterholde-
ne, som vi skal slå, hvis
vi vil spille serie 3 næste
år igen. Alvoren er dog
gået op for spilleme, og
jeg tror på tre point, si-
ger træneren, der må se
bort fra Jesper Esper-
sen, der har pådraget
sig en knæskade.

Til gengæld giver
kampen comeback til
Thomas Rudbeck, der

.er vendt tilbage til det
nordlige Als efter et par
år på fodbold-college i
Silkeborg.

Lysabild skulle også
spille i dag, men holdets
kamp mod Aabenraa 2
er udsat til den 12. sep-
tember. .)1/ 3. et. 00

Nordals smed pointene
FODBOLD serie 3: Nordals B-Aabenraa 3-4 (2-0). Mål-
scorere for Nordals: Klaus Kjærgaard, Jacob Steinvig og
Kim Blom.

Nordals sad på hele første halvleg i kampen mod
Aabenraa, og det var da også fuldt fortjent, at h.oldet gik
til pause med en føring på 2-0på mål af Klaus Kjærgaard
og Jacob Steinvig. Halvlegsføringen ~m:e hav~ været
større og at den ikke var det, skulle VIsesig at blive dyrt
for Ndrdals. Aabenraa havde nemlig ikke mistet gejsten,
og holdet reducerede et minut efter pausen. Tyve minut-
ter senere stod der 4-2 til gæsterne, og først her kom
Nordals i gang igen. Midt i halvlegen reducerede Kim
Blom til 3-4, og trods flere store muligheder, blev det
ikke til mere for nordalsingerne.

Jt/

Lokalopgør på Nordals
FODBOW, serie 3: Nordals B-Lysabild SC. Lørdag klok-
ken 14 på Nordals Stadion.

Nordals tager mod Lysabild i en kamp, der har vital
betydning for hjemmeholdet.

- Hvis vi taber denne kamp, har vi allerede det ene ben
i serie 4, siger en realistisk træner, Asger La Cour,

- Det bliver en jævnbyrdig kamp, hvor der vil blive.gå-
et til vaflerne, og vi har revanche til gode, siger træneren
og tænker tilbage på 1-2 nederlaget i Lysabild.

Nordals har ingen undskyldninger forud for kampen,
da holdet stiller i stærkeste opstilling. Det har ikke været
muligt at få en kommentar fra Lysabild-træner Norbert
Carstensen.

SUB spiller ligeledes lørdag, hvor holdet på udebane
møder topholdet Dalby GF. SUB skal forsøge at rejse sig
ovenpå den øretæve, holdet fik i sidste weekend mod
Gråsten. Kampen spilles på Dalby Stadion fra klokken
15.
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Nordals tog point fra Lysabild
FODBOLD, serie 3: Nordals B-Lysabild se 5-4 (1-1).
Målscorere for Nordals: Claus Kærgaard 2, Jacob Steinvig
2, Carsten Henriksen 1. Målscorerefor Lysabild: Carsten
Poulsen 2, Bjarne Christiansen 1 ogMorten Asmussen 1.

Opgøret om de vigtige point i bunden af tabellen blev
vundet af Nordals, der kom bedst ud af mødet med Lys-
abild. I den jævnbyrdige match, der i begyndelsen var
præget af nervøsitet, blev første mål scoret af Carsten
Poulsen fra Lysabild.

Derefter havde udeholdet nogle chancer for at lukke
kampen, men det blev Carsten Henriksen fra Nordals,
der sørgede for udligning inden pausen. Ianden halvleg
havde begge hold en del chancer, og Carsten Poulsen
bragte igen gæsterne på sejrskurs.

Det var dog Claus Kærgaard og Jacob Steinvig, der
begge med to mål for Nordals, der kunne kåres som da-
gens helte, inden Bjarne Christiansen og Morten As-
mussen fra Lysabild sluttede målfesten af med de sidste
scoringer. Begge trænere var efter kampen enige om, at
kampen lige så godt kunne have endt med 8-8efter chan-
cernes fordeling.

Lysabild spiller igen tirsdag klokken 18.15 på hjem-
mebane mod Aabenraa II.



Nordals vil have
point igen
FODBOW, sene 3: Nordals
B-Lundtoft IF.I dag klokken 14
På Nordals Stadion.

Nordals går ind til kampen
mod Lundtoft med en god
portion selvtillid, efter at det
lykkedes nordal ingerne at
hente point i Haderslev.

Holdet er dog uden den
dobbelte målscorer, Carsten
Henriksen. fra den kamp, og
træner Asger La Cour sender
derfor Kim Blom helt frem i
spidsen.

- Vi tabte 1-5i Lundtoft i for-
året, så det kan kun gå frem-
ad. Vi skal kunne hente point i
en sådan kamp, iger træne-

ren. J\J 2l.rff.J

Kæmpede bravt
FODBOLD, serie 3: Nordals
B-Lundtoft IF 2-3 o-s: Mål-
scorere for Nordals: Thomas
Rudbeck ogJens Hansen.

Nordals-træner Asger La
Cour fik sig noget af et chok
kort før startfløjtet mod Lund-
toft, da de to angribere, Klaus
Kjærgaard og Kim Blom,
måtte trække sig med skader.
Det betød, at træneren hur-
tigt måtte hente Michael
Kjærgaard og Jan Eriksen fra
andetholdet, der begge gjor-
de en udmærket :figur dog
uden at score.

Omstillingerne gjorde, at
Nordals havde svært ved at
komme på plads i begyndel-
sen af kampen, og det udnyt-
tede gæsterne til at score tre
gange inden for de første 20
minutter.

Nordals kom dog tilbage i
kampen, og Thomas Rud-
beck kunne reducere inden
pausen.

I anden halvleg gjorde Jens
Hansen det til 2-3, og to store
chancer derefter blev ikke
omsat, så Nordals måtte gå
fra banen med et ærgerligt
nederlag.

- Efter de første 20 minut-
ter frygtede jeg det værste,
men holdet kæmpede bravt
og kom virkelig godt igen. Nu
ser jeg med pænding frem til
næ te weekend kamp mod
SUB. iger Asger La Cour.
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Gæsterne vandt det hele
NORDBORG: Egen Ungdoms- og Idrætsforening (EUl) viste
sig - sammen med den anden arrangør af Fodboldstævne
Nordborg 2000, Nord-Als Boldklub (NB), som gode værter,
ved at de gæstende hold vandt alle tre rækker ved stævnet..

Efter en række spændende kampe fordelte resultaterne sig
således:

Årgang 84 og 85: 1. Dzierzgon (polen). 2. NB. 3. Lotorp (Sve-
rige) .

Argang 86 og 87: 1. Dzierzgon. 2. NB. 3. EUI. 4. Lotorp.
Årgang 87 og 88: l. Broballe IF 2. NB. 3. Lotorp. 4. EUI.

Nordals kan komme over stregen
FODBOW, serie 3:Aabenraa 2-Nordals B. I dag klokken
15 ved Aabenraa Stadion.

Nordals kan med en sejr over bundboldetAabenraa 2
skaffe sig et godt udgangspunkt inden sidste spille run-
de, hvis SUB og Lysabild samtidig taber deres kampe;

ordals kan for første gang komme over stregen, og sa
vil sidste kamp mod Notmark blive afgørende for nordal-
singernes skæbne.

- Vi tager en kamp ad gangen, men Aabenraa bør da
være til at slå Der er fire hold, som skal ned, og nu må vi
bare vente og se, om det ene hold bliver os, siger træner
Asger La Cour, der har Claus Krogh på skadeslisten.
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Kamp for livet
FODBOLD, serie 3: Aabes-
raa2-Nordals B 0-4 (0-1).
Målscorere for Nordals: Car-
sten Henriksen 1, Klaus Kiær
gaard 1ogJacob Steinvig 1.

Nordals lukkede udekam-
pen mod Aabenraa med tre
hurtige scoringer i den sid te
fase af kampen.

Sejren var fuldt fortjent, da
gæsterne forinden havde
brændt et væld af chancer.
Nordals kunne gå til pause
på et selvmål fra en Aabenraa-
spiller i det 15. minut, m
kunne ikke lukke kampen før
de tre scoringer i det sid e
kvarter,

Sejren var vigtig for nordal-
singerne, da holdet nu sta .

kan redde livet i serien. Dette
kræver to resultater:

Først en sejr over Notmark
i sidste spillerunde og der-
næst, at SUB taber til L_
abild.

SUB bedre rustet end Nordals
FODBOW, serie 3: SUB-Nordals B. Lørdag klokken 14 i
Sundsmark-Centret.

SUB er umiddelbart bedre rustet end Nordals, inden
de to holds indbyrdes bundopgør i Sønderborg. Nordals
har stadig angriberne Kim Blom og Klaus Kjærgaard
skadet, og som om det ikke er nok, så er Jacob Steinvig,
Jens Hansen og Christian Dryer også skadet. Til gen-
.gæld har træner Asger La Cour fået Carsten Henriksen
og Steen Svenningsen med igen.

I SUB ser det bedre ud. Olav Jessen er ved at have fuldt
mandskab til for de sidste vigtige kampe.

- Vi skal have revanche for et 9-4 nederlag i foråret til
gode. Det ser dog rimeligtfornuftigt ud, og jeg tror, at det
kan blive en rigtig brandkamp, siger Olav Iessen,
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Nordals fik tre gratis point
I serie 3 fik Nordals tre nemme point, da Kolding ikke stillede
op i opgøret på Nordals Idrætscenter. Dermed hænger Nor-
dals på i kapløbet om, at undgå nedrykning.



Smedemand vil have fair play
FODBOLD, serie 3: Nordals B-Notmark SU. I dag klokken
13.30 På Nordals Stadion.

Notmarks træner, Bent Smedemand, tager ikke til
Nordals med indstillingen om, at det bare er en kamp,
der skal overstås.

Notmark vil yde det optimale i kampen af to grunde.
Træneren vil ikke høre for, at hans tropper ikke har

spillet fair play, og holdet har stadig chancen for opryk-
ning, hvis Haderslev skulle jokke i spinaten og mod al
forventning sætte point til.

Nordals skal bruge alle tre point, men vil dog starte
kampen en smule defensivt for at se modstanderen an.

Træner Asger La Cour regner dog med, at hans trop-
per er mere opsatte end gæsternes.

Lorenz Kræmer er tilbage på førsteholdet efter stort
set at have spillet samtlige sæsonens kampe på serie 5-
holdet.

Nordals også nede
FODBOLD, serie 3: Nordals
B-Notmark SU 3-5 o-s: Mål-
scorere for Nordals: Thomas
Thomsen, Claus Kjærgaard og
Jacob Steinvig. Notmark: Lars
Hildebrandt, Jens Sørensen,
Finn Christensen, Jan Nielsen
og Mads Thomsen.

Nordals tabte hjemme til
Notmark, men lige lidt hjalp

det begge hold. Nordals ryk-
kede som skrevet ud, mens
Notmark chance for opryk-
ning ikke blev indløst, da Ha-
derslev vandt så sikkert som
12-0 over Aabenraa 2.

Notmark var totalt spilsty-
rende i Nordals, og efter ti mi-
nutter var holdet foran 2-0 på
mål af Lars Hildebrandt og
Jens Sørensen. Nordals fik
dog lidt luft med en reduce-
ring af Thomas Thomsen,
men kort før pausefløjtet fik
Finn Christensen dog hullet
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øget til to scoringer igen.

Et lille håb
Et kvarter inde i anden halv-
leg kom Notmark på 4-1 ved
Jan Nielsen, og så troede de
fleste, at den kamp var af-
gjort, men med to reduceren-
de scoringer af Claus Kjær-
gaard og Jacob Steinvig,
bragte Nordals for et kort øje-
blik lidt spænding tilbage,
men den varede slog kort, in-
den Mads Thomsen slog Not-

marks fortjente sejr fast.
- Man kunne jo ikke forven-

te andet. Vi har ligget i bun-
den hele sæsonen, har spillet -,
efter evne, men må bare ind-
se, at det ikke var nok, sagde
en fattet Nordals-træner, As-
ger la Cour, efter kampen.

Gråstens rolle var med Not-
marks sejr også udspillet, og
det har ikke været muligt atfå
en kommentar fra træner
Kent Andersen.

Boldklub kårede årets bedste
NORDAI-S: Nord-Als Boldklub har holdt afslutningsfest
i Havnbjerg Skoles aula, hvor 130 deltog. Følgende med-
lemmer kunne tage hjem med hæderbeviser: Carsten
H~ld .som årets idræts~and, Kim Blom som årets spiller,
Kirstine Madsen som arets darnespiller.] an Jacobsen for
årets fidus på førstehold, Chris Sørensen for årets fidus
på andethold, Rene Rasmussen for årets fidus på tred-
jehold og Helle Durst blev årets fighter på damehold et.
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