
Gråsten B kom, så og
sejrede klart på Nord-
als Idrætscenter. Mål-
mand Lars Nissen hav-
de en uheldig dag.
Claus Skov scorede tre
gange.

F{)/)/IOU), serie 3: Nord-
al« /I Gråsten B 1-5
(O I) Målscorer, NB:
( firs/NI Henriksen. Mål-
rotere, (;/1: Claus Skov 3,

MI/IIIII'I III( Hasmus Ton-
tu I n //lII'Y J.

,) I flotll' I( Nordals B præ-
I r d I, buiugskampen på

banerne i Nordals Idrætscen-
ter var den klassisk, flotte rød
og sort stribede spilletrøje.

Oprykkerne fra serie 4
havde ikke meget, at gøre
godt med i forhold til de no-
get hurtigere nedrykkere fra
serie 2.

Således gik der nærmest
legestue i det, da Nordals
midt i anden halvleg forsøgte
at presse spillet op ad banen.

Mislykkedes helt
Det mislykkedes grusomt og
gråstenerne kunne roligt gå
fra pauseføringen l-O til 5-0
før Carsten Henriksen i de
sidste minutter, helt fri i ven-
stre side af feltet, modtog
bolden og roligt, og helt efter

bogen, lagde den i netmasker-
ne til slutresultatet 1-5.

Forinden havde Claus Skov
markeret sig som tredobbelt
målscorer. Han åbnede sco-
ringen og øgede til 3-0 og
4-0.

Stakkels Lars
Det var ikke godt for Nord-
als-holdet, og nogen god dag
havde målmand Lars Nissen
bestemt heller ikke.

Flere gange gik han og for-
svaret forkert af hinanden og
helt galt gik det, da Rasmus
Tonnesen godt ti minutter før
tid direkte på hjørnespark
sendte bolden via Lars Nissen
i mål, mens forsvaret stod
som sunken ned i den bløde,

grønsvær.
Gråstens træner, den tidli-

gere divisionsspiller Kent An-
dersen, havde på sidelinjen
forståeligt det brede og lette-
de smil fremme.

Hans mandskab levede op
til favoritværdigheden og sty-
rede hovedparten af kampen.
Kun omkring halvleg lå kam-
pen på vippen, men mens
Gråsten udnyttede stort set
alle chancer, så kneb det for
nordalsingerne at få udbytte
af de sparsomme muligheder
de havde for at komme ind i
kampen.

Mislykket satsning
- Vi satsede midt i anden
halvleg, men det betød at spil-

let gik i opløsning og holdet
knækkede midt over, konsta-
terede Nordals' ny 'træner
Asger La Cour Møller efter
nederlaget, der godt kan blive
målestok for, hvilke hold der
får det svært og hvilke hold
der kan være med i toppen af
serien.

Gråsten-holdet har erfarin-
gen fra serie 2, det har hur-
tigheden og effektiviteten,
mens Nordals skal op i tempo
og boldsikkerhed for at kunne
gøre sig i rækken.

team
LÆS MERE SPORT

SIDE 6

Nordals tabte premiere stort

JV 03.0':1.00



tatet retfærdigt, da holdene
sad på hver deres halvleg.
Desuden havde træneren stor
ros til midtbanespilleren Bo
Hagge. Gråsten spiller på
torsdag hjemme på Gråsten
Stadion, hvor holdet tager
mod SUB. Kampen fløjtes
igang klokken 14.

Nordals kom på tavlen
Nordals vandt 4-1. Erik
Nielsen fik rødt kort i
Notmark-nederlag.
Gråsten hentede point
i overtiden. Lysabild er
stadig ubesejret.

AF MICHAEL JACOBSEN
Telefon: 73425126

FODBOLD, serie 3: Nord-
als BiHoptrup/Marstrup
IF 4-1 (1-1). Målscorere
for Nordals. Klaus Kjær-
gaard 2 og Kim Blom 2.

Den nyoprykkede Kim Blom
blev dagens mand i skysovs,
da han med to mål kort efter
sin indskiftning gjorde sit til,
at Nordals gik fra 1-1 til 3-1.
Den sidste scoring var især
vigtig, da gæsterne fra Hop-
trup havde to skud på træ-
værket ved stillingen 2-1.
Klaus Kjærgaard åbnede bal-
let, og han fik også lov til at
lukke det.

- Sejrsstørrelsen er nok
lidt i overkanten, men det ta-
ger vi også med. Der var en
god gejst på holdet, og der
blev kæmpet for de tre point,
og det er det vigtigste, sagde
træner Asger La Cour Møller
efter sidste fløjt.

Nordals spiller skærtors-
dag Wokken 11 på Aabenraa
Stadion mod Aabenraa 1, men
der venter dog holdet en po-
kalkamp i morgen mod Lys-
abild. Den kamp spilles ved
Lysabild skole fra klokken 19.

Tre mål af Evren
FODBOLD, serie 3: SUB-
Notmark SU 4-3 (1-0).
Målscorere for SUR: Eu-
ren Ozcan 3 og Kenn
Christensen 1. For Not-
mark: Hans Thomsen,
Jan Nielsen og Finn Chri-
stensen.

Da Notmarks Finn Christen-
sen i det 89. minut udlignede
til 3-3 troede alle, at Notmark
og SUB ville dele pointene i
deres indbyrdes opgør, men
SUBs Kenn Christensen kun-
ne med et hovedstød i dom-
merens overtid sikre Sønder-
borg-holdet alle tre point.

Det var især ærgerligt for
Notmark, da holdet var ryk-
ket fra 1-3 til 3-3 med kun ti

. mand på banen, efter at Erik
Nielsen 25 minutter før tid fik
forevist det røde kort for
hånd på bolden. Det var en
kendelse som begge trænere
efter kampen var enige om
ikke var korrekt. Straffe-

Nordals skuffede
FODBOLD, serie 3: Aabenraa2-Nordals 2-1 (2-0). Mål-
scorerfor Nordals: Kim Blom.

Nordals havde ikke fået armene ned efter holdets po-
kalsejr på 4-2 i Lysabild, og det kostede tre point.

Efter en elendig første halvleg, hvor holdet var nede
med 0-2, kæmpede nordalsingerne sig op og fik produ-
ceret en del chancer, men det blev dog kun til det ene
mål, sat ind af Kim Blom.

Ligesom Lysabild var det også Nordals' tredie kamp
på bare fem dage.

sparket blev sat ind af Evren
Ozcan, og det var hans og
SUBs tredie scoring i kam-
pen.

- Jeg troede, at det ene
point var hjemme, men vi
mangler koldblodighed. Ind-
satsen var heller ikke for god,
før Erik får det røde kort. Det
er først på det tidspunkt, at
det går op for spillerne, at det
er alvor, sagde en skuffet
Notmark-træner, Bent Sme-
demand, hvis tropper ikke
spiller i påsken.

Overtidsscoring
FODBOLD, serie 3:
Lundtoft IF-Gråsten B 1-1
W·O). Målscorer for Grå-
sten: Mogens Hansen.

Gråsten-træner Kent Ander-
sen fortryder nok ikke, at han
havde taget Mogens Hansen
op fra andetholdet til kampen
mod Lundtoft. Angriberen
reddede nemlig det ene point
hjem til Gråsten i overtiden,
efter at holdet var kommet
bagud i kampens næstsidste
minut. Og målet var en rigtig
perle, hvor Mogens Hansen
kastede sig frem i et Rasmus
Tørmies-indlæg og headede
bolden i mål.

Ifølge træneren var re sul-

Mange chancer
FODBOLD, serie 3: Lys-
abild SG-Aabenraa 1O-O.

Lysabild havde i kampen mod
Aabenraa masser af chancer,
og kampen kunne lige så godt
have endt 3-3. Træner Leif
Hansen havde også masser af
roser til holdet.

- Det er vores bedste
kamp i år, hvor der bliver
spillet godt fodbold. Det ene-
ste vi mangler er noget mere
skarphed, ~og der bliver for
meget småspil i angrebet. El-
lers var det en rigtig god
holdindsats, og jeg er tilfreds
med det ene point, der gør, at
vi stadig er ubesejrede, sagde
Leif Hansen.

Lysabild spiller skærtors-
dag på banerne ved Aabenraa
Stadion mod Aabenraa 2.
Kampes begynder klokken
13.
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kan derfor glæde sig over
fuldt mandskab, mens Nor-
dals-træner Asger La Cour
har større problemer.

Anfører Jens Hansen, Car-
sten Henriksen og Thomas
Thomsen kommer ikke med
til Lysabild, og det kan bety-
de meget for holdets indsats.

- Med tre point kan vi kom-
me til at ligge udmærket Hol-
det svinger dog meget, men
jeg tror, at der med tiden vil
komme mere stabilitet på hol-
det, siger Asger La Cour.

JV

Lysabild vil have
revanche i eftenniddag
AF MICHAELJACOSSEN
Telefon: 73425126

FODBOW, serie 3: Lysebild
SG-Nordals B. Søndag klok-
ken 15 ved Lysabild Skole.

Sidst Nordals gæstede Lys-
abild kunne nordalsingerne
tage hjem med en 4-2 sejr, og
det ser sydalsingerne gerne
revancheret i dag, hvor de to
hold igen tørner sammen på
banen ved Lysabild Skole.
Lysabild-træner Leif Hansen



Andenpladsen h9o~~t
Lysabild fik revanche for
pokal-nederlaq på 2~4.
Holdet slog hjemme
Nordals med 2~1 i en tam
affære.

AF MICHAEL JACOBSEN
Telefon:73425126

FODBOW, serie 3: Lysebild
SG-Nordals B 2-1 a-u. Mål-
scorere for Lysabild: Morten
Damm og John Festesen. For
Nordals: Klaus Kjærgaard.

Der blev kæmpet om hver
eneste meter på fodboldba-
nen, da Lysabild og Nordals
mødte hinanden i en kamp,
som Lysabild kunne trække
sig sejrrig ud af. Kampen blev
dog aldrig det store sus for til-
skuerne, selvom det hele be-
gyndte godt, da Morten
Damm efter ti minutters spil
scorede direkte på hjørne-
spark, hvor bolden totalt snød
Nordals-målmand Lars Møl-
ler.

Derefter stod der Lysabild
på det hele; men overvægten i
spillet blev ikke udnyttet, og
efterhånden som tiden gik,
begyndte Nordals. at røre på
sig. En halv time inde i kam-
pen udlignede evigt målfarli-
ge Klaus Kjærgaard Lys-
abild- føringen, og efter den
scoring overtog nordalsin-
gerne styringen.

Havde det svært
Nordals kom dog aldrig til de
store målchancer, men angri-
berne Klaus Kjærgaard og
Kim Blom havde det også
svært, da de gang på gang
manglede opbakning nede
fra de bagerste rækker. Det

Lysabilds Erik Lyck, til venstre, sesher i en duel med Nordals-spilleren Kim Blom. Der blev ikke
givet ved dørene, da Lysabild og Nordals tørnede sammen. Foto: Erik Smedegaard

havde Lysabild derimod, og ti
minutter inde i anden halvleg
kunne John Festesen gøre
det til 2-1 på et godt gennem-
spillet angreb, som Lysabild-
'spilleren selv satte i gang.

Luften gik nu fuldstændig
af ballonen for Nordals, der
dog havde et par forsøg i halv-
legen, blandt andet et hoved-
stød på overliggeren af Jesper

Jensen; der blev fulgt godt op
af Jacob Steinvig, men han
måtte se sit skud gå lige ved
siden af målet.

stødsduel knaldede hovedet
sammen med en Nordals-spil-
ler, og Lysabild-spilleren måt-

o te forlade banen.
Sejren til Lysabild betyder,

at holdet forsvarer anden-
pladsen, mens det for Nor-
dals efterhånden begynder at
se skidt ud. Med weekendens
nederlag, er det kun blevet til
tre point i fem kampe.

Bonde skadet
Ellers var det mest dramati-
ske i anden halvleg en episo-
de, hvor Lysabild-forsvare-
ren Jørgen Bonde, i en hoved-

JY."/5 os: ex:>
Off-day ti I Nordals .
FODBOLD, serie 3: Lundtoft IF-Nordals B 5-1 (1-0).
Målscorer for Nordals: Jesper Espersen 1.

Nordals kom ikke godt i gang med kampen mod
Lundtoft. Jesper Thomsen brændte et straffespark i det
første minut, og Lundtoft scorede till-O minuttet efter.
Ellers bar første halvleg præg af et jævnbyrdigt spil,
hvor begge hold havde muligheden for at komme i
front. I anden halvlegs første minut scorede Lundtoft til
2-0, og derefter faldt Nordals-holdet helt fra hinanden.
Kun en solid indsats fra Lars Nissen i Nordals-målet for-
hindrede den totale ydmygelse, da Lundtoftgik fra 2-0
til 5-0 på tyve minutter.

- Vi skal i de næste kampe møde tre afholdene fra den
nederste halvdel af tabellen. De kampe bliver meget vig-
tige for at komme med op til midten af rækken, sagde

.træneren Asger La emir Møller efter dagens nederlag.

Chancerne skal udnyttes
FODBOLD, serie 3: Lundtoft IF-Nordals B. I dag klokken 13.30
ved Kliplev-Hallen.

Nordals-holdet skal udnytte de chancer, der opstår i løbet af
en kamp, noget bedre.

- Vi skal have noget mere fight på banen, og spillet skal glide
noget hurtigere. Derved vil der opstå nogle chancer, og de skal
udnyttes.

Vi er nødt til at komme i gang, siger træneren, der dog var
meget tilfreds med holdets indsats i pokalkampen mod Bovs
serie 1 hold, hvor det dog blev til et nederlag på 1-3. Nordals'
mål blev sat ind af Klaus Kjærgaard.


