
Herrefodbold på Nordals igang
NORDALS: Der har været spillennøde i Nordals Bold-
klub i forbindelse med den nye sæson, der gik i gang i
weekenden.

Og det ser ud til, at fodbold for senior herrer på Nor-
dals har det godt. 30 herrer mødte op til den første træ-
ning lørdag, og trænerne Asger La Cour Møller og John
Callesen råder over cirka 40 spillere til de tre hold, der
ligger i serie 4, 5 og 6.

Der er træning hver tirsdag og torsdag fra klokken 19
til 21 samt lørdage fra klokken 13.30 til 15.Alle træninger
er foregår ved Nordals Idrætscenter.

Ud over trænerne er holdlederne for de tre hold på
plads.

For førsteholdet er det Henning Carlsson. Birger
Petersen er holdleder for andetholdet, mens Bent Duus
Jensen og Jesper Nørskov skal stå for tredjeholdet. Der-
udover er Poul Otto Bonnerup materielforvalter, og Per
Kolmos er kampfordeler. Seniorudvalget består af Pre-
ben Naef, Ken Christiansen og Bjarne Skou.__________________~~~~~~~~~~--_I
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Nordals kom ud af kampen mod Aabenraa med en
2-0 sejr, men det var bestemt ikke efter overbevisende
spil. Holdet havde godt nok et hav af chancer, men som

.slutresultatet viser, kneb det altså med at score på dem.
Det var da også indskiftningsspiller, Martin Lyshøj, der
fik en afgørende rolle.

Ti minutter før tid blev han nedlagt i det kriminelle felt,
og Jens Hansen kunne efterfølgende bringe Nordals for-
an. Minuttet efter fik Martin Lyshøj selv lov til at sætte
bolden ind, da han gjorde det til kampens slutresultat.
Nordals møder på torsdag klokken 19 Lysabild hjemme
ved Nordals Idrætscenter. .

Nordals vandt topkamp iserie'4
FODBOLD, SERIE 4: Nordals sad godt på
Lysabild-spillerne fra kampens start; da hol-

. dene mødtes til den absolutte topkamp i serie
4. Nordals-spilleren Thomas Rudbeck fandt
gæsternes netmasker to gange i første halv-
leg, og lagde dermed kimen til sejren i opgø-
ret. I anden halvleg fulgte Martin Lyshøj op
med den tredje scoring, som effektivt lukkede
kampen, der endte med en fortjent sejr på 3-0
til Nordals.

*

Bundopgøret mellem Sønderborg FB og
Broager endte med en komfortabel sejr på 4-2
til Sønderborg FE. Hjemmeholdet var foran
med to scoringer, inden at Broagers Michael
Nielsen kunne reducere ti12-l. Det blev 'dog
hurtigt til både 3-1 og 4-1. Inden at Flemming
Nielsen kunne sætte det sidste mål ind' til slut-
resultatet 4-2. Det har ikke været muligt at få
fat i Sønderborg FBs målscorere.

*

SkeIde tabte forårssæsonens sidste kamp
på eget græs, da holdet fik tæsk med 1-3 af gæ-
sterne fra Egernsund Frem. I en kamp hvor
hjemmeholdet pressede på uden at kunne
score, blev det i stedet gæsterne, der koldblo-
digt udnyttede deres få chancer. Egernsunds
første skud på mål blev sat ind af Martin Chri-
stensen, der også udbyggede gæsternes fø-
ring med 2-0 i slutningen af halvlegen. Efter
pausen scorede Benny Petersen til 3-0, inden
hjemmeholdets Kim Steg scorede kampens
sidste mål til 1-3 til Egernsund Frem.
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Tilskuerne i Gråsten blev vidne til et sandt
målorgie, da hjemmeholdet mødte Ulkebøl.
Torben Pedersen indledte scoringen till-O,
der hurtigt blev reduceret af Keld Nielsen til
l-l. Derefter scorede Gråstens Michael Fre-
deriksen til 2-1, mens Jan Sørensen kunne
heade bolden i mål til 2-2før pausen. Efter pau-
sen satte Ulkebøls Peter Dahl et flot frisparks-
mål ind i maskerne til 2-3, men så var det også
slut for Ulkebøl, Inden for de sidste tyve mi-
nutter scorede Gråsten tre gange til resultatet
5-3. Målscorerne var Kim Boutrup 2 og Tor-
ben Pedersen l. /o.~.o/


