
Nordals slog Lysabild i forrygende drama
j MllORGlE: Nordals
" var bagud, men6 vandt over Lysahild i
~ underholdende serie-ts 3 kamp. 70 tilskuere
.., så syv mål og et hav

af gode detaljer.

Af ~anK. Pedersen

Telefon 73425126·

FODBOLD: Tre må1på kam-
pens første otte minutter
sparkede serie 3 kampen i
gang, da Nordals på hjgmme-
bane tog imod Lysabild.

Efterfem minutters spil sat-
te nordalsspilleren Jesper
Thomas scoringen i gang
med et sikkert straffespark
ind i Lysabildmålets netma-
sker, hvorefter Lysabild sva-
rede igen med to hurtige mål
af Frank Jensen på hoved-
stød, og Henrik Hald med et
inderside spark.

Begge Lysabild mål blev
scoret efter et hurtigt opspil
med etindlæg fra kanten. Stil-
lingen 1-2 til Lysabild. :fik
imidlertid ikke gæsternetiI at
slappe af. og med et godt
presspil over hele banet! hav-
de Nordals det mere end
svært ved at holde gæsterne
fra flere scoringer. . .

Lysabild vandt nærIqunJ>e-
ne og kunne små ti llliqutter
før pausen øge til 1-3, da en
umarkeret Carsten Poulsen
kastede sig frem i endnu et
præcist indlæg. De nordalsi-
ske forsvarere forholdt sig
meget passivt isituationen,

Hen imod pausen vågnede
hjemmeholdet en smule op
og begyndte at presse på,
men det blev kun til farlige

dødboldsituationer omkring
gæsternes mål. Anderledes
farlige var hjemmeholdet et-
ter pausen.

Norda's overtog
Et forvandlet nordalsmand-
skab pressede fra første fløjt
og tilkæmpede sig endnu et
reelt straffespark i halvlegens
første minut, som] esper'Iho-
mas igen omsatte til en sikker
scoring. 2-3 - og kampen var
åben igen.

Efter tyve minutters spil
tog hjemmeholdets Martin
Lyshøj sagen iegen hånd, og
afsluttede en kort dribletur
med et lob over en fremad-
stormende Lysabild mål-
mand til udligningen 3-3. Det
spredte tilsyneladende panik
hos Lysabildspilleme, der

helt glemte at spille. op til ni-
veauet fra første halvleg og
dermed blev mere og mere
spillet bagud.

Midt i halvlegen afgjorde
nordalsspilleren Klaus RJær-
gaard kampen med 4-3 ved at
afslutte et par rappe driblin-
ger med et hårdt skud tæt på
den ene stolpe.

Og dermed blev del' ikke
scoret flere mål i den kamp,
selvom at begge hold havde
flere målchancer endnu. Lys-
abild ramte blandt andet over-
liggeren med et hårdt skud,
der formentlig er skyld i, at
målet står og synger endnu.

- Uafgjort havde været me-
re fortjent, men vi var selv
skyld i nordalsmålene, sagde
en skuffet Lysabild-træner
Asger La Cour efter den før-

-o a e I
indfight. Opgør,

mellem Norda
og Lysabi

havde dat he.1
og det gaVE

fantastisk inter
kamp med ftot1

detaljE

ste kamp mod sit gamle
mandskab fra sidste sæson.

- Det var et af de bedre lo-
kalopgør. Vi bliver belønnet
for at kaste alt fremad, men
okay, ved stillingen 3--3 ville
jeg gerne have solgt k-ampen
for uafgjort, sagde en glad
Nordals-træner Kim Duus ef-
ter sæsonens første sejr. . FOTO: SØREN GYllII
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FODBOLD, serie 3
Nordals-Lysabild 4-3 (1-3). Målsco·
rere for Nordals: Jesper Thomas 2,
Martifl Lyshøj 1, Klaus Kjærgaard
1. Målscorere for Lysabild: Frank
Jensen l, Henrik Hald 1, Carsten
Poulsen 1.



Klaus Kjærgaard fra Nordals Boldklub mener, at klubben har holdet til at blive i serie 3. Det kræver dog at alle går ind til kampene med den rette
indstilling, og at holdet på den måde får indarbejdet noget stabilitet.. FOTO: ULRIK PEDERSEN

Skade stopper tempo-Klaus
pA VEJ VÆK: ordals Boldklubs Klaus Kjærgaard er på vej til Århus. For tiden er han dog sat ud af spillet. Han
træner klubbens kvinder.
Af Mlchael.Jacobs n

T I fon 73425126

FODBOLD: Klaus Kjær-
gaard fra Nordals Boldklub
serie 3 hold er ikke den fod-
boldspiller. der ragt-r højest
op i vejret 'l il g-('ng-a'ld har
han en hurtig-hed, der sjæl-
d nt er sd af en mand m 'd s'
kort t' ben, og- så er han i bc-
siddeise af et naturtalent til at
stå p det rig-tig-csted på d t
rette tidspunkt foran mod-
tandernes mål.
Det har resulteret i mange

scoringer fra den 21-årige an-
gribers fødder, og han håber
selv på, at det bliver til endnu
flere, inden han - som det ser
ud lige nu - forlader Nord-

borg i somm rfcricn for at bc-
gyndc en uddann Ise om di-
plomingeniør i Århus.

Problemet er bare, at Klaus
Kjærgaard i disse dage døjer
med en knæskad ,og han er
s ledes ikke med i dagens
hjemmekamp mod Hoptrup/
Marstrup. I sted t kan han så
bruge de ekstra limer på at
udarbejde taktikk n for klub-
b ns damehold, som han op
til denne sæson bI v træner
for, og hvor hans kæreste Tri-
ne også spiller.

Svingende
- Det er selvfølgelig noget an-
det at være træner end spiller,
men jeg bruger mange af de
øvelser, som vi selv har været
igennem. Koncentrationen

kan godt sving en smule ved
pigern ,men hold t er jo og-
så mer for. amm nholdet
end for pointjagten, siger
Klaus Kjærgaard, der prøvet
lykk n i SUB over to omgan-
g.

Først gang var som yng-
ling spiller, men det blev til

n halvsæson i klubben for et
par år sid n som seniorspil-
ler. Dog ikke med den samme
succ s.

- Året som ynglingespiller
er nok det bedste, jeg nogen
sinde har haft som fodbold-
spiller. Som seniorspiller blev
jeg brugt en del som bænke-
varmer på jyllandsseriehol-
det og fik et par kampe på se-
rie 2 holdet, og det, mente jeg
ikke, kunne hænge sammen

med den tid, jeg brugte på
transport frem og tilbage.

Manglede det sociale
- 'Desuden havde jeg ikke
muligh d for at deltage i det
sociale omkring holdene, da
jeg ofte måtte forlade trænin-
gen før tid, så jeg kunne nå
bussen. Men det andet op-
hold i SUB var nok ikke det
rigtige på det tidspunkt. Sam-
tidig trak det unikke kamme-
ratskab i Nordals også en del,
siger fodboldspilleren, der
ikke har lagt ambitionerne
helt på hylden.

Således var han op til denne
sæson på vej til en klub i
Flensborg, men en skade i
den ene balde, som holdt ham
ude i en del kampe i sidste sæ-

son, satte en stopper for det
eventyr.

Til gengæld er der ikke
tvivl om, at en Århus- ub
kommer til at nyde godt af
den lille angribers hurtighed
efter sommerferien.

OPTAKT
FODBOLD, serie 3, bededag
15: Lysabild SG-Aabenraa, Lys-
abild Stadion
16: Nordals B-Hoptrup/Marstrup
IF, Nordals Idrætscenter
FODBOLD, serie 3, søndag
18: Hjordkær UlF-Sønderborg
Fremad, Hjordkær Stadion


