
Mgang og rokader kan
olive svære at arbejde
ned. Det gælder for _
~B's nyoprykkede hold i
;erie 3, men også for _
trænerne.

iFEjNERMiINiEBRo -
rekjim 7342 5123 '

NB vil
holdefast

~ORDBORG: Efter en god
æson for førsteholdet- i
~ordals Boldklub - holdet
ykkede op i serie- 3 -gælder
let livet i den næste sæson.
)gså hvad angår trænerstå-
len, der nu er på plads.
Ny cheftræner er Kim,

)UU8. Han afløser Asger La
::OurMøller, der er-skiftet til
•ysabild. Kim Duus har tidli-
ære trænet hold i Broager,
,UB og Sønderborg Fremad.
OM Callesen fortsætter som
ræner for andetholdet
-- Det fælles mål for træner-
le og klubben er, at det skal
ære sjovt og underholdende
åde at spille 0R at se fodbold
-~- ~-------------'----~---~----~~~---,-------------

i $. Vi vil lægge megen
vægt på Seriøsitet, men samti-
Wgogsåsørgefor, at detsoci-

~ ale i klubben kommer til at --
fungere. Alle _skal 'glæde sig
til at komme' til træning og
.kamp -lige meget om det er
.første- eller treideholds-spil-
Iere, siger klubbens formand,
Jens Christian Hansen.
For førsteholdets vedkom-

mende gælder den kommen-
de-sæson om at stabilisere sig
iserle 3, mens målet for an-
-detboldeti serie 5 er at præge
rækken. -_-
_Målsætningen skal ses ily-

set af, at førsteholdsspillerne_
Lars Nissen, Kim Blom og
Rutie lindberg har forladt
klubben, og samtidig rykk~
7~ spillere fra seniorafdeliJl..
gen ned iynglingeafdelingen, .
så der kan dannes et godt
ynglingehold iår.
Også NB's damehold (J-

- mands hold) får nye trænere.
Det er seniorspillerne Klaus
Kjærgaard og Allan Petersen.-

Nordals B, Sene 3
Træner: Kim Duus
Holdleder: Henning Carlson
PIaceriI1CJ 2001: Oprykker fra se-

rie 4
Sæsonmål 2002: Stabilisere sig i

rækken
Mistede spillere: Lars Nissen, flyt-

tet og Kim Blom, flyttet
Nye ansicJter: Søren Henriksen,

NotmarkSU
Anfører: Jens Hansen
Holdets profiler: Thomas Thom-

sen og Klaus Kjærgaard
Trænerens kommentarer: - Vi

kan spille som bunden af serie 5,
men omvendt kan vi også spille me-
get godt. Problemet er; at vi har pro-
blemer med at stabilisere os. Hove-
det følger ikke altid med benene.
Ungt hold med nogle rutinerede
kræfter; der skal binde spillet sam-
men
Første kamp: Søndag den 7_april

klokken 16: Nordals B-Hjordkjær UlF,
Nor-dals Idrætscenter - ,

.JI/ 3i. 03.Q

LORENZ SCOREDE
FOR NORDALS _
FODBOLD: I hjemmekampen
mod Hjordkær prøvede Lorenz .
Kræmer fra Nordals sin målfar- <

lighed-af efter kun syv minut-
ters spilletid. Desværre for
hjemmehOldet røg hovedstødet .

\
Ii_gefomt den ene stolpe, men_ .
det var ikke sidste 9f\ng, angri-
beren var på færde. Fem minut- .
ter efter blev bolden banket 'ind
atet hårdt skud till-D, og igen
efter tyve minutters.spil op-
snappede in~ltyven en svag til- _
bagelægning og kunne afslutte
til 2--Q.. - _ _

Gæsterne var .dog stadig væk
med i kamp~m, og_korf før pau-
sen blev der reduceret -til 2-l
Efter pausen fik Hj~~~kær ~t .
et mål ind til 2-2. hvilket ogsa
blev'kampens resultat. NordaIs-
var i en overtals situation me- -_
get tæt på endnu en scorjng,'
men heldet var ikke med holdet
Hjemmeholmit havde blandt an"
det to stolpeskud ikampen, og
. -

kunne med god samvittighed .
havde vundet kampen. -;

! _FODBOLD, serie 3. •
Nordals-Hjordkær Z-Z (2-1). Mil-

. scorer for Nordals: Lorenz Kræ- _

_2. // "1IV Of-cJ7 0",_.- ~ - .•.•..


