
FODBOLD: Det var sidste
mulighed for Nordals, hvis
holdet ikke skulle ud af serie Jv

Nordals-spilleren Carsten Schwaermer tæmmer atletisk bolden, mens fremads Michael Bock ser til. Men lige lidt hjalp
det - Sønderborg fremad vandt 4-1. FOTO: SØREN GYLLING

Fremad slog Nordals ud
NADESSTØD: Sønder - 3 til næste år, da spilleme løb 'måtte helt ud til stolpen for at hiesen sejren fast ved at pla-

på banen mod hjemmeholdet klare skuddet Minuttet efter cere et straffespark uden for
borg Fremad fjerne- Fremad, Allerede inden før- sendte Nordals-spilleren Nordals-målmandens række-
de det sidste håb for ste fløjt var chancerne mini- Th0!llas Rubæk bolden i net- vidde,

male, for det krævede sejre i tet til O-L - Vi tabte til et bedre hold,
Nordals med en 4-1 alle de sidste kampe samtidig Nu må vi klø på i resten af
sejr. Nordals vil fort_med, at flere hold i bunden af Flere mål kampene, så viundgår sidste-

serien ikke måtte få point Men der var flere mål i vente. pladsen i rækken, sagde
sætte optimistisk I en stærk blæst og til tider Henrik Grau gjorde skaden Nordals træneren KimDuus,

il
øsregnvejr gik de to mand- god igen og udlignede til 1-1 der ser frem til at bygge hol-

spi . skaber imidlertid frisk til sa- efter en kort dribletur kort før det op igen i serie 4.
gen. Det bølgede frem og til- pausesignalet Efter pausen
bage med angrebene, begge fik hjemmeholdet vinden di-
hold havde lige meget spil. rekte i ryggen, og det øgede
Dahalvlegenvar en halv time Fremads presspil. Thomas
gammel, brændte Fremads Helmich øgede til 2-1, inden
Henrik Grau et straffespark Henrik Grau fik 3-1målet ind
mod den godt spillendeNord- mellem stolperne. I de sidste
als målmand, Ulrik Lund, der ti minutter slog Michael Mat-

Af .Jan K. Pedersen
KAMPEN I TAL
Sønderborg Fremad-Nordals 4-1
(1-1). Målscorere for Fremad:
Henrik Grau 2, Thomas Helmich
1, Michael Mathiesen 1. Målscorer
for Nordals: Thomas Rubæk.
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