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lE 3: olmark vandt bundopgøret mod

ordals med 7-1. Kampen bar ikke præg af
poleret fodbold. Nordals får det svært.

Af Mlchael.Jacobsen

Telefon 7342 5126

Nordals Boldklub får det me-
re end svært i serie 3, hvis hol-
det ikke indenfor de kom-
mende kampe får rettet op på
det skadeslazaret, som detfor
tiden er i besiddelse af. Såle-
des måtte træner Kim Duus
se bort fra syv spillere op til
opgøret mod Notmark SU,
der pænt sagde tak og straf f -
de nordalsingerne. Meget
endda.

7-1 endte kampen i hjem-
meholdets favør, og det n-sul
tat var ikke et mål for lille.
Selvom kampen ikke bar
præg af flot, poleret fodbold-
spil, hvilket klasseforskellen
var skyld i, viste N otmark, at
holdet ikke hører med i det
nederste selskab af rækken,
hvor holdet på trods af sejren
stadig befinder sig.

Lars Nielsen gav Notmark
en drømmestart med en sco-
ring allerede efter syv minut-
ter, og samme spiller var på

halvlegen skulle helt hen til
sidste minut, inden Bastian
Jessen med et flot hovedstød
gjorde det til 3-0.

Otte minutter efter pausen
fik Nordals 'reduceret, da
dommeren forkert dømte in-
direkte frispark et par meter
fra målstregen, da han mente,
at NSU-målmand, Tom Niel-
sen, havde taget en tilbage-
lægning op,

Den havde dog ramt en
Nordals-splllcr på vejen, og
s, ledes var det ikke en tilba-
J{t'la'g-ning- mere, Det var
Thomas Thomsen nu lige-
Io{ladnu-d, og han hamrede
bolden imål.

Fem minutter senere hav-
de gæsterne mulighed for
endnu en reducerende sco-
ring, men Lorenz Kræmer fik
ikke ordentlig ram på et ho-
vedstød; og så kunne Lars
Nielsen i den and n ende øge
til 4-1 for hjemmeholdet.

Herefter fulgte to scoringer
af Jens Sørensen, inden Allan
Schmidt gjorde det til slutre-
sultatet 7-1 i kampens sidste

len, og holdet har nu fået en
god portion selvtillid, inden
det i morgen aften på hjem-
mebane går løs i pokaltume-
ringen, hvor holdet får besøg
af Gråsten fra serie 2.

Kampen fløjtes i gang klok-
ken 19.

pletten e er 25 minutter, a
Notmark udnyttede, at Nord-
als havde to spillere ude til af-
køling i ti minutter.

Men det var som om, sco-
ringen til 2-0 havde en afslut-
tende effekt. Forstået på den
måde, at Nordals nu ikke gad
kæmpe for tingene mere, og
Notmark gjorde sig ikke de
store anstrengelser for at ud-
bygge føringen i de næste 20
minutter.

KAMPEN/TAL
FODBOLD, serie 3 •
Notmark Stl-Notdals B 7-1 (3-0).
Målscorere for Notmark: Lars Niel-
sen 3, JensSørensen 2, Bastian Jes-
sen 1og Allan Schmidt 1. For Nord-
als: Thomas Thomsen.

Skal vise nOCJet
Hvis ikke Nordals skal rende
ind i et lignende nederlag i
den kommende kamp mod
Sønderborg Fremad, skal der
andre boller på suppen.

Syv manglende stamspille-
re er selvfølgelig en udmær-
ket undskyldning for et ne-
derlag, men 1-7 vasker man
ikke bare sådan af sig. Der er
jo også tilskuerne at tage hen-
syn til.

Notmark tager med sejren
skridtet forbi Nordals i tabel-
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Forkert kendelse
J ens Sørensen havde godt
nok en oplagt chance, men



Udvisninger
kostede dyrt
Nordals Boldklubs førstehold
har ikke fået den store poin-
thøst indtil nu i denne sæson,
men omvendt er holdet heller
ikke blevet tildelt de store ne-
derlag efter oprykningen fra se-
rie 4.

Derfor var det også ekstra
ærgerligt, at Nordals-spillerne

måtte gå fra banen hjemme
ved Nordals Idrætsanlæg efter
sit andet Z-3 nederlag i træk.
Sidst var det et fortjent neder-
lag, men denne gang forspildte
hjemmeholdet selv sine chan-
cer.

Første halvleg var en jævn-
byrdig affære, hvor det dog var
Nordals, der havde de største
chancer, men uden resultat.

I begyndelsen af anden halv-
leg blev hjemmeholdet reduce-
ret til ni mand, og det kostede.
To gange udnyttede gæsterne
fra Aabenraa overtalssituatio-
nen, og da det midt i halvlegen
blev til 0-3, så alt ud til at være
tabt for Nordals.

Holdet hankede dog op i sig
selv, og Jan Jacobsen kunne re-
ducere med cirka ZO minutter
tilbage af kampen. Kun fem mi-
nutter senere sendte Thomas
Rudbeck et hårdt og velplace-
ret frispark i netmaskerne, og
så var kampen lige pludselig
åben igen.

I;ndnu en udvisning til Nord-
als fulgte dog straks efter den
anden reducerende scoring, og
denne gang var det rødt, dom-
meren trak. Jesper Thomsen
måtte helt korrekt gå den tunge
vej mod omklædningsrummet,
efter han havde slået ud efter
en modstander.

Det lykkedes dog Nordals at
lægge et massivt pres på gæ-
sterne i kampens sidste ti mi-
nutter, og holdet ville kort før
tid gerne have haft et straffe.
Dommerens fløjte forblev dog
tavs, og dermed kom der ikke
ekstra point på kontoen i denne
weekend. I den kommende
weekend skal nordalsingerne en
tur til Notmark SU.

FODBOLD, serie 3
Nordals B-Aabenraa BK 2-3 (0-0).
Målscorere for Nordals: Jan Jacob-
sen og Thomas Rudbeck
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Fremad' vandt i
Nordborg
FODBOLD: på trods af gode mulighe-
der til begge mandskaber var det kun
Sønderborg Fremad der kom rigtig
godt ud af første halvleg i udekam-
pen mod Nordals. Tre minutter før
pausesignalet scorede Fremads Hen-
rik Grau til 0-1 ved et lob over hjem-
meholdets målmand, og kort efter
nåede Rene Henriksen at skubbe et
indlæg fra Anders Rasmussen ind i
netmaskerne til O-Z inden fløjtet.

Men der var mere i Fremad spiller-
ne, og den sidste scoring blev genta-
get kort efter pausen, da Rene Hen-
riksen gentog skarpheden ved at sco-
re på endnu et indlæg fra en præcis
Anders Rasmussen. Det fik Nordals
til at satse alt. Hjemmeholdet presse-
de på og fik midt i halvlegen reduce-
ret ved Lorenz Kræmer til 1-3.Og det
var tæt på for Nordals, for Klaus
Kærgaard scorede til Z-3, og Fremad
havde på en gang to mand udvist i ti
minutter. Men bolden ville ikke ind
over stregen, og Fremad kæmpede
indædt for at holde på alle pointene,
ville også lykkedes med en Z-3 sejr.

FODBOLD, serie 3
Nordals-Sønderborg Fremad Z-3 (O-Z).
Målscorere for Nordals: Lorenz Kræmer
1, Klaus Kærqaard 1. Målscorere for
Fremad: Rene HenrIksen Z, Henrik Grau
1.

Nordals
kæmpede
SERIE 3: Nordals-spillerne
var godt opsatte til kam-
pen mod Rødekro IF,da
gæsterne nægtede at
flytte kampen, men spil-
lerne var samtidig også
mærkede af, at Nordals
Festivalen var sluttet lør-
dag nat. Det kunne dog
ikke ses i kampen første
Z5 minutter, hvor der
stod Nordals på det hele.
Thomas Rudbeck score-
de till-O efter et kvarter,
og det hele så ud til at bli-
ve godt for hjemmehol-
det. Men to gange mod
slutningen af første halv-
leg gik det galt, da hojdet
ikke fik bolden ud af egen
zone:,l)et blev straffet. så
æsterne kunne å til

FODBOLD. serie 3
Tønder-Nordals OoZ (0-1). Mål-
scorer for NordaIs: Lorenz Kræ-
merZ.

JV Lf. -$.02.
NORDALS VANDT
OVER BUNDHOLD
FODBOLD: Det er ikke uden
grund, at Tønder ligger placeret
dybt nede i bunden af serie 3
med kun et point. I kampen
mod Nordals udviklede det sig
til en jævn trist og kedelig affæ-
re, hvor stemningen blev under-
bygget af et vedblivende regn-
vejr i kampens 90 minutter.

Nordals-spillerne blev præget
af spillet og faldt i tempo, men
heldigvis for de lokale spillere
vågnede Lorenz Kræmer op til
dåd to gange. Efter 16 minut-

ters spil gik Tønders målmand
langt ud af målet for at heade
bolden væk, men bolden var for
høj, og Nordals-spilleren Lorenz
Kræmer kunne opfange bolden
og drible i mål till-D. Efter pau-
sen var angriberen på pladS
igen, og denne gang afsluttede
han et godt gennemspillet an-
greb ved at sætte foden på den
sidste aflevering. Nordals vandt
med Z-O.

Næste weekend flyttes Nord- .
als hjemmekampen mod LØjt
fra lørdag til søndag, spilletids-
punktet er stadigvæk klokken
14.

pause med en '-Z føring. I
begyndelsen af anden o

halvleg blev det 1-3,og sa
blev Nordals nødt til at
smide det hele frem. Det
var nu iKke nogen dum
ide, da Lorenz Kræmer
kunne reducere Rødekro-
føringen, hvorefter hjem-
meholdet havde flere op-
lagte scoringsmuligheder,
så træner Kim Duus har
d~ fået at se, at hans
tropper godt kan kæmpe
for sagen. De oplagte
scoringsmuligheder med-
førte dog ingen mål, og
Rødekro kunne med tre
scoringer indenfor de sid,
ste ti minutter gøre det
til slutresultatet Z-6.

FODBOLD, serie 3
Nordals B-RødekrO IF Z-6
(1-Z). Målscorere for Nord-
als: Thomas Rudbeck og lo-
renz Kræmer
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