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Tre point ibundopgør 2000/

NORDALS:Nordals mØdte Bredebro i et rigtigt bun-
dopgør. Allerede efter halvandet minut havde Bre-
debro lavet selvmål, og lidt senere scorede Lorens
Kræmer til 2-0. Men Nordals faldt i søvn i fem mi-
nutter; og så stod der2-2 ved halvleg. Anden halv-
I~ kørte kampen frem og tilbage, og ti minutter før
tid kunne Jan Jacobsen seere sejrsmålet. 3-2 til
Nordals.

- Det var godt med en sejr. Når vi endelig møder
bund~oldene, er det vigtigt at få tre point, men der .
blev fightet, og vi havde en qod demmer; så det var;
som det skulle være, siger Nordals' træner Kim
Duus. peter
FODBOLD, serie 3
Nonfals-Bredebro 3-2 (2-2). Mål~e: Lorens Kræmer
1, Jan Jacobsen 1, selvmål af BrecIebro~~---

.. SERIE 3

15 gyldne minutter
NORDALS:Nordals havde 15 gyldne minutter; som
fuldstændig satte Aabenraa ud af spillet. Holdet
kom foran 1-0,men Aabenraa udlignede i angrebet
efter; men så i løbet af ti minutter scorede Nordals
tre mål til pausestillingen 4-1,og det kunne der ikke
stilles noget op med. Nordals har nu vundet de se-
neste tre kampe i streg og ligger side om side med
Broager/Egernsund, der ligesom Nordals har 12
point.

- Vi skulle gerne følge ep med det gode spil mod
Broager/Egernsund i næste weekend. Det kører
godt for os for tiden. Vi er sluppet af med en masse
småskader; og spilleme er efterhånden ved at ven-
de sig til at spille i serie 3, siger træner Kim Duus.

peter
vl/.o'<·06.vyFODBOLD, serie 3

Nordals-AUennl.t-4-2 (4-1)
Milscorere: SØi'enn Thomsen 1, Allan Petersen 1, Jesper
Thomsen 1, Claus ChrIstensen 1
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, Nordals imedvind
NORDALS:Nordals har efter hånden fået fod på
spillet i serie 3. l hvert fald vinder holdet kampene,
og senest gik det ud over Broager/Egernsund i et
lokalopgør. Broager/Egernsund kom foran, men Lo-

. rens Kræmer var ikketiI at stoppe. Han scorede tre
gange i første halvleg og to gange i anden halvleq,
Da Nordals var foran med 4-1,gik Broager/Egern-
sund helt i stå. De begyndte at bruge flere kræfter
på dommeren end spillet, og det kunne være gået
meget værre en slutresultatet 6-1til Nordals.

- Vi spillede rigtigt godt. Spillerne tror på det, og
det er godt at se. Det var en fuldt fortjent sejr; siger
Nordals' træner Kim Duus. -

Det var ikke muligt at få en kommentar fra Bro-
ager/E:gernsund. peter

FODBOLD, serie 3
Nordals-t;koaI)er~6-1 (3-1)
Målscorere for Nordals: Lorens Kræmer 5, Jacob 5telnwl9
t

Kampen om at
undgå nedrykning
FODBOLD: I serie 3 er
der tre hold, som fø- WEElElllEtiS f8BB81.D
rer suverænt, ellers .
er der ikke ret man-
ge point, der skiller
midterholdene fra
nedrykningsholdene.
Derfor prøver alle at
samle så mange
point som muligt for
at komme væk fra
nedrykningsstregen.

Af Peter Højberg,

Serie 1:
SUB-Højer; Sundsrnark-Cen-

tret, i dag kl, 19.
Serie 2~
Sønderborg
Fremad-Hviding,

Kærvej Stadion,
søndag k1.14. .

Lysabild-HaderslevFK, Lys-
abild Skole, s-øndagkJ.14.
Serie 3: o <.

Notmark-Gråsten, Notmark
Idrætsanlæg, søndag kJ.18.
Nordals-Broaqer /Egernsund,
Nordals Idrætscenter; i mor-
gen kJ.1530.
Juniordivision:
SUB-Vejle, Sundsmark-Cen-
tret, i morgen kJ.14.
Jyllandsserien, damer.
Team Als-Holsted, lysabild
SkoJe,i morgen kl. 16.

tlf. 73425116,
med.soenderborg@jv.dk

NORDALS: En af weeken-
dens kampe er lokalopgøret i dem er itvivlom, at det bliver
serie 3 mellem Nordals og en meget spændende kamp,
Broager/Egernsund. Holde- hvor det bliver spillernes ind-
ne har begge 12 point, og sats på dagen, som skal give
Nordals ligger lige under de tre point .
nedrykningsstregen, mens - Teknisk er vi nok stærke-
Broager/Egernsund ligger li- re end dem, men der skal helt
ge over. klart kæmpes. Vi skal presse

- Det er en meget vigtig dem hele kampen igennem,
kamp. Fjerdepladsen har 14 hvis de får for meget plads,
point, og vi har 12. En sejr vil kan det godt bliver farligt, si-
betyde, at.der er mulighed for ger Søren Østerbye.
at komme væk fra nedryk- Nordals har vundet de sid-
ningsstregen, og det er det ste tre kampe i streg, og spil-
der tæller lige nu, siger Nord- lerne er ved godt mod, især
als' træner Kim Dnus, efter den dårlige start holdet

Broager/Egernsund har fik. Broager/Egernsund er
efterhånden længe været ret svingende, men holdet plejer
ustabile, træner Søren Øster- som regel at rejse sig efter et
bye har også brokket sig over nederlag som det mod Toft-
det, men han har bestemt lund på 5-1isidste uge.
ikke tabt modet Da der ikke er nogen tvivl

- Vi skal ganske enkelt vin- om, at det bliver en kamp med
de den kamp. Mindre kan en masse god fodbold, håber
:ikkegøre det Det er en me- Kim Duus og Søren 0sterbye
get vigtig kamp, og jeg skulle på, at der kommer mange
gerne kunne stille med stær- mennesker ud og bakker op
keste hold, lige bortset fra om kampen på Nordals
SonnyIohansen, som:fikrødt . Idrætscenter i morgen kl.
kort i sidste kamp, siger Sø- 15.30.
ren Østerbye. - Jeg er gammel Broager-

Holdene kender hinanden dreng og har også trænet lidt i
godt, de har set hinanden spil- Broager. Derfor skulle vi og-
le og var også oppe mod hin- så gerne vinde kampen, men
anden i en venskabskamp in- der kommer nok nogen. fra
den sæsonen. Begge trænere Broager for at drille mig lidt,
har hver deres plan til at vin- siger Kim Duus med et grin.
de kampen, men ingen af Vy. 06 ·06 .oj;'
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Ingen point til
Nordals denne gang

FODBOLD: Nordals herrer i serie tre spillede søndag
aften på udebane mod Hjordkær UlF. Hjor.dkær UlF
trak sig ud af kampen som vindere med citrene 4-2.
Hermed slutter Nordals' herrer på en sjetteplads
med 15 point, mens Hjordkær slutter på tredjeplad-
sen med hele 24 point. anita

VRIMMEL AF GLADEBØRN
NORDBORG: Trænger man til
at se en masse glade børn i
aktion, så skal man tage ud til
fodboldbanerne ved Nordals
Idrætscenter i denne uge.

Her er Nordals Boldklub

(NB) vært for en af Danmarks
Boldspil Unions fodboldskoler;
og med 112bern i år slår NB
tidligere tiders deltagerrekor-
der.

Tilskuere er velkomne til at
kigge på fra sidelinjen klokken
915 -bro- . ;)(.01· 0«

J//
INGEN NEDRYKNING
Træner: Kim Duus

-.- Holdleder: Henning
Carlsson

Placering før ferien: 7
Mål for efteråret: Nord-

als' mål er at overleve re-
sten af sæsonen over ned-
rykningsstregen. Det har de
seneste år fungeret som et
elevatorhold mellem serie 3
og 4 - det skalvære slut.

Mistede spillere: Ingen
Nye spillere: Carsten

Schwærmer; Christian Ore-

jer.
Anfører: Jesper Thom-

sen
Træners kommentar: -

Vi vil kæmpe det bedste, vi
har lært. Det tog os lang tid
at vænne os til det hurtige
spil i serie 3, men vi er ved
at være der nu, og alle er
klar til at gøre deres bed-
ste, siger Kim Duus.

Første kamp: Tønder-
Nordais, Tønder-Hallerne, i
aften KI. 19.

,Nordals tabte
knebent

kom Bov foran 4-2 efter en
grov forsvarsfejl.

- Vi havde helt sikkert for-
tjent det ene point, men fod-
bold går jo ikke altid efter for-

Nordals havde godt styr på tjeneste, siger Nordals træner
kampen mod Bov IF lige indtil Kim Duus.
sidste minut af l. halvleg, hvor Nordals kigger udelukkende
Bov scorede to mål. ned i tabellen, hvor holdet har

på trods af den bitre slut- fire point ned til nedryknings- .
ning på l. halvleg kom Nordal~ stregen.
godt ud til anden halvl~g. og fik -tim
reduceret til 1-2. Den stilling Bov IF-Nordals B 4-Z (Z-O)
holdt dog ikke længe, da Bov Målscorere: Carsten Schwaenner
kort efter bragte sig foran 3-l. 1, Claus sørensen 1.
Nordals kom endnu en gang
godt igen og fik reduceret til v t/ .gO. DR. O Y
~~ o

Nordals pressede hårdt pa
for en udligning, men i stedet

NORDBORG: For tredje
gang har Nordals Bold-
klub været vært ved
NB's Pigecup. Med 44
deltagende hold satte
stævnet ny deltagerre-
kord, og med det gode
vejr kunne man ikke
tænke sig bedre om-
stændigheder. Ledere og
tilskuere så til, mens et
fredeligt stævne blev
spillet, og gode resulta-
ter opnået. Resultaterne,
blev følgende:

Fair plav-pitsen; Mini-
putpiger: Tønder; Lille-
putpiger: Graasten. Pi-
ger: Løjt IF.

Miniputpiger A: l. Vejle
Boldklub, 2. Hørup, 3.
Hammelev.

Miniputpiger B: l.
NordAIs, 2. Tønder SF, 3.
LØjt IF. Miniputpiger C: l.
Egebjerg, 2. Oksbøl, 3.
SUB Sønderborg.

Lilleputpiger A: l.
B1913,2. Notmark, 3.
Graasten. Lilleputplqer
B: 1. Bredebro, 2. Nord-
Als, 3. Løjt IF. Lilleputpi-
ger C: l. SUB .Sønder-
borg, 2. Tønder, 3. Hor-
sens KFUM.

Lilleputpiger D: l. Ege-
bjerg, 2. Notmark, 3. Løjt
IF. Piger A: l. TSV Bre- .
kendorf, 2. SUB/BUI, 3.
Ballum. Piger B: l. Vojens
IF,2. NordAIs, 3. SV
Adelby Flensburg.

Piger C: l. Tønder; 2.
Egebjerg, 3. Starup.

Piger D: l. Horsens
KFUM, 2. Midtals, 3. LØjt
IF. peter
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N orua1S vandt
tredje kamp i træk

NORDBORG: Der var ingen tvivl om udfaldet,da o

Nordals lørdag tog til Bolderslev Efter en fØrl~g ~a
4-0 til halvleg vandt Nordals nemlig med tennisci-
frene 6-0. Bolderslev havde ikke en reel m~lchance
i kampen. Nordals spillede til gengæld en rigtig god
kamp, og vandt deres tredje kamp ,itræk. Nordals
har nu hele ti point ned til nedrvkninqsstreqen, og
det ser for alvor lyst ud for Nordals' fortsatte eksl-.
stens i serie 3. -tim
Bolderslev B-Nordals B 0-6 (0-4)
Målscorere: Lorens Kræmer 4, Knud Sørensen 1, .Jan .Ja-
cobsen1. \./v; .::zo.c9.0Y

FODBOLD'

Godt vejr
og deltager-
rekord

HERRER
SERIE 3

Heldig sejr
til Nordals
NORDBORG: Nordals var
bestemt ikke uheldige
med at stå tilbage med
tre point efter lørdagens
opgør mod Team Ha-
derslev KFUM. Efter en
målløs l. halvleg vandt
Nordals kampen 2-l.
Sejrsmålet kom i fire mi-
nutters overtid.

- Det var en svinehel-
dig sejr; Haderslev skulle
have vundet med syv-ot-
te mål, hvis det skulle gå
efter spil og chancer;
men det var '05, der for-
måede at få bolden i må-
let. Jeg vil især gerne
rose målmand Morten
Kunzendorf, som spille-
de intet mindre end en
brandkamp, siger Nord-
als-træner Kim Duus.
Sejren var et vigtigt
skridt i Nordals's be-
stræbelser på at undgå
nedrykning. tim

'-/v ..,25. OB .~


