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NB kan
tage JM
NORDBORG:Efter en
sejr på 4-1på hjemme-
bane over Vamdrup er
NB's 1.hold i drenge-år-
gangen klar til kampene
om det jyske mester-
skab. Det første opgør
finder sted lørdag, hvor
NB møder Gauerslund IF
på udebane i kvartfina-
len. Målscorerne i 4-1-
sejren var: Martin Nis-
sen, Jeff Pedersen (2)
og Simon Nissen. -bro

Drenge
ønsker
opbakning

Nordals -
stadig med
ikampen
NORDALS:Efter at have
vundet drenge 1rækken
var Nordals Boldklub lør-
dag i kamp om det jyske
mesterskab. Kampen var
hjemme mod Vamdrup
IF.Efter en flot holdind-
sats vandt Nordals kam-
pen 4-1.Nordals kontrol-
lerede gennem hele
kampen. Nordals er der-
med stadig med i kam-
pen om det jyske me-
sterskab.
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NORDALS:Drengene fra
Nord-Als Boldklubs før-
stehold vandt sidste
weekend drenge-rækken
under Jydsk Boldspil
Union med en sejr på
s-rover SUB. Dermed
har holdet med træner
Hans Rønn Pedersen i
spidsen kvalificeret sig til
kampene om det jyske
mesterskab.
Første opgør er i mor-

gen klokken 13.30 på
Langesø Stadion, hvor
NB-talenterne møder
Vamdrup IF.
Alle skal være velkom-

ne til at komme og bak-
ke de lokale drenge op. II
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Mesterskabet glippede
NORDALS:Nordals Boldklubs førstehold i drenge-
årgangen tabte i weekenden kvartfinalen mod Gau-
erslund IF.Dermed er drengene fra Nordals ude af
konkurrencen om Jydsk Mesterskab. Gauerslun~
var fysisk overlegne, og det fik stor betydning pa en
tung og regnvåd bane. Kampen endte ~-1,og det
var et en fortjent sejr til Gauerslund. Malscorer for
Nordals Boldklub var Jeff Pedersen. li

NB-drenge tabte
kamp om jysk
mesterskab

FODBOLD På trods af nederlaget
til Gauerslund er
træn'er Hans Rønn
Pedersen optmistisk
med hensyn til
fremtiden.

Nordals ude afkampene
NORDBORG:Nordals Boldklubs 1.hold i drengeår-
gangen nåede til kvartfinalen om det jyske mester-
skab, men længere kom holdet ikke. Gauerslund IF
var modstanderen i kvartfinalen, og her var Gauer-
slund IF tvsisk overlegen. Det fik stor betydning på
en våd og regntung bane. Fuldt fortjent vandt Gau-
erslund 6-1- det enlige NB-mål blev scoret af Jeff
Pedersen. på trods af dette nederlag har det været
en succesrig sæson for holdet, der er blevet trænet
af Hans Rønn Pedersen. Jti -bro
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.NORDALS: Det blev ikke
til et jysk forboldmester-
skab for Nord-Als Bold-
klubs førstehold i drengeår-
gangen i denne omgang.
Holdet blev i kvartfinalen
slået 6-1 af et fysiskoverle-
gent hold fra Gauerslund
lF.

Banen var regnvåd og
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tung og NB-spillernes gode
teknik duede bare ikke
under de forhold. Og der'
var slet ingen tvivl om, at
sejren til Gauerslund lF var
fortjent - selvom dens
størrelse ikke helt viser,
hvordan chancerne var
fordelt .

Målscorer for NB var Jeff
Pedersen.

På trods af nederlaget
har det været en succesfuld
sæson for holdet og træner
Hans Rønn Pedersen, og
der er i klubben spænding
med hensyn til det dygtige
fodboldholds fremtid.
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