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Fodbold,serie 3: Nordals B-
Hjordkær UIF0-5 (0-3).

NORDALS: - Det var fortjent,
Hjordkær vandt, men de var
ikke fem mål bedre. Det er
simpelthen effektiviteten foran
modstanderens mål, der er
forskellen på de to hold i dag,
siger Nordals-træner Klaus
Tonnesen.

Nordals er placeret på sid-
stepladsen med kun et point i
syv kampe.
- Det gælder kun om at

overleve for os, og vi tror på,
at det snart vender; siger
Klaus Tonnesen.
,.Jv. /f? es: O S-Foreningerne fik en dejlig dag

Foreningernes Dag i Nordborg blev en ubetinget succes, så
længe solen skinnede. Da bygerne i lørdags begyndte, var
succesen allerede i hus, så det gjorde ikke så meget For-
manden for handelsstandsforeningen, Nordborg På Toppen,
Jan Bundgaard er en glad mand.

- Der var sort af mennesker på gaden i Nordborg, så vi er
glade for arrangementet Ok, da bygerne startede, gik folk
hjem, men det ødelægger ikke følelsen af, at vi havde en god
dag og foreningerne er også positive, siger Jan Bundgaard.

Nordborg På Toppens næste aktivitet er, at bakke op om
Nordals Musikfestival ved at lave musik i gaderne.

FODBOLD SERIE 3

Det holdt hårdt
for Notmark
Fodbold,serie 3: Notmark
SU-NordalsB 3-1 0-0). Mål:
LarsJiirgensen 0-0), Bastian
Jessen (2-]),jens Sørensen
(3-]).

som om, at kampen var afgjort, og
det fik kun kosmetisk betydning, at
Nordals fik reduceret til slutresulta-
tet 4-5. Træner fra det vindende
hold, SUB-træner Christian Peter-
sen, ser således på kampen:

- Spilleme fik simpelthen en
kæmpe skideballe i halvlegen, for vi
var alt for langt fra vores markerin-
ger. Det blev der så ændret på i an-
den halvleg, hvor der generelt også
blev fightet meget mere.

Træner for det tab ende hold,
Nordals-træner Klaus Tonnesen,
var meget ærgerlig efter kampen:

- Jeg synes, det var en meget lige
kamp, og det var rent uheld, at vi
ikke fik nogle point ud af den. Kam-
pen var meget intensiv og godt spil-
let. -tim

NOTMARK: - Det var ikke for
kønt. Vi er slet ikke oppe i om-
drejninger, men vi fik de tre
point, og mere er der sådan
set ikke at sige til det, siger
Notmark-træner Erik Nielsen.
Notmark kontrollerede kam-

pen og var da også foran '-0,
lige indtil Nordals midt i 2.
halvleg fik udlignet. så skulle
Notmark helt hen til ti minut-
ter før tid, før holdet igen kom
foran på et lidt heldigt mål af
Bastian Jessen. Jens Søren-
sen kunne i kampens døende
minutter udbygge Notmark-fø-
ringen til slutresultatet s-t
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SUB vandt målorgie
Fodbold, serie 3: Nordals B-SUB
Sønderborg 4-5 (3-2). Mål for
Nordals: Martin Lyshøj 1, Mikkel
Bennedsen 1,Anders Olsen 1, Car-
sten Schwaermer 1. SUB: Ronni
Godbersen 2, Jonas Thorø 1, Kent
Christensen 1,Morten Møller 1.

NORDBORG: Med fem mål til SUB
og fire til Nordals var det SUB, der
løb med sæsonens første sejr i serie
3 og de tre point. SUB kom bedst fra
start med en l-O-scoring efter ti mi-
nutters spil, men så kom Nordals
igen med hele tre scoringer, inden
SUB kunne reducere til pausestillin-
gen 2-3.

I anden halvleg var det SUB's tur
til at score tre hurtige mål i træk.
Ved stillingen 5-3 til SUB var det

~ORDBORG: Efter endnu et nederlag
Iweekendens kamp mod Lundtoft IF
er Nordals ved at blive godt og qrun-
digt isoleret i bunden af rækken. Hol-
det har et point efter ni kampe, og
der er allerede nu hele ni point op til
nedrykningsstregen. Nordals-træner
Klaus Tonnesen mener ikke, at week-
endens Q+nederlag var helt fortjent:
- Jeg mener, at uafgjort havde væ-

ret det mest retfærdige i den kamp.
Jeg er godt tilfreds med spillerne. De
kæmpede gOdtJ V.3/ CJS.Osofim


