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f- NORDALS: Det er gået rigtigt godt for en hel del hold fra
I Nord-Als Boldklub (NB) i sæsonen 2007. I weekenden blev

det kronet med en titel til klubbens U14 drenge mester-
I- række, der blev jysk pokalvinder. Det skete ved at besejre

Hjerting IF med S-2. Kampen skulle oprindeligt have været

~

spillet i ESbjerg, men blev flyttet til Nordborg, hvor et tal-
stærkt publikum med stor opbakning kunne hjælpe dren-
gene på vej.
Målscorerne for NB blev: Imer Kryezia (2), Benjamin

Wind, Semran Dulbaj og Jesper Damberg. Ligeledes spille-
de NB-keeper Martin Carl en flot kamp.

Ingen mestre
Lørdag var det dog definitivt slut med håbet om at få en
jysk mester i NB. Serie S-holdet tabte 3-2 ude mod Tistrup
Boldklub, og holdet kom dermed ikke i semifinalen.
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i Nord-Als-piger er ubesejrede
Af Mette Christine Schulz Sportsligt er det også gået
Tlf. 7342 5119,mcs@jv.dk flot, da holdet viser gode tak-

ter. Træner Karin Thorsted
har med stort engagement få-
et en velfungerende trup op at -t-

stå, fortæller Jens Christian -i-
Hansen fra Nord-Als Bold- L
klub.

NORDBORG: De skal på
langfart, hver gang de skal
spille en kamp, men det ser
ikke ud til at stoppe de unge
piger i Nord-Als Boldklub.
Holdet ligger nemlig ube-

_ sejret på en førsteplads i ræk-
ken »Piger 2«.
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t. I denne række er der 11
spillere på hvert hold, hvilket
ikke er helt i tråd med den
danske fodboldverdens nye

, vej, hvor spiller foregår i min-
dre hold.
- Men hvad gør man, når

der kun lige er spillere nok til
to syvmandshold og den ene
træner må stoppe i sommer-
pausen? Løsningen blev til-
meldingen i Piger 2-rækken.

NB's U72 piger har stor
succes i rækken »piger 2«
trods turbulent start med
trænerstop og spillerman-
gel. Holdet ligger ubesej-
ret på den førsteplads og
viser gode takter. Da ikke
andre klubber iSønderjyl-
land spiler 7 7 mod 71, skal
der rejses langt til kampe-
ne.
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stor opbakning
Men det kræver også stor op-
bakning fra forældrene at
spille i denne række. Ingen
andre klubber i Sønderjyl-
land spiller her, så holdet skal
på langfart til hver kamp.
Der skal køres to gange til

Vejle og tre gange til Kolding.
- Men det lader til, at både

piger og forældre tager den-
ne udfordring med positivt
humør, fortæller Jens Christi-
an Hansen.
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Det går godt for
NB's U12piger


