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'ToftluO(ft~bteoi et
~hancefaffigtop,ør
Serie 2herrer:ToftluntlIF-
NortkilsB 1~2(1-1),

TOFTLUND:,-oftlu~d har som
oprykker klarefsig godkendt i
serie 2 ogliggermidU tabel-
len..De.haLyjst?t.d~sagtens
kan spille med;ogderiselvtil-
lid fik defot~lyorobrugfor i
torsdags,(ja~~Jegimod top- .

·0 holdet fraN9td~.ls.> ... ··0

Detvargi:eSterne, der kom
.0 bed~ fra.~~~:8gofj~st()tet·
efter~tlilleKvq~~r~~pil,på
en chance Toftlund selv gav
·væk...·..• ·.:·..ii ...

Resten.a1ljCl1ylegen·forløb
uden de-store FhClncerindtil
fem minutterføi-pause,hvor
Toftlundfiknef;l:~ttilJ-l· .

-,Anden ha[il~g-Varligesom
første heltchancefattig. Det
var dog gæsteme; dertfak .
det længstE~'stra,efter de fik
scoretfil2-ltirninutler inde i

.' halvlegen. ... . B](C

TOPOPGØR.
o

_/tl (.0. lo

Nordals tiedst"i
· Fodbold,serie 2:BtatuPc-NordaIs
~3 (M). Mql;~1FJåkrpnSojeva,

.. ~2FlakronSojeva:()'3MlLriinNzs,.-
sen. .

: STARUP:- Den sejr kan der ikke pil-
les ved. Vi mødte et hold, der Var
bedre end.os, DeliOtfager vioqså
nederlaget med oprejst pande, kon-
staterede ~tarup~~tr~ner Torben

••A~dersen eftertopkampen.
. ..Nordal§ hqvde hell:il11o~at presse'
Starup hØjtopP/3Påbane!Jog holdt
dermed.hjernfIJ~f:l°18~trfi:l·at·k9m-

·····m~til nævneværdige chancer.:Gæ~
........sterne $pilledetilrt1~.gboldengodt

rundt qg~unne.~ft~,tvveminutters
spil bringeSigferanl1led'-O. Hjem-
meholdet. forsøgt~~tte[pausen at
gå længereJ(eWBåb~nen, men det

· straffed~alsillgerne.medto kontra-
. ..s~9ringe.r.'. '_','-._:.:_,:-,-_<'f~, -r> ~-,

Sejren betygel}'CI~Nordals nu fø-
re(rækken niedf~FI'lP()intnect til.
Starup. AIIi§eVelt;f':9Prykning ikke
noget tema for tr~n:~r Kristian Dre-
yer. . .~J',"

- Målet forostlår-clet været at ..
undgå l')edryknin92Defervi et point
fra nu, 'og det er vi meget tilfredse
med.. . ·kock

,)~i;./ff'6-~y~ .SEJR ....•.•.··.Y<i/>/ ....·

Målin~q~~~.df
.forNordal.~ic'c;"··
Fodbold, serie 2herter, Nor"
·dalsB -VojensBI,~l(~V.

Nordalsi30ldklubkom ret
hu.rtigtbågud,då'holdet i går
spillede !TICld'lojens BI, for ef-
ter blot seksffiinutær havde ..
Vojens sceretkampens første
mal. No1ttalsfik dog vendt
spillet ret godl()gscorede i

. slutni~ge~af førSte halvleg
, tre mal pa20minutter. 3,1

blev:kampens resultat efter
. en helt fantastis~ indsats fra
Nordi3ls' målmand. !rey

.----'----'----'~~ -- ..;...-~

•...SIJR .0 ..•... ~ -.if.\7{<~ o.

I~or4~IS,~,~~på To~I~~o~....·-i<.
Fodboid:Seri~» ..No@åls BO
- Toftlund 1F;3-o.(1;O);inål:Tho- .

;.maS; Rudbech (1-Ø);..htåiiin Nissen
·(2-0) og FenoIlAji1lsi(3~O). .

!. NORQBORG:NordalsBoldklub der
: er sikret optykningti[S~rleJ rhødte
..jlørdaQ~JoftlundIFr<lE?rskulie have
tre point for at kU!lri~blive{Serie 2.

.:Derfor var NOrdc3I~J9~Iieredt'Råat
møde et yderst motiveret hold. Der

;..varknald på-fra kåmpen$ start, men .,
·N.0rdals' træner Kristian. Dreyer for-
•talte, C!~holdet havaestYtpå Toft-
lu~ds måde at ?pilleJr~ T6ftlwnd ..

·star nemlig meg~tlaflqtJilbage på' .
banen og skyderlangeb.oJde. Nor-

.' dals..scorede. til. 1-0 ~ft.er?Qminutter
.og attalte ipaus~n9!fOrtsætte med
at ~pilled~re.s ege~-sfijl()ghoide te-
kU$~HVilket.IYkk~d~~foE~01get d~r i

...<le'S!dstetiminy~er~BI}~d~m~re .
gP ogscoredeto.·måEC'i.···.········ ' .

.}.o·."".D~t"aL<I~jli9t.<i.t~~jr~..()g"irkelig

.,!~kkert;.at.spmeI'f1eg~v9~I)·enskak .
I~"~å yikynn~~eyi?g'c3t"i~r 9Pryk~o

·olpgen værdige;Jød detfratrælle- .
ren. . . . .' 'frey
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Serie 1, Pulje 10: Onsdag aften havde Egen UI besøg af Nordals Boldklub. Et
lokalbrag som blev set af hele 620 tilskuere. Læs mere her.

Egen UI slog Nordals ibrag foran ·620
tilskuere
Af , 02/09/2010 , 10.05

Egen UI- Nordals Boldklub 1-0 (1-0)
1-0 Jesper Teichert Christensen (12)
Tilskuere: 620

Tommy Prokopek, Egen UI-spiller,· udtalte efter kampen til UgaBold.com.
- Det var en okay kamp i et fint tempo. Vi har en masse store chanær kampen igennem,
mens Nordals har meget få chanær. På den baggrund var det ogsA en fortjent sejr synes
jeg. Men vi skulle have·lukket den, så det kunne ikke undgå at blive spændende, så det er
jeg skuffet over at vi ikke fol111fir.Men ros til Nordals for fighte og st:3 godt pA banen. I
Øvrigt, sA var det en perfekt kulisse for en seriekamp, og det er jo fedt nar 620 tilskuere
ser på, hvor 200 var fra Nordals.
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•Fodbald, ;~rieilJhe"er,
Sædding/GI F -Nardals B,
f5;(). (&Ol. .

:N:O:RDlJ9~G:riofCIals.B{}W
,kluDhaydepgtlg ~odistYrIiå,
~udebane~åffi.peiitnqd··Sæd-
;diniVG TF {lØrdags.: ....

Ihvert fald i kampens før-

ste43'n:linuttefh~or holdet ]Sel~orri der srodJ.g til b.al~leg~fiktO lntrlige mål,
holdt. niodshID:deme..rigtig dem, ~avdeVis~troeJi på '..oggjordedettil5-'pligemden
godt nede.' '. . det, for vi havde godt styr op' slutt1øjtet-./ .

Holdet måtte kæmpe modderp,fortalte·heldets #rener. .,..Vihavdetroenpådetiiør-
meget kraftig.niedviad;Men lfristi~Dr~)fer: ....{ ••. . stebalvleg, Jllendet gikgålt
detvar1nargllial~me, tlel"ik~_ .•..~el1ga?æddirlg ~cored~1 .for os i anden halvleg,lød det
ke var med holdet, og første <let41.minut, var holdet b~- fra.Kris1iallDreyer, derser
halvlegs helt store chance 1.!d2-0, hvilket førte tit at ;fremtilenforhåbentllg loka:-
blev bnen,dt,"liv?r~r ..det, bUIldJ:o!~sm~ntalitete~}{0.t,n lop~~ti~teyv:~.ekel\~'
ly~edesm9dstanderne. at" :freml spiller:tle;og flere åffå- nar bunden møder toppen

•.'sende bolden imålet kortførÆcler glipped~,hvilket ikkeblev,. Egen-U1.
halvleg.<·· .... . . bedre,: da Sædcllilg midt.i . YJo "ic/o

;~?~a~&·~~'f~~.:,~~r~1R~~~~t
'lg~'mqtil,(l\1d~n;h~vleg
1.··Af Helena FreY

~TIf.7342 5120, hfr@jv,dk

_. .. "-

lO~~OP{JØ~:Eg~nUI..
ufIsPilledeNordals .i .

cB()I~~bpå;de~o~ __.<
~r~4tsJiJ~!JllIleban~<?g~
.udstill.ede forskellen
på.top6g:bund iserte
L

AfHo~Jepsen/i i,

TIt. 7342 sna hoj@i'idl{

. KAMPEN 1fÆ:... ....
Nordal~ Boldkl~b- EgEmU) .

,;J-6 (0-:3).....•...•••...:
..>Målscorere:; /i

'(}-1 SteffanCJausen .
o-? Jesper Teichert
0-3,0-4 Kim»Bornber«
Ransel)' .

·'.J-4 Clalls Kærgaard ..'
. 1-5 Kirn»BOmber« Ha~J'\

'1-6 SteffallClausen
TilskUere: 360 i

.., , , < , .. : ..

NQRD~:~lsætog~a
.n~grØnne fra;Egen UItzyk-·
ked~Nordalsctløldlat1bhefii
bundfenteJ} Wozniackiig~,c .
.'daN}J!ag~eujævn~stilet ..
lokalopgør melleIlldet ilbs6-'
'luttetophold og bundholdet i
seriel. .•.•.. -. . .
·..J\ph300 tilSkuere mødte op
.- v-e1halvdeleJl-:frn;GuderUp)~
'ogd~:fien langtbedre kamp
. ae~e.Jendda 790s~~på,dade
tonordalsiske·.hold mødtes»
pål,inakAreD<lfqr få ttgersi-;
...den·NBvarfåk1iskJlæntm~d.•
de~~ ~OJllipUl'ter,ineiIså,.

·~~:~~~i~~rie~t~t~i.;;K~rirs~ Jyllåndsserien .

1'·..· ..k:1 J..l mi
D
.. er....•......e..•....de,.·.da· Martin, Ni1..•.·.8-...............•.D.•......e...•.f. ble v..••.g.a.o·e.·.t.•.t~.i..I. "a.·.••.JI~.•...·.T. ~ ..·..·.p..· å·•.•.••·.••....·.N.....•..·•.o·.••·r.d...••....•.....a!s•.•..··•..I......•..•.g•.•.•....å·•...t.•·.•..E.·..·••.......rllari.•.gt..·•......·..•...p.e,df.·e k....•..•........a.·.rnpEUr·fØrer···.rækken··med23.senheadedefløt, menEgensen~ denJør~e IGljderup..<· ..•...•....'.. - ' ····pointfqrti kampe"":det er fire'

,målOland,.Monen, strii;h~d~forhi~~nsJe~~)~~lpe,~~~:lad:!:.endRihePå~:
mann, filåttestrækkehelt udFl~e~UI-c:hancer kom på . <:To sej(emere. Såer Vi: op:
foixat parere ogskubbebo}.:stribe,indeJl· det 'netop vat pe, siger hait.ElJIsblnem-:
d, !ig.e o.vermål.i .... ..' ClllUse:qc,dereftei'engodhalv lig mødenummertoj)gtre i
. .'. ·1imeba.nl{edebolden op un- de sidste fire kampe.- .

'Dettrakoptil. mål derov~rliggeten til. EUI-~NB deritn()~Jiggersidst
: MenNB's Chåncervar.ikkering.Da,der~gåetY4erlige- .. medp19tfemJiointiti kampe..
~ere;eridder.ku:ril1etænespå:ieptDinutter; stoddet 3-{).til·.' ...- Vier jo godt med fen halv
·enskadet:.~d/.l\iinU:tteme '. de.grøiuie,og så var den .·tiineoghåret p~chancer,og

..herefter havde·EUlfleremu:' '1caJnpafgjort./.c .....__ . vi spiller. Sådanset.f!l\ ~od -
.ligheder -iSær-var detsIIlukt .....':7'De~~~e detvildskab. kamP.MenvimåDareerkeh~
arbejde~;daSteffahqausen·ivitaJte0m,<l1:viin~led~·i, de~at Eg~neFet rigtig godt

: 4et2~. ):ninut <iriJ)ledeiven- ..de!l !)id§tekafilp·~od l'l0rd~ bold;SagdeNRtrænet E'ri~ti-'
.stresideog skødfJadtog ., ålshjem,m.eiGuderup.petfik ånDieyer. . '.-
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Nordals ·.~F~h~ltl..bllnd
Fodbold,serie l:Jerni ..:.NonJaIs
BoWMub 4:3 (1~2);.Målscorerefor
Nordals: J.(JJako./f Steinvig, 2'() Mar- '
tin NiÆe1z,3-1Martin N"zssen.

Detser ikkegodtucjfor bundholdet
Nordals Boldldub.Ensejrpå udeba-
ne mod Jernevarnødvendig, hvis
der også skal være serie-1-fodbold ;'
på Nordals næste år:

Det serellersgbdfud for Nordals
med scoringer af.JakobSteinvig og .
Martin Nissenførpausel'l. lstedet
for at udbyggeføring!?ll.fik hjemme-
holdet reduceret efter en h~lv times .
spil. . i.··."' •••.••.:

•Kun treminlJftl?reft~rpCiusen. -.
kom. NordCilsforam3-1 ...igetlvar det
MartirtNissen. Dennegarig på et ..•.
straffespark: i . .. ...... .'.

Men såtog ..JernefCIt med lange
bolde ind ifeltetDet resulterede i to
scoringer og udligning; .'

Alt saud tif~nH~f9jortkamp;
men iovertid~nfikJemetilkendt et
straffespark, ogistedefbfev det til
en 4-3 sejr til hjemmeholdet

Betingelserne ser ikke godt ud til
lørdagens udekamprnod Vejen.
Nordals har alleredenu~fem-seks af-
bud til kampen: -tc-

BØllEBANK
'Stort_n~d'l'lagjil
NordabfBoldklub . ."

t FOdhold,~Iherrer: Vejen .
SF .;..NOh/iJ1$13i5ltfkltth6-1
(4-lJ.MålsclJre'ifoy Nordals .
Boldklub: MartinN"zssen.

Detvarena!b!.ldsramt Nord~·t J·~:j:~~t~~r'der mø%~~~på
I' • Vejen S~D . 'ede Ve-
II jen,()gcJet.~ rede 4~b

efter detførs !'fer.
, Dog lykkedes det Martin
I Nissen atsæfte.etenkelt mål

ind inden på.lls.en,menkam-
penendt~p~l~iI-yejenSF. .:

: JI/2.~~2ci} ak;·

-.-.- ..

Fodbo1d;$erie1..jlJ~ ingen .rl.dfu1dsperio(}etj"hvornenafDl~~eq.pg9~t .';de meddellSid~nc&Yk~
NordalsBoldklW':".K$C vi er helt væk i 15 minutter,fikyi vlst.-1\ll~i~iJ.1.~m~.1igh~·ningspbjd~.-MdAAigt"Utld

. Hane: (J.3 (0-1). ... somvihar9ple\'etid~f:tclllg-Ettede9g gjQnIe,hvAA4ek:tin- frygterN0rdals~atYardestil-
rekampe, forta1te~neren~ •..n~;lødd.etfr'a.KJjl:\t:iallDrey- ler meden hel del divisions-.

NORDBORG: ."sf!J.v-OJhilet FØrste målblev.scoretpå er.·· spillerepå holdet.
·····bleV'til et nederlllgpa~. til straffe,·og. i ~dellhalvleg. I.næste W:~kcmtIihvorsæ- .- Det bliver svært,men så .

Nordals Boldklub; var.·hol-" blev der scoret selvmåLSåat senens sidstekciJ:npskal.spil- længe vi g~hva4.vi'kan~ er
c. dets tram~Krist:iall])ieyer . katnpeneridte3-()~~efter les, ser l'l()r,.em til en jeg tilfreds; tilføjedeKristian
.'tilfredsmedholdetsirtdsats> tra!n.eiens:meningheltfor-4årdn~r.· jåunp>Hol- Dreyer. .... ... frey
. - Vigjordedetrigtiggodtf'1;jent.<i,· ......•.....det skainefuligJtJØdeVai'de' .

~.. dele af kafupen.;og.viliav4e -ViViJlegemeslu1:tl.'!Sæso- IF,der Iaempef(~ill.ikkeaten~.

.NEDRYKNING
Nordals havdejkk~~en···

j chance 'liIod'Vilr~,y~/'
FodlJold:Serie 1Herrer,.Vai'fklFi-:.'
NordalsBoldklub, lH{!j.;P;if!t.iK .
Andre Berglutid . . .

. af de hold, NorØ~I~~eni1em sæso-
nen 'har mødt,derMrme have klaret

.det hold, Varde stlilede med,.derfor
betyderdetstore.f\§tletJag ikke så
'meget for hold~t!J~FQ~EyJststor
motivation idennesæson; ~

.CJ . - Havde de~tiIC" .. det hold
sæ!sone~igel1l'l~ .....derø9.etlige
gennem seriel~ .....d1tvarhelt i or-
den, at vi tabte; ., .. lfra.træne-

~;.2:S~s6~~g'~~;)~()dKeridt.ifi
, har mødtb~cI~··polcl,()gfJer~
for rykkervih n. Men der er
.blevet v!stville .. .e Jor;klu~
ben oghoIget,to~t er Kri.stian ....
Dreye~J·tl··,~;,e$t () !"ey

"C"". • ::.' '. ::_,' '. : -"", - •• .' '.-." _'c "_ ._0 .. , ::~

N.QROSORG:.NOr(j~l~~~lakltJ~;~åi:"
····.·.feslyftesæsonen•.mea.~trDeg~t;;.·•.
stortnecJerlag 'påll~l, daholdet.],
mødte Varde 1F;'derha., t ~t '
·stille med syvdivisioQ...... ......e.Nørd-,

....ais' træner Kristian[)re~fJ8rtæller;
'.•at objektivt.set var.deti~k.ef1)~ng~


