
Teamet omkring seniorafdelingen ser til sæson 2011 således ud:

NordalsB starlermed næsten n~ hold
AfH:lenaFrey, '" -''511' "zol ende af serie 2, og for at ~pfYldedette vil
}IL~2)14178, hfl;@j\(d!'_ !toldetpri'mætt-~pille-sit,~~~t spil ogholde

''''<''. «: \j" 2 , '. modstanderne fra at score: if" • ~
NORDBORG:Nordals Boldklub spiller i dag- Hvis vi sktif lykkedes' ~ed vores mål .
si~førstekamp iIorårssæsonen, og det bli- skal hele holdet være vores profll, siger Kri~

Holdleder Henning Carlson ver medset næstem1o/thold, da der har-væ- stian Dreyer,' i ! '\ . '( i·~'.. .'
-------------~ ret en del afgange på holdet siden nedryk-

n~rfgefitefteråretfrlrserie 1. .,,' .: Tro på sej'll i "t(.
'~~ITor. har holdet ~åttet bruge' meget Dagensrnodståndsr erToffltind IF,et hold

energipå ~t kø~e~el1ye,~pillereind, hvilket Nordals for nylig tabte 4-1'tit! en trænings-
har afspejlet sig ~.træmngskampene.HoF kamp.";' ; ;';,
d~t; Jræner K:risl'ia,u,'Oreyerer dog fortrøst- .' -Vi ved; hvordan devil gribe detan ogved
m.fl~~flddforud 'fo~.sæsonen.Nordals har ,- at være-på forkantenmeddet; kanvi forsø-
pa.;~f~~daf.de man~eI'ly~ spillere somfor- . ge at snyde (fem lidt; Og så skal vi med en
b~.rede'ls~.til ~æson~n.la.,,:et.en~a.~s_e.tek-: .. masse kontrachancer få pitt'tet bolden imå-
:nIJk}~cerung,'ogføtst'l'de; se?:~ste i.I~·~rer··.·let;fork1are,r"træneren,der'trorpå seki da-
der~lev,etsat m~~; f~kus pa den,fY~lske_ ge.nsudekamp,:tnen fortæW~rat hari også
trænmg. '.', _. ,_.Co. • '. '. bliver glad for et point. . ~_k::. . ~

Nordais'tnålsætning er at ende iden gode Nyspiller i NBer 'MartinSidsgaard.

Seniorformand Klaus Kjærgaard

Træningsopstart for senior i NB
Af borgerjournalist Jens Christian Hansen, Nordborg

Så går det løs igen. NB skal vi have skudt udendørs-sæsonen i gang igen. Det sker allerede lørdag den 15. 01.
2011 kl. 14-16 på lysbanen i Nord-Als Idrætscenter.

Her skal alle unge og knap så unge raske mænd med hang til fodboldspil have fundet støvlerne frem igen.
Medbring også indesko og løbesko. Vejrliget kan betyde, at aktiviteten kan rykkes inden døre i Idrætscentret.
Efterfølgende vil der være en orientering vedr. den forestående sæson.

Træningen sæsonen igennem bliver under ledelse af cheftræner Kristian Dreyer. Det vil foregå tirsdage &
torsdag e kl. 19-21 også på lysbanen i Nord-Als Idrætscenter.

Klubben glæder sig til at se nye som "gamle" spillere. Har man spørgsmål kan seniorformand Klaus Kjærgaard
træffes på telefonnr. 2061 1887.

Seniorafdelingen i Nord-Als Boldklub har 2 turneringshold tilmeldt til den kommende sæson. Et hold i serie 2 og
et hold i serie 5.

Træner Kristian Dreyer

Træner Serkan Sahin

Træner Søren Sørensen



-~--------- -.•...•...~---.~
mandag 11. april2011 SDR

Storsejr iroddet affære
• Fodbold, serie 2 herrer: Toftlund
IF- Nord/Als B 4-0 (2-0). Målsco-
rere for Toftlund: (l-O) Kent
Henninqsen, (2-0) Søren Michl,
(3-0) Kent Henninqsen, (4-0)
Tommy Jacobsen.

Nordals fikmoral
• Fodbold, serie 2, herrer:
Nordals B - Vejen SF,3-1
(2-l). Målscorere: Okan Sa-
hin, Klaus Kjærgaard, Lasse
Møller.

NORDBORG:Nordals Bsatte
sig på hjemmekampen mod
Vejen SF de første fem minut-
ter, men kom ved et tilfældigt
mål bagud l-O efter syv mi-
nutter, hvorefter holdet igen
overtog styringen af kampen.
Der blev scoret til både l-l
og 2-1 inden pausen, og i an-
den halvleg blev der helt luk-
ket ved scoringen til 3-1.

- Planen var, at vi med en
sejr skulle give moralen et or-
dentligt boost.opad efter vo-
res nederlag i sidste uge, og
det fik den. Sejren var fuldt
fortjent. Holdet spillede for
hinanden, og de ville virkelig
noget, lyder det fra Nordals'
træner, Kristian Dreyer, der
kunne fortælle, at det er det,
der skal bære holdet frem.

frey

>--TOFTLUND:4 minutter skulle der
- gå, før Toftlund havde scoret to
. gange i hjemmekampen mod
Nord/Als.

Derefter gik gassen dog i den
grad af ballonen, og kampen ud-
viklede sig til at blive noget
klumpbold.

Midt i al roddet fik gæsterne
dog et rødt kort før pause.

. I anden halvleg tog det 30 se-
kunder, så var der scoret til 3-0.
Derefter gik tempoet på ny ud af
kampen, og Toftlund lukkede
med et kvarter igen officielt kam-
pen med en scoring til 4-0. BKC
.r« B ..!b/

Nordals fort-
sætter med
at tabe
Af Holger Jepsen
Tlf. 72114118, hoj@jv.dk

NORDALS: Nordals Bold-
klub rykkede ned fra serie l.
Men" lige lidt hjælper det.
Holdet taber stadig. Skær-
torsdag blev det til et 2-3 ne-
derlag på hjemmebane mod
Bov lE

- Vi får udlignet et kvarter
før tid, men så får de et mål
ti minutter før tid, hvor vi
sover lidt efter et indkast, si- I
ger træner Kristian Dreyer.

Klaus Kjærgaard og Andre
Berglund scorede for nord-
alsingerne. De har tabt tre af
de første fire kampe. En en-
kelt sejr er det blevet til. Må-
ske får de den næste man-
dag, når de møder Hjord-
kær. Z3/y- 20/1



Nordalsfik vigtig
sejr over Team Vest
• Fodbold, serie 2 herrer:
Team Ves{- Nordals B 1-2
(O-O). Målscorere for Nord-
als: Claus Kjærqaard og
Karsten Schwarmer.

SKÆRBÆK:Nordals fik en vig-
tig sejr i lørdagens kamp på
udebane mod Team Vest. For
dermed krøb Nordals op i ta-
bellen med seks point - et
point færre end Team Vest på
femtepladsen.

- Vi har lukket en del mål
ind i de første kampe, så nu
prøver vi at stå lidt anderle-
des med en mand mere nede
bagved, Uden at det bliver for
defensivt, siger Kristian Drey-
er, træner for Nordals Bold-
klub. .

Og den taktik lykkedes mod·
Team Vest. Kampen var mål-
løs frem til 75. minut, hvor
Nordals fik scoret på en kon-
tra. Kort tid efter udlignede
Team Vest dog.

Men i kampens døende mi-
nutter fik Nordals kæmpet sig
til et straffespark, og scorin-
gen på straffesparket afgjor-
de kampen.

J t; Z/5 ~tJ/(

Nordals tabte knebent-
• Fodbold, serie 2 herrer: Nordals

I Boldklub- Vojens BI 2-3 (O-l)

Kristian Dreyer, træner for Nord-
als, var ikke tilfreds:

- Jeg synes, nederlaget var
ufortjent, for efter min mening .
styrer vi kampen alle 90 minut-
ter, siger han.

Første halvleg bød ikke på
mange chancer, men det lykke- _
des Bov at score till-O. Anden
halvleg bød på flere chancer og
mål. Det lykkedes Nordals at sco-
re to-gange i de første ti minutter.

Det lykkedes dog Vojens først
at udligne til 2-2 og kort tid efter
score til 3-2.

- Vi må erkende, det er nogle
placeringsfejl, der afgør kampen.
Samtidig havde vi ikke heldet op-
pe foran, for der var flere store
chancer, der ikke gik ind, siger
Kristian Dreyer.
J V qIs .:10/1

mandag 20. juni 2011 SDR

Nordals B er sikret
mod nedrykning
• Fodbold, serie 2, herrer: Nord-
als B- Team Vest, 2-1 (l-O).
Mål: Palle Petersen (l-O), Mar-
tin Nissen (2-0).

NORDBORG:Både Nordals Bold-
klub og Team Vest skulle bruge

ltre point for at sikre sig mod at
ende i nedrykningsspillet, så der

'blev fra begge hold startet offen-
sivt ud. Der blev skabt chancer
men ingen af holdene var skarpe
foran målet. Alligevel fik Nord-
als scoret til l-O inden pausen.

I anden halvleg fortsatte spil-
let med at bølge frem og tilbage,
og fem minutter før tid scorede
hjemmeholdet til 2-0. Team Vest
fik reduceret på et straffespark i
overtid. _

- Det var tre vigtige point, så
det var dejligt, at det lykkedes,
selvom vi aldrig rigtig fik spillet
til at fungere. Det blev lidt
krampagtig, hvilket lige så me-
get var Team Vests fortjeneste,
fortæller Kristian Dreyer, der er
træner i Nordals. (re y

I jV b/G ~II
Bov tabte
bundopgør
mod Als
• Fodbold, serie 2 herrer:
Bov IF - Nord/Als B 0-1
(O-O)Mål: O-l: Claus Kjær-
qaard

Pinslerne fortsatte for Bovs .
fodboldherrer i serie 2, der
søndag løb ind i et neder-
lag på O-l mod Nord/Als B.
Gæsterne fra Nord/Als var
toneangivende i begyndel-
sen af opgøret, hvor holdet
misbrugte flere store chan-
cer. Det nedryknlngstruede
hjemmehold overtog sty-
ringen cifopgøret midtvejs
i første halvleg, men Bov-
spillerne formåede ikke at
vise skarphed foran målet.
Begge hold havde mulighe-
derne i en jævnbyrdig
2.halvleg, hvor der var et
hav af nærkampe og hårdt
spil. Afgørelsen faldt med
blot syv minutter tilbage,
hvor gæsternes Claus Kjær-
gaard afdriblede Bovs mål-
mand og satte kampens
eneste scoring på tavlen.

Dermed sørgede Claus
Kjærgaard for, at Bov ind-
kasserede det syvende ne-
derlag på stribe, hvilket be-
tyder, at holdet skal stram-
me sig-an i sæsonens sidste
tre kampe, hvis holdet skal
bevare pladsen i serie 2.

Kristian Dreyer, træner
for Nord/Als, var glad efter
kampen: ..

- Det var en rigtig god
holdindsats, hvor vi fighte-
de hele vejen igennem.
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Nordals får en vanskelig
debut mod Tønder
FODBOLD: Nordals Boldklub skal idag til Tønder, og det bliver en svær kamp.

L-... == =_~ TSF slog Nordals

Af Steffan Larsen
Tlf. 72114114,
vik_Soenderborg@jv.dk

I NORDALS: I serie 2 (pulje
22) er fodboldklubben fra
Nordals krediteret for en

I sejr og en målscore på +3.

I Holdet skulle i lørdags have
mødt Løgum IF, som måtte
aflyse grundet Kloster Mær-
ken. Det er derfor et usik-
kert Nord/Als mandskab,
der på i dag skal spille i Tøn-
der.

Holdets træner, Carsten
Schwaermer, forventer en

I
svær kamp.

- Vi kender ikke meget til
Tønders hold. Vi spillede
mod dem i serie 3 for en del
år siden, og da var det et rig-
tig godt hold, fortæller han.

Holdet mangler flere spil-
lere, og træneren er usikker
på, hvem der er klar til på
lørdag,

- Lige nu har vi ikke den
trup, vi gerne skulle have. Vi
har dog fået en del nye, ta-
lentfulde spillere rykket op,
siger han.

Tønder IF spillede uaf-
gjort (2-2) i lørdags mod
Team Vest. Carsten Schwa-
ermer mener, at det giver
Tønder en fordel, da nordal-
singerne ikke er i ordenlig
kamptræning.

- Lige nu er vores primære
mål for sæsonen at overle-
ve. Alt andet ville være ren
luksus, siger han.

Ikke mange havde spået, at det unge hold fra Nordals Boldklub ville spadsere gennem serie
2, men det skete altså. Nu venter så den første udfordring, dog med en lidt anden besæt-
ning end her." Arkivfoto: Ernst Winkelmann

FAKTA •••
TRUPPEN:
• Nordals Boldklub er klar til endnu en sæson i serie 2.
• Afgang: Lars Hansen er flyttet og Carsten Schwaermer er blevet træner.
• Tilgang: Behzat Kaplan, kommerJra Fe Inter i Sønderborg, og tre U1?-spillere er rykket op
i truppen, da klubben ikke har et U19 hold: Kevin Werner, Casper Windog Bo Ledet.
• Resten af truppen er: Rene Schwab, Klaus Kjærgaard, Lasse"Møller, Rasmus Rieck,Jesper
Larsen, Mohammed Hounini, Imer Kreyeziu, Thomas Rudbeck, Andre Berglund, Martin Nis-
sen, Nicolai Moos, Christian Stampe og Brian Paulsen. l ----- ------

• Fodbold, serie 2, herrer: Tøn-
der SF- Nordals: 4-2 (2-0).

TØNDER:Tønder leverede en
god omgang fodbold, da holdet
slog Nordals med 4-2. Specielt
den første time fungerede TSF's
spil rigtig godt, og holdet kom
frem til mange chancer. Thomas
Svane og alen Dulic stod for to
mål hver, men mod slutningen
gik hjemmeholdet ned i kaden-
ce og tillod Nord/Als' Rasmus "
Rick og Imer Kryeziu at reduce-
re til 4-1 og 4-2.

- Vivar mindst en klasse over
NordAls, og 6-1 havde været et \
mere retvisende resultat, lyder
det fra TSF-træner Keld Johan-
sen. EMH

.01'/
-_00'
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Nord/Als B slog Toftlund IF
AfSteffan Larsen
TJf.72114114,
vikSoenderhorg'Øjv.dk

halvleg blev dog noget.
klumset, da kræfterne be-
gyndte at slippe op, fortæl-
ler han.

NORDALS: En flot første
halvleg af Nord/ Als Bafgjor-
de kampen mod Toftlund IF
i onsdags. Hjemmeholdets
træner, Carsten Schwaer-
mer, giver hele sit hold ros.

- Vispillede rigtig godt! AI-
le løb for hinanden. Anden

Fodbold, serie 2 herrer:
Nord/Als B - Toftlund IF
2-1 (2-0). Målscorere for
Nord/Als: Andre Berqlund
1 og Martin Nissen 1.

Konditionstræning
En håndfuld af spillerne

fra Nord/Als B er lige kom-
met hjem fra ferie, så nu

skal formen findes frem
igen.

- Jeg kan ikke sætte en fin-
ger på vores spil fra i ons-
dags, så fokuset til næste
kamp er, at få trænet kondi-
tionen op igen, siger Car-
stel'l-Schwaermer.

på spillet, og scorede to mål i løbet
af halvlegens sidste fem minutter.

- r anden halvleg havde vi ikke '
noget at vise. Vi forsøgte at prøve
nogle forskellige ting, men det gav
ikke pote, fortæller Carsten
Schwaermel steffan

---"-~.L- ~~--~~~J~V~~~/q~~~~~/~/====~~~~---~~--~~~----~,

Nordals B vandt svær kamp

Nord/Als'fik etpointi Vojens
. Fodbold serie 2 herrer: Vo-
jens BI- Nord/Als B 2,2 (i-l).
Målscorere for Nord/Als: An-
dreBerqlund og Nicolaj Mo-

:..::...-'----""""'"--------~----__r" os.
NORDALS: Nor/Als' B's

træner, Carsten Schwaer-
mer, er ikke tilfreds med de-
tuafgjorte resultat fra tirs-
dagens kamp i Vojens.
. - De (Vojen's BI)fik kun to
chancer hele kampen, og
dem scorede de på. Vi var
ukoncentrerede i de to situ-
ationer, fortæller han. .

AfSteffan Larsen' .-
Tlf. 7211 4114,
vik~Soenclerborg@jv.dk

Nordborgenserne sad el-
-Iers på hele kampen, og bur-
- .de, ifølge Carsten Schwaer-

mer, have scoret fire mål" i
første halvleg.
. - Drengene spillede rigtig
godt, men vi bliver nødt tH,
at øge vores koncentration i
defensiven, mener han.

På lørdag kommer Nord/
Als-spillerne på en svær op-
gave, når de får besøg af
Christiansfeld IF; et hold
der scorer rigtig mange mål.

Jill/c, 2.0/1

Nordals- træner:
Vi mødte bare et bedre hold»

Vi tabte til et meget bedre
hold. Længere er den ikke.
Vi begik nogle dumme fejl,
og det straffede de.

Carsten Schwaenner

Fodbold serie 2 herrer: Nordals B-
Christiansfeld IF0-2 (0-2).

NORDALS:I lørdags fik Nordals
Bbesøg af stærke Christiansfeld lE

Gæsterne, der ligger solidt på
førstepladsen i puljen, slog nord-
borgernserne 0-2.

Nordals B's træner, Carsten
Schwaermer, hal' ikke meget at si-:
ge om kampen.

- Vitabte til et meget bedre hold.
Længere er den ikke. Vibegik nog-
le dumme fejl, og det straffede de,
siger han.

Nordals spillede ellers godt med
den første halve time, men deref-
ter gik det galt. Gæsterne satte sig

Af Steffan Larsen
Tlf. 7211 4114,
vik_Soenderborg@jv.dk
og Mathias Schaadt-Hansen
Tlf. 7211 4012, vik_aab~nraa@jv.dk

Fodbold serie 2 herrer: Nordals 8
-'-Hjordk~r 3-1 (2-0). Målscorere
for Nordals B: Jacob Steinviq,
Martin Nissen og Kevin Werner.

Målscorer for Hjordkær: Brian
lfinrichs.

NORDALS:Træneren for Nordals
B, Carsten Schwaermor, havde in-
den den vanskelige kamp mod
Hjordkær modtage-t en del afbud.
Dette gjorde ikke opgaven lattere,
Alligevel formåede nordbQrgen~
serne at gå sejrrige fra kampen.

- Alle kæmpede 110 procent.
Det var super godt at se på. Hjord-
!<ær spillefle godt med, men vi
havde marginalerne på vores side
og udnyttede vores chancer, for-
tæller Carsten Schwaermer.

.Ja, Nordals havde i høj grad mClT-
gmaler med slg. Det e)l~rs form.'
stCl')rkehold fra Hjordkær hC!vd~
nemlig to store chancer i anden

halvleg, der blev reddet af stolper-
ne.

Brian Hinrichs fik dog ide sidste
minyttefFedpcerettil3-1" - .

. - Det er irriter~nde at tabe en
kamp, vi egentlig har, meg~t styr
PC!,l>iger.8rian Hinrtchs, assiste-
rende træner for Hjordkær, som
kårede Sijne Nansen til deres bed~
ste spiller .

mandag 12. september 2011
Jtl

'Team Vest
slog Nordals
• Fodbold, serie 2, herrer:
Team Vest - Nordals B:
5-1 (3-1). Målscorere for
Team Vest:Jesper Nielsen,
Brian Sørensen, Morten
Andersen, Alex Hansen og
Claus Løbner. Nordals: Bo
Ledet.

BR0NS: Team Vest tog sæ-
sonens første sejr, da Nord-
als blev besejret hjemme
med S-l. Jesper Nielsen
bragte hjemmeholdet foran
allerede i første minut, og
trods en udligning fra Bo
Ledet var Team Vest kom-
fortabelt foran med 3-1 ved
pausen.

To mål i anden halvleg
cementerede Team Vest-
sejren, som godt kunne
være blevet større.

':Vi styrer kampen fra
start til slut, så de var ikke i
nærheden af en sejr, lød
det fra Rene Søndergaard,
træner for Team Vest. EMH

..IV /9/1 .-lol/



Nordals og Løgum
spillede uafgjort -
Af Steffan Larsen
Tlf. 7211 4114
vik_Soenderb~rg@jv.dk

Fodbold, serie 2 herrer:
Nordals B- Løgum IF O-O.

NORDALS:Det var en målløs affæ-
re, da Løgum IF i i går gæstede
Nordals B ved Nordals Idrætscen-
ter. Kampen kunne være gået i
begge retninger, men en vinder
kunne ikke findes.

Gæsterne kom godt fra start og
lagde stort pres de første 20 mi-
nutter. Herefter styrede Nordals
slagets gang, fortæller hjemme-

holdets træner, Carsten Schwaer-
mer.

- Vifik utrolig mange chancer. Vi
spillede rigtig godt efter Løgums
dO~lI:lans, og alle viste god ar-
bejdsindsats, siger han.

Marginalerne svigtede
Trods de mange chancer fik nord-
borgenser dog aldrig scoret. Og
det skal der arbejdes på, mener
Schwaermer.

- Vi skal have trænet vores af-
slutninger. For at vinde kampe
skal man have marginalerne med
sig. Det havde vi desværre ikke i
dag, fortæller han.

SDR mandag 10. oktober 2011.
..IV

Toftlund slog Nordals
• Fodbold, serie 2, herrer: Toft-
lund IF - Nordals B: 3-1 (l-O).
Målscorere for Toftlund: Kim
Hjuler (40. og 60. minut) og
Henrik Gram (86.). Nordals:
Martin Nissen (70.).

TOFTLUND:Toftlund IF formåede
at vriste sig fri af bundstriden for
en stund, hvor til gengæld bese}

I rede Nordals nu må slås med Lø-
, gum IFog Tønder SE

Nordals havde ellers en gylden
mulighed for at komme foran
mod Toftlund, da et straffespark
blev brændt i første halvleg. I ste-
det kunne Toftlunds spillende
træner, Kim Hjuler, score till-O
og 2-0 med et mål på hver side af
pausen. Martin Nissen fik reduce-
ret, men Henrik Gram sikrede
Toftlund 3-1-sejren. EMH

Nordals
bankede Vojens

_• Fodbold serie 2 herrer: Nord-
als B- Vojens BI 5-1 (4-0).
Målscorere for Nordals B:
Klaus Kjærqaard 2, Martin
Nissen 2 og Andre Berqlund
1.

NORDALS:Der var klassefor-
skel, da Nordals B i lørdags tog
imod bundholdet fra Vojens
BI.Holdets træner, Carsten
Schwaermer, var godt tilfreds.

- Vi kom rigtig godt fra start. -
Klaus Kjærgaard scorede alle-
rede efter fire minutter, og ved
halvleg stod der 4-0. Kampen
var allerede lukket der, fortæl-
lerhan.

Der var aldrig tvivl om ud-
faldet i kampen. Sejren var
fuldt fortjent, selvom der ikke
blev spillet flot fodbold i an-
den halvleg.

- Efter pausen fik vi scoret
et hurtigt mål. Da vi jo førte

~ med fem, faldt vi lidt af på
den. Anden halvleg var mil-
dest talt ikke flot at se på, for-
tæller Carsten Schwaermer.

.c> steffan

JV /7,10Uf
JL-- ~~

Nordalsgav
point til Tønder
• Fodbold, serie 2 herrer:
Nordals B- Tønder SF
3"4 (l-2). Målscorere
for Nordals B: Jesper
Larsen, Martin Nissen
og Nicolai Moos.

NORDALS:Hjemmehol-
det, Nordals B, spillede
ikke en god kamp, da
holdet i lørdags tog imod
Tønder SE Nordborgen-
serne kunne ikke få de-
res spil til at fungere, for-
tæller holdets træner,
Carsten Schwaermer.

- Vi lavede virkelig
mange fejl. Vores spil
kørte slet ikke, da vi ikke
kunne ramme hinanden.
Det var lidt heldigt, at vi
overhovedet fik så man-
ge mål, siger han.

Spillerne mistede dog
ikke modet, men stoppe-
de det, der kunne have
været en afklapsning.

- Vi skal tage vores vil-
je og drive med til næste
kamp, og så skal vi bare
'få trænet hårdt, siger
Carsten Schwaermer.

steffan

JIf 3}o 2 II
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Nederlag til tophold
• Fodbold serie 2 herrer: Chri-
stiansfeld IF - Nordals B4-1
(l-l). Målscore for Nordals: Ni-
colai Moos.

NORDALS:Der var klassefor-
skel i dele af kampen mellem
topholdet fra Christiansfeld og
Nordals. De første tyve minut-
ter dominerede hjemmeholdet
totalt, kunne have lukket kam-
pen der, men scorede kun en
enkelt gang. Kort før pausen
udlignede Nordals' Nicolai Mo-
os efter et hjørnespark. l an-
den halvleg var gæsterne godt
med, men måtte se sig slået,
da Christiansfeld scorede de
sidste mål kort før tid. Nord-
borgensernes træner, Carsten
Schwaermer, er tilfreds med
holdets indsats til trods for
nederlaget.

- Vi gjorde hvad vi kunne, og
havde en god arbejdsmoral. Vi
tabte bare til et bedre hold,
længere er den ikke, siger han.



Nordals tævede
.Team Vest
• Fodbold, serie 2, herrer: Nord-
als B- Team Vest: 5-0 (2-0).

NORDALS:Spillerne fra Nordals B
har god grund til at være glade
efter lørdagens afklapsning af
Team Vest. Alt kørte, som det
skulle.fortæller holdets træner,
Carsten Schwaermer.

- Det var en rigtig flot præsta-
tion. Sejren var aldrig i fare. Det
er helt sikkert den bedste kamp,
vi har spillet i år, siger han.

Hjemmeholdet udnyttede en-
hver chance, der bød sig, og lod
på intet tidspunkt gæsterne fra
Skærbæk komme til fadet.

Steffan
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Nordalstabte i
en målrig kamp
• Fodbold, serie 2, herrer: Hjord-
kær UIF- Nordals B 6- 4 (0-2) .
Målscorere for Nordals. Martin
Nissen 3 og Nicolai Moos.

NORDALS:Hele 10 mål blev sco-
ret i kampen. Nordals var foran
det meste af tiden, fortæller hol-
dets træner, Carsten Schwaermer.

- Vi førte 4-3, da der var otte
minutter tilbage. Derefter forære-
de vi dem tre mål, konstaterer
han.

Sæsonen er nu slut. Nordals
endte på femtepladsen i serie 2,
hvor holdet også kommer til at
spille næste sæson. Carsten
Schwaermer er yderst tilfreds
med holdets indsats:

- Det har været en turbulent
sæson. Vi har haft en masse U17-
spillere med, som har været en
fast del af truppen. De har gjort
det rigtig godt, og jeg er stolt
over vores præstationer. steffan
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