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FoR.ÅÅssÆsoN Td

Ja, så l-akker det mod slutningen af forårssæsonen, og med een kamp ti1-bage vil- vi gerne benytte lejligheden tiI at tatrå aLe sDllfere foretl god første halvdel
I

M'*'kl-ubbens I første hold placeret meffem de 4 bedste i hver sin se-r1e er der ve1 en god baggrund for optimi-sme med hensyn ti1 oprykning.

{l9IIUSi Det er bare skønt at konstatere, at kfubhuset faktisk erfyldt efter hver træningsaften og kamp, enten vl nu er samlet tif enordentlig 'rskidebarle'r åf træneren eriår bare tif en gallg hyggesnakoYer en kop af rrKeddes'r mocca.

Lad os fortsætte i sa.nme gode ånd som vi er begyndt, der er ingentvivl on, at det er den leaste investering Na någenÅinde har fore-taget.

IfaneiuPilalel: 150 kaope for ltB ! ! Det er i sig selv en præstation,der sl-kkert lornne siges mange rosende ord om. Jeg vi1 nøjås med atsige rrhjertelig tillykke gutterr, vi ses ved de 200.

Her er naynene: Christlal larsen
Flnn Christensen
Verner Petersen
Peer Christi-anseri
Poul Christianserr
Poul tyngkilde
O1e l,yngkilde
Hans Toft
Per lund

itied ønsker om en rigtrg god ferie.)
llgon

TR,ENERSKII'TE

NBrs træner gennem de sidste I år rh. Rasmussen, har med.deft bestyrel-
?enr-,3t laJI me{ udga.ngen af sæson fgTB fratræder sit job som trænerfor NB. vi havde så småt iegnet med, vl kunne overtatå tram tif endnuen sæson, selvom vi kendte haJls staldpunkt, - øax. j år i een klub, i
d.enne beregning var også en stor spllieropba-)oting. l,Jå, ir*, alligevå1fratræder, hænger det-sammen med ei tilbuå ha:r hå, fået og som ågsåjeg ikke nener ha', ka, sige nej ti], især når vi ved hviIf,e ambitionerhan har.

t(eoaKIt-onen:
Peter GIock,
tl-f.451t79

11 .C.Ørsted.svej 21
( ansvarshavend.e )

Annoncer:
Bjarne Knudsen,
ttt. 45382L

Bogfj-nkevej 18
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Som føIge_af dette, v11 bestyrefsen nu gå iga.ng med at sØge efter nytræner til- sæson 1979-80, det vif ske i forn af a-nnoncer 5g evt. hen-
vendelser ti1 trænere vi mener vii kunne fortsætte den linfe der erkørt \ klubben de sidste år. Til næste sæson skal vi også bruge fl-ere
hjæl-petrænere, så hvi.s der er nogle rler rnener de har lyst til et såda:rtjob, har de jo god tid til at fj-nde ud af det.
Der har været en del problemer med hens3.,n ti-I hjæIpetræner for 4_5.holdet, om d.en miClertidige crdning vi vik lavet kårer nogenlunde, erjeg ikke kl-crr over. Vi har inidleriid fået et problem re.E - J. holdetstræner Jørn Åge Petersen har meddeft bestyrels-en at ha:r fratræder nårforårsturnerirgen er sl-ut. vi har fået rh. Rasmussen og BØrge Neesgårdtil at træne J. holdet i efterårsturneringen og spilleiudvalget viftage sig af holdfederposten. r denne forbinder-ie må vi nor< rågne medproblemer for 4.-5. holdet, men vi må i fællesskab se at 1øse dem.

Chr. Jørgensen

NORDAIS AIIIA.I{CEN

_er ikke migrt, men he11er ikke der, var der nogen dei svigtede.
lere stillede sig op og al1e var sikker i deres sag, j måt tif

5 spil-lere- stille_de sig op og al1e var sikker i deres sag, j ti1 os og:=__ _ ,+b v! vb -{rc ea6, ) ud1 Uf1 Us Ug
5"måI til Y"j]", jeg havde så småt regnet med een åf den vi1Ie brænde,sa oa vr så skufle fj-nde een effer ffere splfl-ere tif de næste srark-

falentholdet har afsluttet d.enne sæsons kampe, og har opnået noglevirkelig gode resultater. vi startede med kampen-i Grås-ten, de blevslaer r-u elter en nogenlunde godt spil-1et kamp. Derefter spillede vi
ljerye mod Vojens som blev s1ååt med- 4-?., en kamp hvor vi 1Åær i l.halvleg_vi-rkelig viste godt fodbold, det var en nydelse at se jer spil-1e, at der tif sidst kom lidt "sandiri maskinen, kan godt tilgives.

I] "?" 
så puljevinder, og trak derefter yejle Boldktub j- VejIe. Defleste af os var vel. klai over, a.t Vej1e vilte bljve vanskelig at vin-de over, for en klub af denne åtørrelÅe, og med en ungdomsafd. der er

een af Darimarks største, vi1 de uden tvlvl-have en stor flok tarenter.Det havde de sandelig også, der var bare den g1æde, at vore ta1entervar l-igeså gode, de spillede en kamp, som jeg aldrig tidligere hetrset magen tii. tle andre fik mål eftei små io-min. s[it, aef var end.-nu inden vore spillere faldt ud af, at de var ligeså gode, og så skafjeg l-ove for der kom gang i dem.

D? Yi fik udlignet midt i. 2. halvleg, kom der afvorlige miner i an-slgtet på Vejles træner, en overga.ng var der ikke mindre en tre træne-re på rrbænkent! hos Vej1e. Den oråinåre kamp sfuttede 1-l og vi skul_le
uc1 i- onkamp, den klarer vi ikke, tænkte je[, med den indsais oe havdeydet i den ordinære kamp, ville kræfterne være brugt. Det va:r kun minek::æfter:, fo:: spillerne iortsatte med samme tempo o[ kampindsats, som
om de ikke 1-ige,havrle slilfet i fil tj_ne. Omkampen [av intet andet resultat og der skufle skydes straffespark. liår åer skai skydes straf )spark I en såda:r kamp, kunne ma:l jo nok tænke sig spillerne sige',de,'

)

5^måI til Yej1e,-je-g havde så småt regnet med een åi den vi1le
sa oa vr så skufle fj-nde een effer ffere sp111ere tif de næstesa oa vf Sa Sl{ut1e tl-nde een efler flere spillere tif de næste spark,
havde resten af srifferne taget støvlerne af, den der skufle st<yåe dåt
næste straffespark raåtte i en fart have sine stØvler på, o,q jeg'eri en fart have sine stØvler !å, og jeg er
næsten sikker på det er årsagen ti1, at han brændte, iran tLåvde over-
hovedet ikke fået tid ti1 at koncentrere sig, nåske ikke enga:rg fået
støvferne rigtig på.

Jeg vi1 gerne sige a}le sp1Ilere fra l{ordafs-alliancen tusind tak for
den store indsats I har vdet under denne talentturnering, denne ind-
sats sigerrrspar torr til a1t hvad jeg hidtif har set af"spil her på
egnerl, bare err ska"m at der ikke var mange flere der så jer spll1e i
Vejle.

Chr. Jørgensen

I 6430 NORDBORG TELF. (04)453333
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Stedet hvor glode mennesker mldes!

cenuen EextLL
,,zNiuts Bierregård

HAVNBJEBG CENTBET
6430 NOBDBOBG , Tslelon 04-450326

STOREGADE 65 NORDBORG - TLF. 45 155I
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KøREKORT TIL ÅLT
TEORIEN LET FORTALT _

Motorcykel - bil - lastvogn + påhængs-
vogn*erhverv-bus

POUL ENIKSEN
Tranebærvej 4, Nordborg, telf. .45 01 75

Teoriaftener i Nordborg og Sønderborg

Bent B. l?Iad,sen
out. el-instollotlr

Storesode 63 tlf. (04)45 I950

ALTING i EL.TING



EAI{BORG TURE'I D. 27 "5.7A

ICgS ]-9= tog vi e:r tur ti1 venskabsklubben Union O3 for at spi-I-J-e enfotlboldkanp, cia de i- år havrle ?5 års jubilæum..

Yi startede 1ørclag morgen k1. B.oo med Jepsens bus og severin som chauf-rør- l]er var aftalt 12 spillere + claner, men lidt struffet blev man, datler kuu stil]-ede 10 spillere + J damer.'

Turen der:ned gik godt og der blev k*n druk}et 1 ø1 pr. mand, så vivar i væ1ciig goct fo:m tit vi skul1e spi11e.
Kl. 12.oo alkom vi og der blev serveret en d.ejl-ig midclag for os, som
:*ag_t_" godt. KI. 14.oo spillede vi nod k1ubbeås f,o1cl, ,6*-ri igån tab-te ti1 5-2. net siger jo lidt om tysk fodboldspil, får-åer'var i.kkeeI.u-ader.de 1a_år på holtiet. Efter kampen slappede vi af, hvor vi b1.a.splste Ej.nesisk og om aftenen blev der festet i k1ubben.-

K1. 01.oo started.e vl hjemture.rr{ hvor aJ.J-e var i godt humør også \\sy.4qu, selv om hal nåtie ei"å åfip-på-en r-it-1e g5ate. {r. o4:r; var llvi hjemme i klubhusei, hvoi vi skiltås, for at kome hjen i seng.

En tak^ti1 samtlige spil.lere og damer:ne skal ikke gJ.emmes, for en. god
d.ag, både clerned og hJem.

PS. Ert. tamker vi på at lave noget tilsvarencle for Union 05 ti1efteråret i NB.

Jørn Åge Petersen

Mekon,ke, V,ggc Lcuslen
llovnbierg

Tele{on 45 
.l460

LUBECK PÅ NORTALS.

I weekenden 2+/25 juni gæstede vor venskabsklub
P lix fufeck med I ungdomshold. og mange foræld-
re ITB.
ller resultaterne fra venskabskamnene:
Miniput
Drenge
Lilleput

- Phcjnix L-+
- Phdnlx 0-I0
- Phcjnix 2-1

Det blev altså til 7 ned-erlag, men til vort for-
svar skal der dog siges at modstandernes spillere
_l tlulr]_-ll'-tr_. ./aL' uL aI d. ILLre etlu- ."rore Jplrrcl'e.

Da vi i forvejen kendte klubbens s-!rllestyrke
deres hold spifler i mester-rækker - prØvede vi
at opnå et godt resultat Scnnem cykelringrid,ning,
som var amangeret for alle spillere og nogle
forælo.re mellem kampene. Også her: løb gæsterne
med se jren - bed-re gæstgrr/-are end l,iB f indes iklie :

Jeg vil gerne sige tak trt d-e foræId,re der har
haft spillere fra Lubeck boende, og som iØvrigt
ba- Ser o ol voc Uen Slags a.'ra.ns-n , -,pr.

,
Også tak til Kedde Lassen (t<tubnus), som også for
ungd,omsaf al. er uundværlig.

P.G.

5

ir*

;--t)

-t'-:;'-

; e}-

i.l^#
-1 a ;,1;":""i:::;1;

^^^n^no1"O

e§{,åJ
a.j

.^i I4l^+^,



TRrM{I1{G.S - OG SOIi}IERIIJR

I sidste nr. af SPORTEN kunne vi skrive at iejren var kfar.
I dette nr. ka.lr vi skrive at lejren er A-FlyST.

Ma'rdag d' 29' mai var udvalget samlet, og da måtte vi tage den stcrebeslutning a-u afiyse.
Denne aften var al t, eIIers_kl-.ar.: -æg. træningskampe, skulf e vore sericIIf møde en serie Il, og II. hoidet"iforL" møde e! serie fV nold.
Hvad 1i-gger så 1 aflysningen ?

Der var til-meldt l6 spi_I1ere Yd_gf.:9, 4 da-ner og 2 r)Ørn. A-lt lor IioL,og for anden ga,g i år var det rr horået der svigtede,
Efter sidsre sonmer ,gd"=.t-g. deltagelse og i se_Lve ferien, i år uden".,rlirr-en, og så såda:r :l_lltt" "a1åJ-,"-rråq er forktartngen,, 

""r-,n*.",jj )rrere grunde, måske fordi der år rige eftår i;;;;;;-;E;.,åui 
"onr onnær'rnes' at det var spilrer;;; å;"-;å; åed rir at bestemme.å"ro"n.

udvalget var da oesf--klar over, at det var en skam for r hordet, fordirl-lslutningen der var.meget stårl-lei-fr., også været tale om, at I hof_det sku]te afsted'. rrv-is åer r.r-,,,- iiiåå"":t ,ri! 
" 

u"å, "i "åi"aå" vrr arbe j_oe vrdere med reiren, -ved vi ,.r.år-',iåi"rget der har arbejdet med denneher sommerfe;r ei tråat-tiruaÅ".", -*,*
Det skar- vel 0gså lige nærrnes at klrrbben ikke flk udgifter, da vi varså tidfig med aflysning.

Børge _N eesgåici

)

TILIYI{TE

Med ca. 220 rettidi-g ind.sendte spørgeskemaer i forbindelse med det nvekontingentopkrae-i'nrngssystem foregik rodtrækningen om en NB trænings-"'dragt mandag d. 22. maj ved ungdomsudvalgsroødeI.

Den heldige vinder blev ynglingespilleren Ernst llieyer.

DE

Velegnet
sko I evogn
og eget
teorilokole

N. BOYSEN
§*bokken 2 - re|f.450096

4515 49

. ,ra;rt kcber del ho*

STOREGADE 77o NORDBORG

TELEFON 4517 44

) KAMPER

MObil eri.t service

'-
t.t.. O. Andan.n

Løltartott -.Nordborg - Ttt. 45 IS 47

ALS AT'TTI SII('P

ITANDELSBANKEN
,,1t,(l,»e(l ! b,lledel

bruger
h o'det

;;":i#:

llavnbierg Slalionslro

Prlv vor bcrrmlc rnrclning.

Grillstegte kyllinger og forårsrullcr

Ånna og Viggo Eomberg
lf (04) 45 10 19

Tletmuth ?lansen
8'''pnsla0ermester \/1/S'installator

3ækqade 2 - teiefon (04) 45 16 54

r{ORDBORG KIOSK
N. Lehrmann Madsen

Storesode 49, tl(.45 Al I 4
Aut. tips{arhondler - tipssysfemer I

iiiaiiE - rOtSAK - prBER - RyGEARTIKLER

KAFFE - SOUVENIERS

NB! Film lremkoldes

KøBMANDEN

Bent Lauslon
Købmand

Tlf. 45 1503

Man

går da

jl-fi=,ær



OPTTJ(I TII EFTiIÅRSSÅSOII ] q7A

Son oplyst et andet sted i btadet blev f. og 2. holdets
ningslejr aflyst.

I stedetfor ser nu forberedelserne ti1 efterårssæsonen

Tirsdag den 25. juli : træning
Torsdag - Zl. - i trænlng
I'øxdag - 29. - : træning (ff. tl.oo)
Søndag _ 1a. _ : træningskampe
Tirsdro - l- A1ø . rr,*inrr. nu5. r uL rl1fl1l

n-^t^-unsoag - 2. - z træning
'o-srirs - 7 rnffind). Lacll lllå

Lørdag - ,. - : træningskampe
Iuandag - i. - : træningska*rnpe
Tirsd.ag - 8. - : treaning
Torsdag - 10. - : træning
Lørdag - l.2. - z turneringskarnpe

Et hård.t progran som af klubben honoreres med et par afteners afslap-nrnS og salnvær.

Forhåbentl-ig bliver lølnen et godt efterår med roa.nge points.
DI

Fodboldtræner
Fra 1. januar f 979 søger Nord-Als Boldklub
fodboldtræner til senior afd., der består af fem hold,
6t i Serie III, 6t i Serie IV, to i Serie V og 6t i
Serie VI. Der vil være hjælpetræner til rådighed.
Yderligere oplysninger fås hos formanden

Chr. Jørgensen
Apotekervænget2-6430Nordborg l

Tlf. (04) 45 04 48, efterkl. tZ.00

OID-BOYS lrYT

Vi har fået en indbydelse fra vor venskabskfub i Berlin tif at besøge
d.em. natoen skulle være den 11.11.78.

Ind.en vi siger tak for indbydelsen, vif vi gerne have en forhåndstil-
riel-drr-5 srm.ikke er bindenle, sl vi ka:r se om der er tiLslurning tiI
en saoaJl I'eJSe.

ilvis nogen har bedre ideer a:tg. befordringsmicld.el v1l vi gerne om I vi1
lade høre fra jer.

Turneringen udendørs 1978 hvordan går den ?

planlagte træ-

således ud.:

I

)

)

,)

)

Ja, indtil nu kan vi jo være godt tilfreds. Vi har i år til_rnel.dt J
hoLd.

1,lott 1. hold spiller i veteran:rækken og det er virkelig en række som
efter vor mening er kom-met for at blive, her møder man folk som vi1
spi1le li-dt sjovt fodbold og hvor resultaterne kommer i a:rden række.

Skulle nogen have ,,glemt" at betaLe kontingent kan det stadig lade sig
_øre ab f1 der gjort.

Old-boys afd.

OI!-BOYS KONTINGEI.IT

O}d-boys afd. er son bekendt en selvstændig afdeling under NB. Det be-
tyder samtidig at man driver afdefingen udefukkende af med.lerruoernes
1. 

)inSent. 
(Ingen tilskud fra NB - tværtimod)..

Derfor må det være rimeligt at a}le der er medlem i o1d-boys afd. be-
taler kontlngent - også personer som på en eller anden måd.e er engage-
ret i NBrs klubarbejde.

P.G.

NYT FR,A

uNfi00lt,lsA[0.
HA],Y]rEG I

rorårssæsonen er rru afsluttet og borde,lr1ger s:rille indtir cien 12.aug, hvor efterår'sturneringen for de fleste holcs ved.kommende starterigen.

O- )"rrol, spilles der en del venskabs- eller sommerkampe i ungdomsafd.
men både spillere og trænere skal nu have lov til at åfvikle dlsse
kampe lidt mere afslappet.

i{åske vil den ene erfer a:rden bruge at par øjeblikke af den lange som-roerferie til at spekulere på om forårssbsonen har givet os rlet vi harforventet.

Jeg vil 1 det følgende komme fren med rolne
orgarj-sation og trænere, og håber på at det
give stof tiI eftertanke.

Result at er

§1ut { - NB 14-0, klub B - NB 9-O osv., det er resultater man åben-bart 1ægger mest mærke ti1 og ofte bliver brugt til bedønmelse af
NBrs ungdomsafd.elirrg og ikke sjæl_den af personer som mener de er ibesiddelse af rrfodboldforstarrd.r' 

.

synspunkter om resultater,
for nogens vedkommende vif

I
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Sporltarliklet

SønJcrb,rrg - {lf. I:{) l.l l5 57

Nordborq - Tlf. (C't) 45 16 58

tffixarsTEtt$Ett
Sroregade 4 - Nordborg - Tll . 45 14 26

Søndergade 7 - Cuderup Tlf. 45 sl 10

Erik Petersen
Blomster - Frugt - Grønt - Konserves

Sloreg. 7, 6430 Flordborg, tif " 450366

p[mH \:
Ttr. 45 16 25

- ET HELT HUS FYLDT MEO

Slrgterl

&

Polrc m rg e. t

K. S"TERNBERd
Storegode 56 - Nordborq - Tel{. 45 l7 l5

.q:j.,:!!1,#:sl
Ttt. @1) 45 06 67

Storesode 30- 32 - Tlf. 45 15
Nordborg

Ålt i c§"lte3<kenudrtyr

Ar oer var vort l. hol-d mod en anden kfubs f. ho1
flere forklaringer.

være en

Jeg kan komme med mange eksempler, men da de fleste kritikere kender
mest til- seniorfod.bola vil jeg næ,rne resuftatet Kegnæs - NB 11-2. Der
var et billede i avisen, omiale af de dygtige spillere og så det nøg-ne resuftat 1]-2.
At det var llBts 5. hold der fik k1ø på Kegnæs står ingen steder, d.et
ved man bare og ingen tror at de på Kegnæs spiller bed.re fodbold enddem på ilordals. Derfor vil jeg ønske at man også bedømmer ungdomsrb-suftaterne mere realistisk, -får 

mange ga-r1ge ei de store sejre hentet
på_ en bi11ig baggrund som også ofte"kan begrundes med at eåten vortefler rnodstamdernes hold er tifmefdt i den ilforkertel række,

Ved sæson start har vi jo den mulighed at placere vore hold i forskel-l-ige rækker som SI-B, SI-4, llu-l og JBU-A-hvor mal generelt kal sigeat sværhedsgraclen stiger i den næynIe rækkefølge.

Iir i hold er tilmefdt i følgende rækker :

_,\ e

l!8, har tilmeldt hold.

Det siger nemJ-ig noget om hvilke hofd vore 1. hold, 2. hol-d oB 1. holdnøder i turneringen - er det modstandernes 1., 2. efl-er 1. hold ?

liedenstående tabel omha:rdfer kun klubberne på Als for også at vi-seat f.eks. vore J-. rniniputter kun een gang i løbet af sæionen ikke
behØver at forfad.e øen for at spille ån iurneringskamp.

,e snå spillere (o-io år) rejser altså til Kolding, Ødls osv. og d.etkoster kfubben en de1 mere i kørselsudgifter, men-ii1 gengæld fårholdet 'rnodstandrt .

iiesultater som 1-2, 2-0, f-1, j-j osv. er for os, og det gæ1der bådefor sejre efter neåerla.g, mere værd end ;"j;; på't+:ol"g-6-'o.,r.
MINIPUT IIIIEPUT DRENGN JUI{IOR

1978

NB

_,rtg luslinge Ilin j-put Lll-1eput lrenge Junior Piger u-n. dame

JBU-A find. lkkr 1. hold l-. hold 1 . hoLd
JBU-B ind . ikkr 1 . hol-d 2.hoId 2.ho1d
SI-A 1 . hol_d 2.ho1d 3.ho1d f . hold l-.ho1d
SI-B 2-hold 3 -ho l d 3.hofd

teressant er nu at se, hvorda:r u etm

Broballe

Ketting
Ulkebø1
Lysabi-1d

ens Knud§e
RE- OG DRENG
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lrt v:g tll v.g

TOTIY PTTERSET
MøBLER

Storegode 69-7 I -Nordborg-T lf .45 I9 3 I
Vi sæller kvaliteten i hoirædcl

(0{) 45 0O 70

Der cr også sport t at bunne

børe btl på den rigtige måde!
I rr Jer nenrr og bekr.emt i

HORD.ALS XøNESXOLE.
J BRODERSEN

Nprreskovvei 2 Svenstrup
telf. 45 62 50

Ss[y filo
'TEDET 

HvoR sro'E x^vr{E uNDERr. D"
OG GLADE I,IENNESKER MøDES _

telrton 45 tO 46

Kunstboden
i. \lorrlhnvo,-." ".d
Storegede 9, rlf. 4i 19 15

61lC NORI)BORC

Modcrne brugskunst 
- 

gaveideer

TRICOTAGEHUSET
Sloregade 3t - Nordborg

molermesler
45 lB52 - Cslerhoven il - Ncrdborq

RUTEBILSTATIONENS

l,o( nmRil;.,"
.JLl\ UU V"9IIr\

AVI9ER " BLADE. TOBAK & CHOKOLADE
TELF. 45 1428
Åbninqstider: 

i::J:::",,i,,.f 
,,rr,

Søndose trl il. 12

NORDBORG AFDELING

- en bonk De kon rcgne ncd!

?:aefl?:nde_skema er faktisk krrn nsgef, for [special-isterr,! men til gen-
C"11_"lg-"1 det meget for dem som i_nleress.rer-sig for unfidomsfod"boltt- Jeg v:..l l-ade det stå u-den yiterli.gere kommentarEr

Til sidst en generel vurdering af vore resultater i- forårssæsonen.

T,-11"111*u"fdeU-ngen - NB?s mindste - var vi i starten to:nge for at vil,*c 
^Lurne stalle med to hold. I mellemticlen vrimier det igen.med unge

:9.*9*g side.af sagen kører på skirrner. sports1.igt-eå= au? tj_lfreds-
i_lr*re+og r-det vi på forhåncl vi_ciste, at vi cierine gang i-kke kaa blive
3911Yh1"1, fordi sidste års holit næsten rutataelig-rykJrede op og
::1Tl? del-en af spillerstaben på de to nuværencte n6fA består åf Iy_oe§mdere.

?igefodbold er stadig j',r3's lroblembarn" pigetroldei kører nogenlundemea $9 lidt æ1d"re, junroroaraerne, skaber c- probieraer. I)et Lr i-kkeresul-taterare jeg er skuffet cveri det går bååe op og ,uå,-d.og overen sejr på udebane mec I maad ka:r ma.n ltL* "iåtiå åi"å"-ÅiÅ-3"å"1

Selcundaholdenes skæbne er omtalt før.

Her-1i-gger nemlig probremet, vi har for få spillere til dette hold ogk;:ndsBerning?n g"l at holdeis eksistens i efterårstr.r.r"rir,gurr. hængerpa en meget tynd bråd.

skai vi fortsat holde da-iaefodbold i NB kunstig i live eller skal vi istedetfor acceptere liHrs naturlige d.oreinans arrg. da:neidræt her pål{ordal-s ?

Yore naboklubber har ikke disse probremer - men de har herler ikke NHsom konkurrent !

li-1"1]i.:,_f:tragtning af_ problemet rigtig, kan vi sorn gode sportsfolkoare Konrludere at de-L_kan i gcunden v-re lige reget [vor pigernedyrker sport - i liB efl_er t+g I t:"rå de gØr d;t ! -

Junj-orafd. kører hel1er_ikke så godt som man kunne ønske sig det. Og_så her er der for få spilIere. codt not k;rn der stifles-rroia rrvei gångmen spillerstaben er for rille og giver ingen muligheåer ior trænerentil eksperinenter eller indbyrdes fonkurrence.
\

_ l-Ltaterne,er tifsvarende, nen mån må dog ikke glemme at holdet be_suar aI en sror det af spillere der er nyoprykkedå og alene det gørdet vanskeligt at klare iig godt i JBUis stærke jurriSr a_"Åttu.
Jeg er sikker på at denne afdeling næste år igen vi1 blomstre op.
Det var lidt on to hold som giver os en del problemer.
Hvad. så med de arrdre 12 ?

Puslingene og pigerne blev nærmt, tilbage er der mj_niputterne, Ii1Ie_putterrre og drengene sorn hver for sig 
"ii11", 

mea I nåra i turneringen.
i,liniput 1 klarer sig-over a1 forventning i JBU rækken. Holdet f-iggerpå en 7. plads selv on næsten rrere rroiaEt består af 1. år:s miniput-ter.



Bygnlngsarilkler - Trælast

JENS KOLMOS'EFTF.

Holmgade 33 - Tetf. 45 14i7

TILHC]FF'
LEGETøJ - HOBBY - BABYUDSTYR

NORDBORG _ TELF. 451483

Nordborg Cyklehø1s
vl Harald ogWaldemar Petersen

Storcaade 2 - telelon 45 06 35

HANS SCHMIDT

URE OG OPTIK _ GULD OG SøLV
Telf.45 00 l5 - Nordbors

LANGESø HERREFRTSøR

PLADSBESTILLING

Kom ind eller ring og o{tol tid

TELEFON 451231

Q\/E\rh lrrrrr-JYLI\U III i i E

BOLIGMONTERING

Holm - Nordbors - Telf.45l306

KONFEKTION

NORDBORG

Helmars "FOTO'I
NORDBORG - TLF. 45 1606 

)

W. BUSS
El-installatør

Specialcenter i hvidevarer
HAVN BJ ERG BUTIKSCENTEH

Telf. 450766. 450266

duhrutum
V,/'CHRISTA WARNECKE - SICHAU

STOREGADE 73 - 6ia30 NORDBORG

T'ELEFOIT (0,a)45 177'

I(os. odsi ti1 lilleputsril-]erne. ller spiller båcle 1. og 2. hold i JBU
rlrKKen 

-o: begge hold klarer s.ig udnærket. At l. hold har det svært i
:-L-A p]"r--IJen er naturlig og her må vl nok erkende at hcl-det f:rktiskhører lijenrme i B-rækken.

fien det er trrrlisk for I,iB - hellere melde et hold i en for stærk række
end omvendt - et standpunkt man milske skaf tage op til revisicn.

!Cg1 lnea drengeafcl. resultater er vi overvejende tiffreds. Begge JBU
no-Ld 1:Idrer sig hæderligt og selv l. hold har opnået fine resultater.
Altså alt i .1t kører det ga:tske godt i l{Brs ungdomsafdeting.
0rganisationen
Skul-le jeg berette om alle de kikser der har været i det første halvår
1978, vil]e SPORIENrs sider være fyldt fra side 1 til side l-2. Derfor
Y1l ieg lade være med det, også fordl der skal en god portion diploma-
tj til at komme ned denne beretnj-ng uden at nogen vil 6l-ive fornårmet.

)A" fr- er komxnet nogenrunde gennem denne halvsæson s§1des en stor del
uagdomstrænernes tåfmodighed. l,Ien nu glves der ingen kredit mere -efterårssæsonen skal- køre på skinner så d.enne side af sagen hold.er
nogenlunde skridt med den positive sportslige udvikling man kan sporej- NBr s ungdorosafdeling.

1rænere

I IiB er vi i den heldige situation at vl har mindst een træner tif
hvert hold vi har tilmeldt turneringen. Det er i sig selv en glædelig
konstatering, ldet vi kan mønstre ca. l-5 personer der gør en iiæmpe
frivillig (og selvfølgefig ul-Ønnet) indsais 1 ungdomsaibejdet. DLres
errner elfer kunnen t1l_ at 1ære de unge at slille fodbcld er bestem-
mende på hvi-l-ket niveau en kfubs må1sætning ka:t være.

ungdomsafdel-ingens må1sætning kræver en vlrkelig kvaliflceret træner-
stab og er vi helt ær1ige så må vi nok indrømme at dette mål- ikke ernået endnu.

Dermed har jeg ikke sagt at nogen ikke lran bruges i vor ungciomsafde-
|rng.^Der findes (eller kan oprettes) mange lige sr vigtige jobs inden-for såda:r en stor afdeling, hvor den "ne år1er a:rde,r sikkErt vir gi.re
nere ga\m end som træner af et ungdomshold.

lg1_ga gerne siges engang. For jeg ved, at irænerne har den samme and-still:.ng og gerne vil give p1a_d.s til een som er dlrgtigere. den, der
ser-1_h;.r prøvet at-spi1le fodbofd - det er clen s1ågs vi haLr brug for
] ,A?lt: job, så de andre kiin frigøres tif nye op[.ver. (Hotd16dere,
1ra,pa1-[ater, materlalforvalter osv.). Jeg vi] håbe at nog]e af d.e
æ1dre seniorspillere snart besl-utter sig-til at hjæ1pe oE lnden a:rdrefår dem overtalt ti1 at træne f.eks. et 4. effer i. irofa i seniorafd.
- det nå efter min mening komme 1 anden række.

Det var mlne synspunkter omkring ungdomsafdelingen. resultater', orga-nisation og trænere. trlåske har jec sagt (elf er ikrevet) en der som
roarr nornaft kun tænker - jeg venter spændt på reaktionen, enter heri SPOR?nll e11er ved generalforsamlingån i såpternber hvor ungdomsfor-
ma:rden skal væ1ges.

NBI
Månedens spi1-lere i juni nåaed komner i

God ferie.
Peter Glock

næste udgave af SPORTEN.

*
-.,,:.J:,r6*F{*.i-l-:.'-''1,**-.*" t'
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Den 27,/Za. nai deltog Nordals HK med et dame- og et herrehold 1 et
hå:ndbofdstærrne i Horne på Pyn.

Damerne k}arede sig meget fint, idet de vardt a1le deres 5 kampe og
dermed vatr1d.t pokalen. Herreholdet måtte nøjes med en 1. plads ud ai
syv ho1d. Det var dog udmærket klaret da man stllIede op uden lang-
skytter og desuden fik to ma:rd skadet.

I'ørd'ag aften var der fest på pladsen for a]le de implicered.e hofci. r ;lvi vendte hjen ti1 t{orclborg såndag aften, var alle ånj.ge om, at aåt I
havde været en meget fin weekend på lyn.

Hå^ndboldturneringen er nu i fuld gang udendørs. Damerne 1 Jyllalds-
turneringen klarer sig fint, idet de i 4 karpe har opnået 6 points.
Ilerrerne derimod kleirer slg ikke ret godt, da de i 5 kampe kun har
opnået 2 poi-nts. le dårIige resultater skal dog ses på båggrund af
at 4 af spiJ-lerne ikke var med j. de 3 første kampe på grund af don-
merkursus.

ldiels rirne

" ,-r It n J^ --Lr

Ilu er sonmerturneringen færdi-g splflet og I har kl-ar.et jer over for-
ventning. Jeg h:Lvde ikke troet at I så hurtigt kunne spille nogenfun-
de sammen, da I iår er et blandet l. og 2. å.rs juniorhold. I har spil-
let 7 kampe, der gav følgende resultater:

liH
Broballe
NH
T andsl- et
NH
Svenstrup
NH

- Asserballe
-NH
- Lysabild
-NH
- Kettlng
- tiH
- Itlotrnark

5-4
i-,
7-?
6-4
5-'
o-L7
t4-4 »

kampe og en måIscore på
I var de eneste, der fra-

hvor I opnåede følgende re-

I blev nr. 2 i rækken raed fl point fol de 7
,7-24. Lsserbafle vandt rækken med 12 point,
tog dem point.

Den 2"1 , maj var vi til stærme 1 .r\sserbalte,
sul-tater:

NH
NH
1.,IH

Vi blev nr. ? L puljen.

Jeg vi1 ønske jer en god

lir. 1 blev Hørup, cler senere tabte finalen.

. sornmerf erie.

Notmark II
As s erball- e
Hørup

to-?
5-5
1-7

HAFiIA-FORSIKRITG
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