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ER SNRIE IV HÅR-DETN END DU HAVDE REGNET MXT]?

Benny larser,, førinen Svenstrup, var også blandt de nye, da vi starte-
de.

! spørgsmåI tl1 Benny.
f. Hvad fik dig ti] at skifte kfub?
2, Har du opnået målet du satte dig, da du kom i NB?

J. Du har været oppe at kigge på I holdet, var du skuffet over ikke
at kunne holde fast?'

4. Er serie IV fodbold hårdere end du havde regnet med?

5. l" er sofdat-nu, det saJrune er du næste forår, i den by du er sol-dat, v1I du der gå til træning, så vil Nts kontakte trtubben.

Børge Neesgård.

I, ,ler var ffere årsager ti1 at jeg skiftede klub, ieg kunne lkke med
.den træner vi havde i SUI .
Jeg ville prøve noget nyt og se om jeg kunne komme til at spille
højere oppe.
Træningstilslutningen i SUF var for dår1ig efter min mening.

2. Defvis, jeg havde-regnet med, at konune tll at spi1le på 2 holdet,
men naturligvis håbet. på I holdet.

l. Ikke da jeg !19y 9at af hotdet, for da skulle man jo prøve nogetda det C+k så dårligt for f holdet. Men bagefter då mån kan se atdet er gået bedre end man egentlig turd.e håbe på, vil1e man natur-ligvis gerne have været med ikke?
4. Nej.
5. Ved ikke endnu, d.a jeg ikke ved hvor jeg kommer hen efter ju1.

Benny larsen.
1

I



H{A-D VAR SEDRE I DIN GÅMIE KIIIB?

NB fik en ny spil1er, da vi startecle træningen i foråret.
Svend- Petersen kom fra Sofrød serie 2.

5 spørgsmål til Svend.

f. Som helt frernmed udefra, har tlu været tilfreds det første år i NB?

2, Hvad forskel er der på spillet i cien gamle ktub og her?
5. fræningen, var den hårdere før encl nu?

4. Kom frem med det du har ræret mest utilfreds med her i NB?

5. Hvad var bedre i din gamle klub?
Børge Neesgård.

1. Helt afgjort, første garg jeg var i klubben var i januar måned, )
Verner hentede mig og tog nig med ud i klubhuset ti1 en kop kaffel
og en snak med bl.a. dig (lørge) og Chr. larsen.
Her fik jeg en masse oplysninger om min nye klub og I fik nogle op-
lysninger om mig, jeg vecl ikke hvor meget i fik ud af denne.samtale,
men for mig var det af stor betlrdning, at møde nogle få mennesker
fra klubben inden jeg sku11e møcle alle mine nye kammerater.
Jeg håber for evt. nye metllemmer, at denne ide'vil blive fulgt op.
Da jeg gik hjemmefra tif min første træni-ngsdag i NB, var det med
en rris spænding 1 kroppen, jeg havcle set hvordan nye medlemmer i
Sol-rød havde svært veci at falcie ti1, der var nemlig I klubben ten-
dens til misundefse og klikedarlnelse, noget som jeg ikke har ople-
vet i det første år i NB.

Jeg blev godt modtaget af såvel ledere som spiJ-lere denne trænings-
dag og jeg vil godt ben;rtte lejligheden til at sige tak herfor.
Resultat mæssigt har jeg a1 mulig grund til at være tilfreds, jeg
har siden midt i forårssæsonen spillet på l. holdet og som alet Yef
er alfe bdkendt havde yi et forrygencle efterår, hvor vi sluttecle
som kred.svinder og rykker op ti1 serie 2. Mit håb for næste sæson
er at f. holdet kan holde sig i serie 2. samt at 2. og l. holdet
vlf avancere en række.

2. Der er i NB en langt større bredde end der var i SolrØd, hvor iler
vef iaft var 14-15 spil1ere, som kunne gøre sig gældende 'på 1. hold-
et. I NB mener jeg, at rrlreservestabenrt udgøres af et noget støtre
antal spi1Iere. \
Det er åin opfattelse, at hvis vi sammenligner NBts spillere me( )
Solrødts på det tekniske områtle vil NB være klart overlegen. DetG
hænger mutigvis samm.en mecl clen større bredde.
Med hensyn tiI tempo og fysik er cler stor forskel på serie 2 og se-
rie 3t dette bliver cler jo ri-g lejlighed til at konstatere næste sæ-
son.

3. Det er svært at svare på, da træningen er noget anderledes her encl
i min tidligere k1ub. I Solrøtl trænede vi udendørs 2 gange om ugen
hele året mndt, ofte foregik træningen.ved' stranden effer i skoven,
hvifket selvfølge1ig udelukkede, at der var bolde med i træni-ngen,
det kunne sommeticler være litlt surt. z
I NB foregår meget af træningen med bo1de, når dette er til'fæltlet
føfes træningen ikke så stren€;. Eaclvidere er opvarmningsøvelser og
træningsprogram gjort ret varieret.
.reg syiei eåentliå at'træniagen i Solrød var hårdere, men det er -
nof et spør[småI om ikke træaingen i NB' gj-ver mindst lige så stor
uttbytte.
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4. Hvis jeg skal pege på nogle ting, må det blive træningsbotde, træ-
ningsbaner og 1ysanlægget j Dalen.
En Iing som skudtræning vi1 give større udbytte hvis man har ordent-
1lge bolde, det håber jeg vi får i den kommende sæson.
Banerne i dalen er i meget dårlig stand, de er hullede og knoldede,
d.ette problem bfiver jo des-værre nok først løst, når det nye an1æg
ved hall-en tages i brLrg.
lysanlægget i Dalen kunne jeg tærke mig var noget kraftigere i d-et
mindste bør det være sådan at afle lamper fungerer, i efteråret op-
levede vi at 2 lamper grk ud 2 træningsaftener i træk.
Det er mit ønske at der snarest bliver investeret i bedre lys.

5. Af ting som var bedre i min ga,rile k1ub, kan jeg næme træningsbolde,
træningsbaner og 1ysan1æ9.
Xn anden ting er, at vi 14 dage før sæsonen startede afholdt en tlæ-
ningslejr. Denne lejr fandt sted i en sportshal og strakte sig over
en week-end. I I,ejren blev der trænet, spillbt kanlpe og snakket tak-
tik. Endvidere var der rig lejlighed til kammeratligt samvær.

Jeg håber d.enne ide'kan brrrges i NB, men det må være op tif lede )
at yurdere mullghederne og udbyttet af dette'

Sven Petersen.

Finn O1sen, målmand, kom fra Broballe i sommerpausen og har altså kun
været her i efteråret.
! spørgsirål tjl Iinn fra Børge Neesgård )
]. Du har nok hørt i din gamle klub, at NB er høj i hatten, mener 'lu

Svar: Nej.
2. Målmandstal_ent har du og du kom midt i en sæson, har du på en halv
' sæson opnået det du for'rentede?

Svar: Ja.
l. Er du tilfreds med Ntsrs klubliv?

c..^,. T ^

4. Du har haft et par kampe på serie i, var du nervøs?
Svar: Ja.

5. Du er på skiftehold, sætter det d.ig tilbage med træning?
svar: 'Ta' 

Finn orsen.

4

På emnd af for.seget stof.til denne udgave af Spolten (seniorafdelingen
gernme s en deffiFiE[æ-IIE ungdomsaf de lingen ( ve dr. gene ralf o r samli-ng,
afslutningsfest, årsrapport) ti1 næste nr.

Peter G1ock.

Jeres ttænere har ord"et:
DrenEe ST-B

Jeg vil gerne igennem sporten sige 3. drengehold.et tak for _et spændende
o '\ærerist efterår.
v ltarteåe jo fIot, med at vind.e 4-l over Kegnæs, det var en spændende
kamp hvor der både var straffespark og udvlsning og selvom i kun var fO
mand. i anden halvfeg, kæmpede i sejren hjem'
Af de øvrige kampe, vil jeg gerne fremhæve kampen imod Svenstn:'p.
Svenstmp var jo et tophold og i frygted.e denne kaap' Ben det gik over 

_

forwentning, da spillede i nok efterårets bedste kamp og i tabte kun med
,-n

Denne kamp viste, at i havde fået et virkeligt godt forsvar, i angrebet
har det været knap så godt, men med fidt mere held, i visse kampe, havd
i }arre r -l ere må 1 .

Da jeg startede efter sommerferien var jeg spændt på, om jeg kunne sty
sådan en flok drenge, men jeg mener selv, at det er gået udmærket og de
er nok ikke mindst jeres sky1d.
Tak for efteråret f979.

Svend Wrang.

Drerse .TBIT-A

I vores turnering blev vi. placeret på en delt anden pla-ds med ll point
og en målscore på 67'25.
Jeg s),nes, at det er en fin placerlng at få, sefvom vi havde mnde.t al--
1e kampene i efteråret, så,havde vi ikke fået en førsteplads a11igevel,
da SB jo kun tabte til os.
/i iaLLe point ti1 i elteråret, men det var -lke fordi vi var dårlisere.
r frimod, vi havde deI mesre af sp.iIIer, l.eks. mod Skodbore O-0, f,Br{
0--'og mod Jels 1-2, men det kniber med at udnytte de chancer vi har,
havde vi scoret på bare det hafve af vores chaneer mod Jels, så havde v
mndet 7-2.
Men jeg synes i fortjener megen ros for jeres indsats i år, der har næs-
ten været fufd hold ti1 træning hver gang og i har virketig gjort noget
ved det, at det så ikke giver de måf vi skal have, har jo også noget medv r a u uu 5! v ur uE , lLaL ,)w u6.o l1uåg u r1tru
held at gØre, Hvls vi kigger på vores måfscore, så er der kun gåe.t 25 mål
ind, det viser jo hvor vi har haft vores styrke.

Poul-Erik.

nr^r-^ TATI-Q

Nu da dette år er ved at være forbi, vi1 jeg geme her igennem Sporten
sige et par ord ti1 jer.



stemet kørte og så gik det bare derudad resten af efteråret, tillykke med
det drenge i fik en fi:n 3. plads, et godt resultat, til slut v1l jeg sige
tak for 1 år, både t7l l-2-3 holdet, Pouf-Erik, Svend og Arthur.

Hvordan gik det så? Ioråref gik ikke for godt efter min mening og hvor-
dan skulle vi få det til ai kØre, son vi ville have det.
Resultatet blev at jeg snakkede med Poul-nrik om det og vi blev enige omItesultatet b)1ev at Jeg snakkede med Pou_L-_Ur.rk om det og vi blev enige o
at hofde et møcle rred jer en aften efter trænlng og så fik i en forklari
om hvad områdespil 4-1-1, som Pouf-Erik har kørt med det sidster år er.
Vi tog så til Starup jeg kunne nok se, at i havde forstået noget af det,
men d.et var ikke godt med jeres placeringer og sanarbejdet, vi kom hjern
og den første aften vi var til træning, satte vi os in.d hvor vi snakkede
det hele godt igennem.
Så koro Dybbøl iri var meget u1.eldige med kun, at få det ene point, men sy

Johannes Nissen,

14 PUNKTER

f. Kfubbladet:

Vi er mange i seniorafd. der må have dårlig samvittighed (også un-
dertegnede) hver gang der udkommer et nyt nr. af Sporten, vi ved
alle hvem der har skrevet i bladetr.nemlig NBrs ungdomsafd. og NH.
Det kan vl ikke være bekendt.

2. Nye impufser:

Har vi ikke her i klubben en seniorspiller, der kunne stiffe spØrgs-
måf til- splflere., ledere m.n. Aftså nye impulser, ja, vedkommende
skul1e da være velkommen i NB?s 6mklædningsrum, e11er høre hvor uven-
ner elfer venner vj- er veil holdsætning. Skriv en historie om ham der
vrøvler mest under træningen.

J . Goci sæson:

Da nu vi er færdige med sæsonen, er det vel kun at være tilfreds \,Der har været mange sejre, stor tilslutning ti1 træning, det trotf''
jeg.også Carsten og Verrrer er enige med mig om.

4 . l{ve spillere:
Yi har i år fået nye sp-illere, og det er mit intryk, at de er fa1-
det godt ti-1 her, men 3 af spillerrre har jeg stillet spørgsmål til,
så det kan vl nok læse om her i Sporten. Når nogle af de store ta-
lenter fra nabokfubber: kommer her, så er det jo nok også fordi de
stiler højere op efter, hvad angår deres idræt.

!. Sur og tvær:

ler kan jo også være spillere der ind imellem har været utiffredse
med holdsætningen, det fincles der ve1 i a"l-le klubber rrrndt omkring.
Utilfredsheden har da i-hvertfald ikke medført udmeldelser, så helt
galt har d.et nok ikke været-
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6.

8.

Dafen:

Vort træningssted som er dalen, jeg vil ikke ind på dårlig bane ef-
ler Iys, men jeg syne.s det er et clejligt sted at være, vi er jo dej-
1ig indelukket og er det stormvejr, så er det pare næsten helt stil-
le i dalen.

Fodbold str. 5:

Vi har haft mind.re antal fodbol-de her i efteråret og d.et medførte en
aflyst træningsaften, hvor var d.e? Helt klar i ungd.omsafd. r' bevi-ser
har vi fået nu, efter at ungdomsholdene er færdige, så har vi bofde
nok, altså str. 5.

Kl-ubhuse t:
Ja, jeg mener også sammenholclet er goclt, et goclt klub1iv. Det er jo
kfart at kl-ubhuset har en stor ære af clet, jeg nindes end.nu når. \
sad Bå trappen ude vecl ØsterlundskolenJ, trÅr-ei der i hvertfald sL 1)
en stor forandring.
Vi er kun nogle, der mener ciet kunne være ratt med en t1f. i klubhu-
set, men det bliver nok for d-yrt, 4endagen kan jo komme hvor der,er
Ltt.

!. Tilskueropbakning:

Jeg'vi1 gerne rette en tak til- alfe vore tifskuere, der er jo
en stor opbakning når det går godt' vore hofd har fået en god
te, håber det må fortsætte når vi starter op igen.

10. Ungdomsafd. opbaknjng:

Her skal der også siges tak til affe ungdomssplllere og ledere' jeg
har endda trøtt, at det ligefrem var sådan, at trænerne krævede slne
spillere ud t1I vore kampe, og cler har virkelig været mange af de
unge.
Jeg vil også lige nærme her, at da vort 1. hofcl her i efteråret kom
alene i spidsert, mødte jeg Jesper Nørskov på gaden, så knyttede han
næven og sagcie:trBørge, nu skal I holile fastrr.
En tak til holdet der kom på banen mecl roser den dag vi rykkede op.

ff. Dagspressen:

Vi har også fået en fin omtafe i pressen' også selv om ae striv )1
at vi ik[e har fuft nok, eller aler ikke er noget at bygge på, mr#
kommentar er, hvi s de mener det, ja så er de nok afene om det-

Det kan.jo også være ukendskab tif klubben, efl-er d'e g-lemmer at se
nedad.

12. Samarbejdet:

Vort sarnarbejcle blandt trænerrre, holdleilere og spilferuclvalg' det
mener jeg bare har været goalt, jeg mener vi har arbejdet god't sam-
men. Dån-største debat vi har haft i sæsonen, var nok den aften vi
skulfe finde f2. manden til cle tre første ho1cl, vi var kun 45 min.
om alet, så vi har d.a også prøvet at Sennemtænke holdsætningen.

13. Kampbanen:

Det er jo altid tidligt om foråret vi kan være sure, når vl ikke nå

al tid
støt-

I
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)

q)
I,-
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sp111e ved halIen, men det har jo vlst sig i år, at det kan betafe
sig at passe på i starten, for vi kornmer jo i-kke udenom, at i hele
sæsonen har vi haft et fint gnestæppe.

14. Ungdomsfodbol-d:

Må jeg her igennem Sporten ønske NBts ungdomsafd.. tillykke med alle
de fine resuftater. I har også haft en stor sæson, ieg har også set
en de1 kamp-e, fremhæve nogle vi1 jeg ikke
Men et stort tillykke til junlormålmanden Henrik Ho1m.

Børge Neesgård.

LÆSERBREV
I sidste nr. af Sporten var der en artikef ang. Per Christiansen .og
Poul ll,ngkilde - 2oO kampe for NB.
Også en lykønskning fra undertegnede i den anledning.
I den fcrbindelse faldt der nogle ord ornkring Nts-senlor contra NB-
oId-boys.
Jeg sy'nes ikke dlsse ord bør stå alene. Det er muligt Per og Poul
mener det er som at ttmefd.e sig udfl af en kfub og komme i en anden.
Jeg håber ikke det er så vofdsomt ment som det er nedfældet - eller
rettere jeg tror det ikke. Der er mange ting som spiffer ind i for-
holdet senlor - o1d-boys i NB.

nksempelvis kan nævnes at o1d-boys træningen foregår i Harmbjerg,
(forhåbentlig kun 1 år end.nu) derefter vil vi være at finde I langesø
og dermed også nærmere k1ubhuset,'som sandsynligvis vif blive besøgt
efter træningen.
f indeværende sæson har old-boys presset på for at få afle hjen'mekam-
f \tfvikfet på langesø, hvilket er lykkedes til fufde, det er vi meget
t fredse med, for her føfer vi os h.lemme. Vi så også mange tifskuere
det er da også @ klubhuset også besøgt i den
forblndelse, llgesom generalforsamlj-ng, spillermøde o. 1ign. afhofdes
der.
Yderligere vil jeg som rrtilflyttern påpege, at den manglende forhisto-
rie i NB og naturligvis de manglende klubkanrmerater giver et andet for-
hold til- klubben (i hvert tilfælde den første tid) end for de spillere
som har fået meget af deres fodbold.opdragelse her.
Dette forhold har jeg fo.røvrigt hørt fra andre old-boys-kamnerater.
Der kunne nævnes flere ting, men alt i alt er det dejligt at se ngamlerr
seniorer som vi har gjort i indeværende sæson, resuftaterne taler for
sig sefv (1. holdet i A-rækken fra næste sæson).

Old-boys hilser også fremover afle seniorer og andre som kunne tærke
sig at være med velkommen når afd.eren og tiden melder sig.

Gunnar JØrgensen.
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AFSLUTI\III\IG SFESTEN 1 9 7 9

Bifledet viser årets ungdomsspiller L9l9:
Jari Clausen fra lilleputho.l,det.
Det var en stor dag for Jan. Først fik han sam-
men med hans holdkammerater en medalje for' Kreds-
mesterskabet. Senere blev han kåret som årets
ungdomsspiller og frk en pokal, medal je, ny i',lB-
trø7er, bukser og st-rømper.
Xn fodbold vandt han ved en gættekomkurrence

,)
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Ss[yluo
sTEDET HvoR sronE xlylrE ,NDERH( )t
OG GIIDE HEHXESXER MøDES -
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Der er også sPort i at hunne

leøre brl p.t den rtgtrge måde!

I r ciet nemt oB bekvemt r

IIOBD.[LS K9NESXOLE
J. BRODERSEN

N6rreskovvei 2 SvenstruP
tel f. 45 62 50

enghoff
HERREFRISOR

HAVNBJERG BUTIKSCENTER

men på billedet mangler der endnu
at få ttpotttt.
Dette bil-lede og 47 andre dejlige
ungdomsafslutningsfesten, kan nu
s tille s .

+ brikker for

farvelo tos - 5

ses og efterbe-

Tlenvend dig i Kiosken i l$ordalshallen og spØTg
efter den ttbrune mappett.
Tf or I i ooar do1 til 1. febrUar 1980,a1u !

Peter Glock.

Kunstboden
i Nordborg
Storcgede 9, tlf. 45 19 35

6430 NORQBORG

Moderne brugskunst - 
gaveideer

1{ sEiil0B
Herrerne fik deres debut mod Kolding IF i Nordal-shallen. llet skete i
en meget velspillet ka.::Tp, der vtr afdrig tvlvl-om, hvor sejren skulle
gE fråi, dertii var Nordåis aft for veloplagt,-det var en kamp, hvor
ått lykfea"s for vores hold. Sejren blev på' 3L-2L'

Næste weekend gjaldt det den vanskelige kamp på udebane mod Tandsfet.
Der blev ikke vist spil af samme klasse som mod Kolding, men ti1 gen-
gæld viste holdet, .t a"t vlrkelig kan kæmpe om hver eneste bold.
Kampen blerr vundet med 21-18.
t\kom kampen mod Vojens, efterhånden Yar spitlerne nok.kommet lidt

l nrit o'o. vi havdå nu-vundet tolv turneringska,npe I træk og ikke
t.6t i"Noråafshallen i hefe sidste sæson, så det kunne ikke gå ga1t.
Men vi- kom ud for et vojenshold, der var meget opsat på at få os ned
på jorden igen og det tyt<t<edes udmærket for dem, idet Vojens vandt
2+-2O. Forsiaret-kunne slåt ikke fungere i f-hafvlgg, hvor Vojens fik
alt for- marige lette'nå1. Det hjalp på forsvaret i 2-ha1v1eg, men så
kneb det ti1 gengæ1d iled angrebet, så vi må nok erkende, at det var
en fortjen L Vojenssejr.

Hofdet har spillet tre turneringskampe og vundet dem alle, men holdet
viste ikkersår1ig godt håndboldspif i de to føste kampe, der kun blev
yundet meget kne6ent, men i den sidste karnp mod Hørup viste holdet
storspil og vandt 2B-9. Lad os håbe, det vi1 fortsætte, for der er
for 1ångt ira serie f tit ser.ie 4. Vi skulle gerne have 2' hofdet en
række højere op.

POKAIKÅ}TPE 
. :

I pokaltur4erlngen havde vi endelig tmkket hjenmebane.
I 

*SI's pokålturrrering vgr"modstanderne Egens serie 3 hold. Vi fod i-
gen andetholdet spi11e kampen og de vandt 2L-19. fet var ikke en sær-
Iig velspillet kamp; men hovedsagen var jo også, at den blev vundet.
- i er nu kun- B hofd tilbage i denne pokalturnering og vores næste mod'
jaer bfiver Vidars 5 divisionshold i Nordalshaffen.

I JHF' s pokalturnering skulle vi spi11e mod Næssets Danmal.kslseI'iehofd.
Kampen lignede i,1-halvleg Vojens kampen, id.et det igen var galt med
forsvaret. Ved halvleg fØrte Næsset med 15-B og kom straks i 2-YLalv-
1eg op på 7 måIs forspring, Så begyndte Nordalsholdet pludselig at^
foistå,-at det var nødvendigt at [åmpe og det lykkedes hofdet at nå
op og endda komme et må1 foran, men det tapper på kræfterne at hente
så stort et forspring og Næsset vandt kampen 24-23,

SERIE 1 HERRNR

PUBIIKUM

I de to turneringskampe i Nordafshalfen og i liiæssetkampen har vi haft
en fantastisk opbakniag af vore tilskuere, det er virkelig dejligt at
se, hvordan folk weekend efter weekend tropper op i Nordalsha.llen.
Det er ikke som at komme til Vejle efler andre større byer, hvor der
kun møder spilleie og ledere tii karnpene.
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Bygnlngcarilkler - Trælast

JENS KOLMOS' EFTF.

Holmgade 33 - Telf. 45 1457

siTILHOFF,.
LEGETøJ - HOBBY - BABYUDSTYR

NORDBORG _ TELF. 451483

ilordhorg Cyl(lehørs
vf Harald ogWaldemar Petcrsen

Storegade 2 - relelon 45 06 35

HANS SCHMIDT

ek som i nerei

opt i ker )

URE OG OPTIK - GULD OG SøLV
Te lf . 45 00 l5 - Nordborg

LANGESø HERREFRISøR

PLADSBESTILLING

Kom rnd eller ring og oftol tid

TELEFON 451231

SVEND WITTE

BOLIGMONTERING

Holm - Nordbors - Telf.45 l3 06

NORDBORG

MANUFAKTUR

KONFEKTION

Helmars "FOTO"
NORDBORG - TLF. 45 16 06 

I

iHAVNBJERG
14

NH har i de sidste to sæsoner købt over 50 nye bolde. let er store be-
1øb, der er givet ud, så det er et lidt trist sy'n at kigge i vore bold-
skabe og se på boldbestanden. Herreboldene ser ud til at være der, med-
ens der mangler mange (dame) børnebofde.
Der må være mange trænere, der har taget en ny kampbold uden at afleve-
re den gamle. Prøv lige at tømme taskerne og lad os få nogle af de bol-
oe op - boJdskabet, så oer er ordent)ige boJde tjf Lrænin-'
Efter træning skal vi have botde og overtrækstrø1ex lagt på p1ads.
Det er meget nemmere at holde tingene i orden, hvis alle hjæ1per ti1.

l',lie I s A.rne,

IÆSENBNNV

Jeg vi1 gerne
husophold, det
ret!
Når jeg al1igeve1 har gang i pennen, kan jeg ikke lade være med, at
blande mig lidt!
Jeg synes ungdomsafdelingen har fået fat i den lange ende med hensyn
tif at organisere arbejdet, både med trænere til hofd og stævner, her-
under tærker jeg på det vellykkede skolestævne.
ner er grød,e i afdelingen og det gæ1der det om at udnytte! Jeg har tid-
ligere erfaret at ungdomstrænerne mange gange står alene med opgaven'
og selv må flnde. insplrat.ion til arbejdet.
Jeg vll foreslå , at klubben inviterede en dygtig fremmed træner og
Iavede et internt kursus, hvor træneren så kunne.give inspiration f.
eks. ti1 forsvarssystemer efler angrebssystemer.
Unødomstrænerne vil1e på den måde få friske impulser og det er ung-
d )rrrnernes indsats åer på }ængere sigt givei senioriloldene mullg-
hc*/for oprykninger.

Jens-0Ye.

ilH Ut'lGD0M
JUNIOR HERRXR: VOJENS - NH 16-20

Juniorerne præsterede i 1. halvleg at spille noget rod.et og ukoncen-
treret omend førte.vi,.ved halvleg B-9. z. halvleg var bed.re, men over.-
hoved.et ikke goct nok for et mesterrække ho1d.. tr'øist cle sldste f0 min.
fik d.e bolden til at lave arbejdet og bringe sejren i hus. Det var enflot præstation-at.al-.l-e kom på scorip.gsflsten o§ nogle med nogle fan-
tastlske gode må1.

sige tak til klubben for opmærksomheden under mit syge-
vanner med en hil sen, når man ligger med snuden i vej-

^c
)" n(?

tiu tt',n0"
L1U

SPAl=l

BOLNE



NH-TO!'TLU\II 20-21

Det var_en velsplllet kamp med mange gode detaljer og en kampglæclehos spillerne. vi kom godt fra start og havd.e håld oil kampen det ne-ste af tiden, men tif sldst troed.e spillerne at kampen vai afgjort,så der blev slappet gevaldigt af i forsvaret.
fa Toftlund fik udllgnet til 2o-za troed.e spillerne, at det nu g.raldt
om at spille klovn mldt på banen i stedet for at komme |rjem og aånneop. Det kostede os det point, vi efter spillet skulfe have hait mere.

'rP0srt'- F-01/. -J-t trF.j-,4

vores smukke røde postkasse er ved at blive helt grøn af ærgrelseover' at den ikke bfiver brugt eller misbrugt. Trånerne skai huskeat sende en seddel med deres resultater på, for holdet uanset om de
spi 11 er ude ef I er hr.rnme .rvil r ikke nok skrive resuftaterne til ungdomsudvalget, vi savne lre sulta ter. 'f - " I

J. lvI.

STADIG SPTII]ERMANGEI]

Vi-har en ungdomsafdellng i fremgang og det er d.ejligt at arbejde
med, men er der nogle af Jeres skofeka:n:nerater m/k l-kar, tå meå tiltræning, så få talenterne ud af d.em. let er mest galt med drengene
65-66 årgangene, der må være mange, der kan spi116 i den årganE, når
man ser, hvor mange, der var med til skofestærmet.
Alle I, som er ttved ikke rigtig spillerer , kom med tif træningen og
I -holder aldrig op igen, kom og prøv! |ine venner er ikke bedie enddu sel v,

J. M.

TIISIUTNTNG BEDES

Yi har i ungdomsudvalget drøftet det probtem, at selv de ,ældre spif-lerett i ungdomsafdelingen mange gange står uforståend.e over for en
række tegn fra dom:lerne og håndboldregler 1 a] almindelighed. Vi vi1prøve at samle all_e de spi1lere, som har interesse 1 at vide mere om
dommertegn og regler, til et l11fe kursus i ha1]en, hvor vl vif få en
d.ommer og en træner til i fælfesskab at forklare jer de ting, som - istår uvidende overfor. I må snakke med Jeres trænår og han/iiun kar. Igive udvalget besked, om der er nogen lnteresse for dette eksperiment.
Vi håbBr, der er mange, som vil erkende at de egentlig ved for lidt -for l1dt viden med for stor tro - skaber mange gange i kampene nogle
a1t for tåbelige episoder' 

Jens Motre.1p.
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