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TURNERINGEN 1979

Så er vl så vidt igen - den nye turnering er påbegyndt,- e11er er
den?

Vl har haft de allerdårligste trænlngsmuligheder nogensinde, jeg
kan lkke mlndes, det har været værre. Det startede allerede 1 efter-
året, da det vlste sig, at sen. afd. lngen timer kunne få i- gymna-
åtiksalene, så vi måtte 1ægge hele træningen udendørs. .

V1 har så siden været plaget af masser af sne - is - og vand, men
T h^1 taget det uden at kny, og det uanset vejret og med en virke-
1i )oC trænings+ilslu+ninp.

I år var det lykkedes at få nogle gode og andre træningsmodstandere,
men da det omsider var så v1dt, blev de fleste træningskampe aflyst.
Det har været vanskeligt for trænere og spi11eudva1g, at få holdene
sp1l1et sammen, både på grund af aflysninserne men også nå grund af
de dår1ige baneforhold, der har været. Det de nu har fået sat sam-
men, ser efter min mening slet lkke dårligt ucl, .ieg tror, vi har
fået ihvertfald tre meget stærke hold, men når man ser på modstand-
erne er det sandelig også nødvendigt.

Yngllngene havde en skuffende træningstilslutning i begyndelsen, nen
efter at vi havde det møde med dem, er der virkelig kommet gang i
dem. Mødet resulterede da også i et par nye medlemmer, så vi g1æder
os over denne fremgang.

Ungdomsafd. har Jo haft det ligeså svært med trænlngsforberedelser-
ne, vejrguderne har jo også generet dem, men de har været ligeså
lvrlge, som de plejer, for dem betyder vejret ikke så meget, bare
de kan komme ud og lege med en bo1d.

Det er en spændende turnering I nu skal i gang med, nogle af Jer
skal Jo spi11e mod stærke modstandere samtidig med ai I skal køre
larrge ture. Selv om mlt kendskab ti1 Jer ikke er som det måske bur-
de være, er jeg overbevist om, at I vil klare Jer virkelig godt.

V1 ) *rng", der g1æder os ti1 at se Jer a1le på en rigtig græsbane
1gen.

Held og lykke med turnerlngen 1979.

Chr, Jørgensen
REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 15.]

Vi må håbe, at når dette 1æses, så er turneringen i gang. Vejrgu-
derne har jo vist sig fra den dårlige side, aIt er sølet mere efler
mindre ti1, vi ved, at I står i pløre til et godt stykke over støv-
lerne på banerne i dalen, men vi behøver ikke at gøre det i omklæd-
n i ngsrummet .

truSK AT GØRE STØVLERNE RENE UDENFOR, ikke indenfor, he11er ikke i
vaskekummer,
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De gode traditioner talentturner.ingen i de sidste år har givet
I'toråais, må stoppes i år. Bestyrelien er af den opfattelse, at et
tilstrækkeligt godt materiale i år er en mangelvare"

Det har bolde også været, men her lysner det. Der er bestilt 15
ti1 ungdom oS f5 tlf senior, og denne gang i en betydelig bedre
kvalitet end vanligt.

Der kornmer også en kasse op udenfor på klubhuset. Her vi1 vi sætte
weekendens kåmpe op med spillested, tid, ude e11er hjemme, afgang
o. s.v.

Fra og med 1. turnerlngskamp. sku11e det være gu11gt-for 12. manden,
holdlSderen samt træneien at komme i tørvejr på sidelinien. Der
liommer nogle boxe op, og det er ganske sikkert, at de vi1 blive
brugt fl I ttigt .

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi på de sidste møder h 
1

snakket økonomi, og ud fra det lagt et budget, som vi lnener kan
holde. Men en ting-er blevet betyd.elig dyrere end-skønnet. Det er
kørselen. Uc1 fra det sidste tilbitd er prisen pr. fremadkøtt km.
5 kr., d.v.s. at vi i år kan påregne betydeligt større.udglfter
ena sidste år, hvor prisen vai me11em 2,5o kt' op ti} 4 kr'.

ved en gennemgang af planen skønnes at udgifterne bfiver omkring
45-jA.060 kr,"nvltfet-er ca. 5-1O.OO0 mere end sidste år- Kørselen

"r låluaes bievet en faktor, som vi virkelig skal til at holde øje
med, og vi vil da også sfå et slag for, at man i år i fællesskab
finder-ud af, hvordån den merudgift kan hentes hjem.

Vi vif komme med nogle forslag, som kan diskuteres, og vi ser gerne
alternativer. Hele [ørselen tii vore kampe fortsætter som sidste år
uanset det resultat, der findes, man må blot indskyde, at bare aIle
hold en gang forår og en gan8 efterår, eksempelvis kgler den 1æng-
ste tur [oldet har giatisl så er besparelsen næsten ]rjemme. Så let
er det.

Nu er det ikke kun os, der har store udgifter, det har alle andre
klubber også. og med udgangspunkt i den fritidskonference, fritids-
nærmet af[oldt 6er forleden, og hvor Peter Glock og r4dertegnedenærmet afholdt her forleden, og hvor yeter ulocrr og ullaerLe8lreue
deltog, kom der et massivt ønske fra næsten a1le foreninge:' om en
ændriig af Nord.alsordlingen på flere områder.

Hvad der kan komme ud af dette vides ikke, men SIUNÅ er i gang mcr{

at udarbejde forslag, set ud fra hvad andre ordnlnger giver k1u' r
berne i aidre kommuier', og hvad- vi vi11e have fået, hvis vl var

måske være det næste store ønske på sedlen, for nu
-iåaie, idet vi fra 1981 kan }ægge atr1e vore akti-
ha11en.

Dette her- skal .

er der en Plads
viteter ud til

B.R.

7i splJ l-er !1 le t sikre,i
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TR,4NER - HOLDLEDER

Husk at
holdkort skal affeveres i postkassen senest sønd.ag aften k1. 20.

de er rigtig udfyldt med kfubnam, underskrift, resultat, fødsels-
år, kanp nr. o.s.v.
Sku1le det ske, at J.B.U. hofdkort udfyldes forkert, 1ad da være
ned at strege ud, men 1æg en seddel ved, on hvad der er forkert.

B. R.

EN HÅBLØS OPGAVE?

Spørgsmålet om fordeling af haltimerne i Nordborg
tid skabt en de1 spændinger meffem de forskellige
på Nordals.

Kommune har af-
foreninger her

*_)Fritidsnæwret har hvert år forsøgt at fordele haltimerne så re
færdigt som muligt, men måtte hver gang høre mere el1er mindre
kritik når planen var færdig.

Derfor har SIUNA, som er foreningernes tal.erør, taget lnitiativet
med forsøg på at udarbejde en plan som senere skal præsenteres
Fritidsnæ.;-net til godkendelse i samarbejde med foreningerne.
Et forsØg, som sikkert har fået Fritidsnævnets velsignelse, idet
allerede det første møde nellem SIUNA og foreningerne vlste, at
dette forehavende ikke bare forlanger en del sans for koordine-
ring, men også i højeste grad sans for en realistisk vurdering
m.h.t. foreningernes ønsker.

Sidstnæwrte kan kun løses i samarbejde med klubberne, men både
Fritidsnæwrets og SIUNAs opgave bfiver håb1øs, når nogle for-
eningsledere plejer deres egne egoistiske interesser. At dette
er sket ved omtalte mØde vl1 jeg ikke påstå, men jeg vil have
denne mistanke, indtil a1le foreninger vi1 gå med ti1 at udar-
bejde nogle fæ1fes retningslinier elfer fordelingsnøg1er for
alle i.drætsgrene, som har brug for haftimer.
Som NBs repræsentant har jeg selvfø1ge1ig gjort mig nogle tan-
ker om vort behov for haltimer inden jeg deltog I mødet. Jeg
har lavet en, efter min menlng, realistisk fordelingsnøg1e ior
fodbold, som siger at TIDERNE FOR HVER ALDERSKLASSE FORDELES r.

EFTER ANTAL HOLD, SOM GENNEMFØRTE DEN T-ILBAGEL]GGENDE UDENDØRS- I
TURNERTNG PÅ FØLCENDB UÅIE:

45 minuttår pr. uge for I hold
65- - 2-
a0 minutter pr. uge for 1 og flere hold

D.v.s. at f.er"s. vor pigeafdellng med et hold i turnerlngen må nøj-
es med 45 min. i hal1en, mens drenge-, miniput- og seniorafdelingen
med I hold og flere i turneringen kan få 9O minr,rtter.

Når jeg har valgt at inddele efter udendørshold er det sket ud fra
den betragtning, at man på denne måde fordeler efter akt-lyg spillere
og ikke eiter medlemstal, som ofte giver et forkert bTTEAe.

Efter denne fordelingsnøgle har I,IB krav på 11 haltimer og bruger man
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samme system ved de.andre klubber, som vi1 benytte Nordafshallen ti1
fodbold (SUp og BIF) viser Cet sig, at deres ønskede tlmer er ful,dt
ud berr:ttiget,
Jeg vi-1 nu lkke påstå, at min fordelinp5snøg1e er den rigtige, men
når både SUF og BfF kommer med det samme råsuItat, ja så mÅ vi fod-
boldklubber jo i fremtiden nemt kunne blive enige, og af misundelse
vil1e blive fjernet.
Nogenlunde samme system kan sikkert anvendes t11 a1le idrætsgrene,
der benytter hallerne, og finder man ved sammentælling af de ønske-
de timer ud af at hallernes kapacltet er for 1i11e, så kan man f.eks,
skære timerne procentvis ned efter en bestemt prioritering, hvor
efter men mening, b1.a. fodbold vil få en la.rere prloritering endf.eks. håndbold og andre typiske indendørsaktlviteter.
Men tilbage ti1 mødet oe resultatet. NB fik slg tilkæmpet q,75 tl.
mer', som godt nok er mindre end forventet, men dog mere end ved dentilbageliggende indendØrssæson, hvor vi kun havde 8 timer. At den \tider så er fordelt på Østerlund- og Nordalshallen forskelliged ! med timerne, som ligger i de såkaldte 'rdår1ige tiderr gør ilke
sagen bedre. Men her må klubberne fra år ti1 år bytte, således at
den samme klub ikke altid får de dår1ise tlder elier omvendt.

Tngen skal nu tro, at timerne er forrielt ti1 rjen kommende inden-
dørssæson. Man er langt fra enige endnu - netop fordi a1le klub-ber ikke spiller med åbne kort. Måske kan dette indlæg påvlrke
klubherne i den rigtige retning, sruNA har gjort det føiste skridt
- vi bør gøre det næste.

Foruden haltimerne skal der også fordeles tlmer i gymnastiksalene,
Her kan der for fodboldklubbernes vedkommende anvendes den sarnmefordelingsnøg1e, men klubberne skal huske at nogle rækker (yngre
ungdomshold og o1d-boys f.eks.) tan nøjes m6d een gang indendårs-
træning om ugen i en haI, og at perioden for brug åf gymnastik-
salene i de fleste tilfælde er kortere end perioåen foi brug afhallerne. NB's behov i perioden 1.1-1.1 er 6 timer.

Peter Glock

ltÅllronNs INrrRvteu

På trods af at kvlndeåret er omme har jeg, som mit første offer for
et lnterview, valgt et medlem af det svage køn, nemlig klubbens før-
Stc.lame Annel jgg Jørøan<on

)Et -åmmeIt mundheld siper, at der stÅr en kvinde bag enhver mand. Om
Annellse ligefrem står bag formanden, ved jeg ikke, men hr-rn er der
faktlsk a1tid.

Jeg spurgte hende, om hun syntes, der fulgte meget med at være for-
mandens kone.tr.ia faktlsk. Men Jeg gør det hele frivl11igt."
Annellse har netop overtaget NB's totto, og kører det nu sammen med
Peter Hansen. Desuden holder hun klubhuset rent (pudser pokaler),og
passer kaffen derude, når Kedde er på ratarhe.jde. Sidst, men ikke
mlndst er hun i fldet frØnne udvalg'r, hvor hun er metl ti1 at s1ås for
klubbens nye baner. Det er a1le de direkte pligter hun har påtaget
sig. Dertil kommer e11e de fodboldkampe, hun møder op i;i.l. Når Ceg-gan er der. er. Annelise der orsl (medmindre svisermor er pE l-esØg\.
0g - det er nok det vi and:.e'renker't kender mest ti1, a1le cie afie-
ner hun sidder selv hjemme, fordi Ceggan er ti1 fodbofd.

5



I en af de sidste Sporten var der b1.a. et læserbrev, skrevet af
Erlk Nørskov, der i en del stærke vendinger undrede sig over, at for-
manden lkke mødte op t11 NB's skolestævne. Jeg spurgte Annelise, orn

hun havde nogen kommentar til dette.
rrVl er faktl;k lidt skuffede, det er en af de få gange vi ikke er
mødt op, og så reagerer rnan sådan. Det var ikke fordi lysten nang-
1ede, men der var bare ikke tid. Vi var ved at ordne gangen og
SKULLE være færdig søndag aften, fordl vi havde bestilt voigt's Møb-
1er ti1 at 1ægge [rrl.rtrpfe på mandag morgen' Tapetet drl11ede, så
vl var først færdlg søndag aften kl, 2l.t:

Kritikken har altså, så vidt jeg kan se været ubegrundet. Desuden
har klubben da spidser nok, vår der lkke andre ti1 det stævne?

På mlt spørgsmåI, om hun selv interesserer sig for fodbold e1ler
blot fø1ger trop, grinede hun faktisk.
ttNel da. iee er-toiset med fodbold, ieg er nok den mest nervøse
ude"på stådfon, når det vlrkelig gtr løs.r'Hun fortalfe' at mange t
havdå svært veå at forstå, at hun for det meste ved ligeså godt I
sked som Geggan. I'Når folk ringer og skal have fat i Geggan, og-han
lkke er der', kan jeg for det meste også give besked, men mange fore-
trækker at ringe igen.tr

pia

YNGLINGE SPILLERMØDE

Manrlas d. lo. marts samledes ll yltlinge.og en del af ledelsen i
tfu5nijset for at 6iskutere ae pr-ottemei (og der var faktisk en de1),
aår skuffe overvindes for at holdet har en chance i årets turnering.

chr. Jørgensen lagde dog ud med en god nyhed: Man havde frrndet en
holdleder ti1 drengene' Per Stolberg har sagt;1a ti1 at hjæ1pe'

Holclets stØrste problem er den manglende interesse, kun ca. halv-
6e1en møder til træning, hvilket er så meget mere gforståe1igt,-da-
holdet havde sat sig for at træne 1 gange ugentlig. Det gik også ud-
mærket så 1ænge man var indendørs, men da først dalen vinkede forude
med sine oceaner af sne blev men hjemme ved mor og far. så nu står
Walter her f4 dage fØr sæsonstart med et ho1d, der bare ikke er i
træning. Drengenå blev spurgt, hvorfor de udeblev, men kunne ikke
give et svar. Er NB's ungdom sarte drenge?

Et andet problem er det fJollede antal spilfere, der er ti1meldt.
17 mand, når hele truppen er samlet. Jeg var forbavset' skal ie' fr-
ligt inårømme, hjernevasket med fodbold, som ieg bliver,,dag,efl {,,da[, havde jeg rågnet meC større tlf slutning ,ti1 denne trtr'onderft, llr!
sport. Det år jo faktisk hve'rken fugl e11er fisk.

sidste ar medførte det, at de overskydende spl11ere blev sat på se-
nlors 5. hold, en ti-ng kun få spillere'syntes om, hvilket vel ikke
er så mærxeligt. T år-vi1 de overskydende blive smldt op på 4. hol-
det, en samliig hårde grtter, der nok skal få de unge rørt, selv om

de spiller med detrgamle".
[Træningen lider også under den manglende interesse, der er ingen
muligheå for kamptræning", og udtalte Walter sig, "hvis vi sætter
4-5 mand ti1 målmandstråning er der faktisk ingen tiltrage'J Gunnar'
vi]ie gerhe have mere styrke/kon6i træning og et fast program, der
blev kårt over længere perioder. Chresten mente, at, øve) serne var
for 1ange, ttrlet bliver ukoncentreret, fordi vi ved på forhånd' at
vi skal mindst 10 ganeg endnul
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Her brød Børge Neesgård ind og tilbød at stille hold tj.l rådighed
ti1 kamptræning. trEvt. kan ynglingene simpelthen nøde l/2 time tid-
ligere bg træne med senior. Og er man forhindret til træning kI. 20
kommer man k1. 18.10 i stedet, der er altid folk i dalen tirsdag og
torsdag'J Enden på det blev, at Bøtge i aften kører seniorernes træ-
ningsprogram med drengene. I'Vi1 de gerne kravle ud af banen skal de
også have 1ov tll det,rr lovede Bent Enghoff.

Først da nogen nævnte Stuttgart, kom der lidt 1iv i drengene. Her
blev ti1 gengæ1d lagi en masse initiativ for dagen, men flxede hur-
tigt et udvalg, bestående af: Gunnar, Torben, Preben og Jesper.
Deies opgave bliver at pianlægge turen' sørge for transport og sam-
1e penge-1nd. Her havde drengene udtæn{t et-system, idet hver spil-
1er skål betale 1 krone pr. måI, der går ind.

Mødet endte I en heftig, men lærerig dlskussion om ambitioner. Wal-
ter kunne ikke tro slne egne ører, nogle af meningerne var da også
lidt mystiske og mildest talt nedbrydende for en k1ub. Forhåbentlig
slipper de dem før de kommer ind i I'de voksnes rækkerrr. 

)
pla
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Turnerlngs sæsonen
neringen med ial.t

er startet og ungdomsafdelingen deltager i tur-
14 hold:

2 Puslingehold
I miniputhold
2 1i11ePutho1d
J drengehold
2 juniorhold
1. Pigehold
I junior damehofd

Jegvi}idetfølgendefortæ}felidtom,hvaddererplanlagtiung-
domsafdelingens enkelte årgangsrækker"

Pusl ingea fd e 1 ing

vor 1'ngste fodboldspillere stiller iår-igen med 2 hold i turneringcn.
Et hå1å er tilmetdi'sr-a rækken, mens det andet hold spiller +-s F
rækken. Af åndre aktlviteter kan der næ\mes en planlagt tur tj--L ')-åi"g C"fOuger i august og efter turneringen vort eget stærme som

sæsonafsfutning.

Puslingeafdelingens trænere er Carlo Meyer og Regnar Knudsen'

Minlputafdeling

Herspillerl.holdetiJBU-Brækken,2.holdetilJ-A'rækkenog3.
holdet er ti1:neldt SI-B rækken. 1. holdet har fra Als kun lllkebø}
som modstander og holdet skal bi.a. til vamdrup, vejen, Toftlund'
Askor,, cg Ødis foi at spille turneringskanpe'

I påsken får 2. hcldet besøg,af. HchenasPe.Y:d-TI:9|::,^:C*.q:"*:I 3I;i.i;";;;"i"it-i rjå**å".-rår"2. hofdet ei der planlagt en tur til sæd-
eing duldager. i aug..r.i, r".r" 1.-holdet muligvis får gæster fra Lr-ibeck
oø om)'-irg ar;g,.rs1- Åka]''de så :i I fvsklq4d l"-eSnvrCft.-

?
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Miniputterne trænes af Erik Nørskov, Per Møflers
Leif Hansen.

, Svend Hansen og

L-Ll.l i putaf def j ns I

I

f. holdet er tilmeldt JBU-B rækken og 2. holdet sI-B rækken. I påsken 
I

rejser 1. holdet til Flensborg for at deltage i et stort_ ilternatio- 
|

nalt stæ.me, hvor man bl.a. s[a1 møde hold fra Berlin, Koblenz og 
I

Norge. Stævnet afvikles påskeIørdag og søndag og holdet bfiver i - I

Flensborg begge dage. roi z. holdet er der planlagt en udflugt til 
I

Sædding Culdå[er. -

Trænerne i lilliputafdelingen er }/illi Ziewitz og A1f Berger. 
]

DrenEeafdefins

Her er der tif turneringen igen tilmeldt I ho1d. f. holdet spiller
i JBU-A rækken, 2. holdat i JBU-B rækken og 5. holdet i SI-B rækken.
r $oldet skaf sammen med lilliputholdet i påsken deltage i samme

lrru i Flensborg og muligvis på et senere tidspunkt møde vennerne
fra Lribeck både på hjemme- og udebane. 

I

Drengenes 2. hold skal på en spændende tur i juni, hvor holdet i 4 I

dage er gæst i Stuttgart, mens J. hofdet ligesom miniputholdet. skaf 
r

møde Hohenaspe i- påsken med genvisit i Tyskland senere.

Drengeafdelingens trænere er Poul-Erlk Nielsen, Johannes Nissen og
Arthur Callesen. Sidstnærmte kan for tlden ikke deltage i træningen,
derfor har juniorspilleren Per Kolmos midlertidigt overtaget trænin-
gen.

Juniorafdel ing

Efter et par år med kun et juniorhold har vj i år meldt to hofd til
turneringen. 1. holdet spiller som sædvanlig i JBU's stærke tr-række,
rnens 2. holdet er i SI's B-række. Begge hold skat i år også på lang-
tur, idet man er i gang med at p1an1ægge en tur ti1 Berlin omkring
august,/septemb6r. Muligvis skal 1. holdet også møde venskabsholdet
fra Liibeck både på hjenme- og udebane.

Juniorsplllerne trænes i år af Chresten Blom og Peter Poulsen.

PiAeafdeling

Pigeholdet er også i år tllmeldt SI-A rækken og det bliver spændende
o- holdet kan klare sig lige så godt som sidste år. Marle Kofmos er

)ner for pigerne, og vi er for-tiden i gang ned at arrangere en ud-
i.ågt for hofdet i løbet af sæsonen.

Junior dame afdelinA

Meget spændt er vi på junior dame holdet, som er tifuoeldt SI- turne-
rlngen. Pigerne har jo selv været med ti1 at bestenme finien fer den
kommende sæson.

Træneren er Jørn Å. Pedersen, mens Marie Meyer virker som hofdleder.

Det var lidt om selve turneringen og de aftafte eller planlagte pri-
vat- og venskabskampe.

Tilbage er der kun at ønske affe en god sæson 1979.

D'
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MÅLAKTTER

Målaktierne er nummereret oPl

trækkes 1od blandt de solgte

oaaooca

ved ungdomsafdelingens afslutningsfest
aktier om en fin Præ.mie.

Senlorafdelingens id6 med at sælge såkaldte "må1aktier" fik ungdoms-

"å"åri.i 
aktiveret til at bruse nosenlunde samme måde ti1 at skaffe

1ldt penge i klubkassen.

ungdomsafdelingens målaktier skal dog ikke sæ1ges -"offentligtrr, idet
dei er meningen at spillerne selv forsøp.er at få dem afsat f.eks.
blandt familie* og vLnnekredsen, o? at pengene direkte går ti1 siril-
Iå.rru" hold og skå1 bruges ti1 udflugtei og lignende arrangementer,
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NB tlLDB
Så fik vi spl11et kampene i det år1ige afsluthingsstævne, og som

sædvånlig, når old-boys laver noget, møder der mange frem. Det var
oeså tiliæ1det ved dette stævne,-"Der var mØdt I hola å I mand (ikke
åii-"x.i""fej1). Hvor skuffende når man prøver at lave noget for-med-
i"n*e"rr". Oåt er jo kun at håbe at dette "storetrfremnøde ikke fort-

Lter i sommersæsonen.I

vlnder af afslutningsstævnet blev: Henrik, 01av og carIo. vi ønsker
Jer tillykke og håber at præmien vi1 smage Jer.

Når dette nr. af sporten læses sku11e vi gerne være i gang rned den
udendørs træning, hvis vi må. spi11e på banerne.

v1 mangler hjæ1pere til årets Fest-i-by, så henvend Jer ti1 K. Poul-

TN

Spilleudvalget har for o1d-boysholCene planlagt føfgende trænings-
kampe:

Onsaae d. 18. apral spiller 1. holdet mod Svenstrup på uCebane, mens
Z holdet møder Eeen på hjemnel-ane,

a
a
a
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Vi sæller kvalitelen i hoircdcl

{0{) 45 m 70

Der er også sport i at hunne

høre bil på den rigtige måde!

[.ær det nemr og bekvemt i

TOBD.ALS XORESXOLE
J. BRODERSEN

NPrreskovvei 2 Svenstrup
te1f.456250

Ss[y luo
STEDET HYOR STORE XIVXE UXOERHOT' -R

oc .LIDE ,ENNESKER MøDE. - I

tololon 45 tO 46

1AA

fi.terig tak for opmærksomheden
ved m1n l0 års fødselsdag ti1
gutterne og bestyrelsen.

Finn Christensen

Kunstboden
i I'lordborg
Sroregade 9, rlf. 45 l9 l5
64]C NORDBORC

l\'loderne brugskunst - gaveideer

Kampene spilles enten k1. 18.JO el1er k1. 19.

OnslaA d. 25. april spiller f. h
1. hold, mens 2. holdet skal t1I Augustenborg for at møde 2. holdet.

føvrigt gøres der opmærksom på at træningen foregår hver mandag k1. I
1B-19.JO på banen ved Havnbjerg skole. I

I
FEST-]-BY B-11 MAJ 1979 |

I
Nu er det snart ved den tld, hvor den år1ige Fest-i-by skal 1øhe af Istaben. Komiteen, der siden november har arbejdet med Fest-i-by er I
meget spændte på, hvordan dette års Fest-i-by vil gå, men vi er su- Iperoptimister og siger, at det vil gå ligeså godt som a1le de andre år
Vi vil ikke her'røbe det nrogfam, som er Iagt, men lidt af sløret t<anl
vi godt 7øfte. Der vi1 hlive Årets Kamp - Lottospil - Sportsjov - De I
unges aften rned et top diskotek - Festbal - Masser af sport - Uden- Idørs underholdning - Ttvoli og se1.vfø7g,e1i{. et ø7te7t med nye akti- I

viteter, sorn med garanti vi1 fylde teltet til bristepunktet hver af-
fen.

Hjæ1p, ja det skal vi jo have fra Jer, og sorn f ved skal vi bnrge
mange frivillige h.jæ1.pere, og vi v j-1 her opf ordre både f odbold og
håndbold fofk til at melde sig. Skriv Jer på listen i klubhuset!

Vi der har arbejdet flere måneder med Fest-i-ly gør det for at f kan
få nogle gode forhold i Jeres klub (økonomisk), så derfor er Jeres
hjæ1p en hjælp t11 selvhjæ1p.

For at ingen skal bllve overrasket, vi1 vi her allerede røbe, at der
i år ikke bliver nogen såkå1dt '?slatfestt'. Men de frivillige hjæ1pere
vi1 blive be1ønnet på en anden nåde.

FIB Komiteen

SIUT PÅ VINTERTURIIERINGXN

lrlu da sæsonen er slut, vil jeg gerne rette en stor tak ti1 alf e vore
trænere og hjæ1pere for den forføbne sæson, Tak til Ernst og Carlo,
der på bedste vis har taget sig af dommerbordet ved J.H.F. kampene.
Også en tak til l,{arle og Arthur for deres indsats ved indgangen un-
der vore hjemmekampe, |er skal rettes en stor tak ti1 vort trofaste
hjemmepublikum, fet skal have en stor del af skylden for, at serie
2 yrerrer ikke har sat points til på hjemmebane i den forløbne sæson.

lliefs Arne

SOI'[/IXRTUR]mRI]IG

Til sommerturneringen er tilmefdt følgende seniorhold: Jyllandstur-
nering herrer og damer samt B-herrer og B-damer. Skulfe der være
senicrspillere, der ikke er blevet spurgt, om de vil spille uden-
d"ørs, kan de henvende sig til undertegnede.

Niefs Arne

)
SENIORAFSIUTNING

Fredag d. 23. marts var der afslutning for senlorerne på Hardeshøj
Færgekro. !er var stor tilslutning, idet der mød.te 74.op. Iesten for-
}øb meget fint rned god stemning lige fra starten.

I aftenens forføb var der overrækkelse af pokaler til årets spillere
på de forskellige hold. Det bfev:

Kvalifikationsdaner: Laila Callesen
faifler serie 4: Dorthe Buch
Ynglinge damer: Marianne Naef
Herrer serle 2: leif Rohr (Fiduspokat: Preben lilaef)
Herrer serie 4: Erik ilsifleil Jensen (Fiduspokal: lars Ditlev)
Herrer A: Hans Erik Høi

t2J§/.t_9_
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Bygnlngeartlkler - Trælasi

JENS KOLMOS' EFTF.

Holmgade 33 - Telf. 45 1457

TILHOFF'
LEGETøJ - FTOBBY - BABYUDSTYR

NORDBORG _ TELF. 45 1483

ilordborg Cyklebørs
vf Harald ogWaldemar Petersen

Storegade 2 - telefon 45 06 35

HANS SCHMIDT

eksomineret

optiker

URE OG OPTIK - GULD OG SøLV
Tel{.45 00 I5 - Nordbors

LANGESø HERREFRISøR

PLADSBEST IL L ING

Kom rnd eiler ring og of tol tid

TELEFON 4512:31

SVEND WITTE

BOLIGMONTERING

Holm - Nordbors - Tel{.45 l3 06

KONFEKTION

NORDBORG

Helmars "FOTO"
NORDBORG - TLF. 45 I6 06

o
HAVNBJERG

ilH SEllloR
r:YALII']KATIONSFÆKKEI{ DA.IIER

ten sidste kamp spillede vi i nsbjerg og_,vi tog afsted (tror jeg n'k)
med stor forventning om en sidste seiI. Kampen var blevet flyttet fra
Esbjerg tit Culdageihallen, og vr måtte to gange rundt om hallen in-
den vi fandt den, for den var væk i sne.

ila vl kom ind stod der spande ru;rdt om på gulvet, så vi iroede, vi^
skulie spifle vandpolo, ilen vi kom j-gang med kampen og det gik også
ooclt det'meste af tiae.r. I\{en vi slappede af i små perioder og det
iå"ytiåa" Esbjerg fuldt ud. Vi tabte kun kampen med et må1 og så

mislmgte vl åt straffe efter tid, llet var en skam, men alt I alt
' i oel en sod k€,flP,

)" Birgi t
IiVALIFIKATI0ITSP'{KKEN Dnl',IER

Vinterturneringen 1978/79 eI nu overstået og kva,-damerne kan se tif-
bage på en spændende og jævnbyrdig turnering. I{alvdelen af kampene
hai våret kampe vi har tabt effer v-undet med et elkelt må].

Jeg vi1 gerne sige tak for god træningsflid'
ved kampene, selvom det ikke aftid har været
vi til. næste år får lidt mere tlæningstid, da
har kunnet løbe os ud,

samt for god opførse1
lige nemt, Jeg håber,
vi i år ikke rigtig

Jeg synes, Erik og jeg har haft et godt sanarbejde, som gerne sku1le
foitsætte næste år, Indtil sommerturneringen starter, trænes der en
gang ugentlig, torsdag, under ledelse af Irik.

Jeg vil ønske .Ter held .og lykke med
I må opnå en god placering og at I
hovedet koldt i de afgørende kampe.

ileld og lykke.

SERIT 2 IIERENR

sommerturneringen, og håber at
vil gj-ve den hele arlren' og holde

John

pr sæsonen 7B/7q sluttet og oprykningen er sikret. fen blev først
,-'fremmest sikret på en fornem afslutning af sæsonen. Sønrlag d. 4.
irrårts bfev den al.tafgørende kamp spiflet på udebane mod Haderslev.
Hvis vi kunne vinde den kamp over Haderslev, vil1e oprykningen være
rtrcres, selv om vi skulfe tabe d.e to sidste kampe mod henhofdsvis Bram-
drrlpdam og Vidar, Hvis vi derimod tabte, skulle vi have point i de to
sidste kampe.

Det verr et nerwøst hold der tog afsted clen søndag middag fra Nordals-
halfen. Kampen blev dog heldigvis ikke så svær, som vi havde frygtet,
og vl kunne rejse hjem med en komfortabel sejr på 23-11, efter at have
ført 10-f ved pausen. De vigtigste grunde tif at det gik _så godt, var
at forsvaret var lukket og at hver enkel ofrede sie fOO %,

Efter kampen var der så champagne i omklædnlngsrummet, og der blev
fejret til heft over midnat den dag. !'iduspokalen tj.lfaldt iøvrigt
Ronald '
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Næste søndag d. 11, marts srrillede vi hjemme mod Bramdrupdam. fenne
kamp vandt vi 24-17, efter en kamp, der ikke var så velspillet som
den i Haderslev. G}æden over sejren va:: dog alligevel stor, fordi
vi tidligere på sæsonen netop ]ravde tabt til Bramdrupdam med 7 rr,åL.

Efter kampen fik Bjarne og Jakob en tur under den kolde bruser, de
skulle også mærke at vi var kommet op i serie 1.

Turneringens sidste kamp var lokalopgøret mod Iidar i Sønderborg. 'En
kamp men aldrig vi1 tabe selv om der ikke står noget på spi1. Vi-randr da holdi--vis også med ?r-)v. eL vor ooL fØrst i 2. h -Lvleg
at spillet kør'te for os, Fiduspokalen gik i den kamp ti1 Kaj,

Til slut vi1 jeg benytte lejligheden tit at takke a1le dem, der har
fulgt cg støttet os rgennem hefe sæsonen, I)et har simpelthen været
fantastisk, både på hjemme- og udebane,

Mj-ni-mini holdet spillede søndag d. 11. marts 1979 træningskamp i
Nordalshallen ncd to hold fra Guderup. Rent resuftatmæssigt gik det
ikke bedre for os end sidst vi var i Guderup og spi11e, men vi syn-
tes bestemt at vi spillede nogle gode kampe, og at de srnå går op i
det, er der slet ingen tvivl om, når man ser den spil1e. At bofden
j-kke ville i må1, det må vi se at gøre noget rred.

siges, at Guderup spillerne er noget æ1-
af kampene blev følgende:

Kamma og Annette

HUSK

Ti1 de små's forsvar skal
dre end vores. Resultatet

Hold ,A 5-0 t11 Gttderup
- B3-0-

D7n

- A4-O-
Træningen for nini-mini fortsætter indendørs indtil 1. maj, derefter
er der træning udendørs, stadig torsdag fra kl. 15-16 indtil skoler-
nes sommerferie begynder, så holder vi også ferie.

I

Fest-i-by 1979 B-11. mai
v/ Nonoals rDRÆTSCENTEF.

TIVOLI - ØLTELT - SPORT OC SJOV -
LOTTO - DE UNGES AFTEN - UDDELING
AF LEDERPRIS - FESTBAL - HÅNDBOLIJ

- FODBOLD - TNNTS KAMP _ BRAND-
KAI{P - UDENDØRS SHOW - m.m.

l,e 1f

MINl-MINI

HAFTIA.FOR§IIRIilG
Peter M attesen

Mads Clausensvej 1 - 6430 Nordborg

- ring f5 02 lE

TIL

NORDEORG FARYEHANDEL
v,/1. Lorsen & sdn

Storesode 62 tel(. 451669

Ejnar Lorenzen

købmend Turøvef 't2 Kirkeby ..1 50055

NORDBORG AFDELING

- en bonk Dc kon ragno mGdl

Slagtert orret ,tirt !, ert

Fa. I.J. JENSEN
) Norauorg telefon 45 14 O5

M. PERREGAARD A.S

6430 NORDSORG 6474 SKOYBY

Trr. 45 01 50 Tll. 44 44 00

Kotn - Fodersto{{ar

Brindrcl - Byggcmotcriolc,
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