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Ira l. )an.uar 1980 har SPORTEN fået en n-v i'edaktør. Pia Dal-5r.
tsestgrrelsen vii gerne byde Pia velkommen til det nye job.
Vi r,,irC det er et vanskeligt job du går ind ti], og vi vil gøre
hvad vi kan, for at det skai gå så let som nuligt' Vi vi1 hjæl-
pe dig så godt vi kan, og opfordrer alle ti1, at hjælpe Pia med
åf skaff c stof , h-",is der: ba::e er stof nok, er det slet ikke så
s1emt, men det er altid der det kniber. Nu kender vi jo Piars
artikler fra SPORTEN, oB de er ihvertfald ikke kedellge, så vi
glæder os til d.e nye numre.
Vi vil også gerne sige den afgående ted.aktør Peter Glock tak for
den store ind-sats han har gjort i de mange år han har haft an-
svaret for SPORTEN. Han har til tider haft vanskelige k'ar at ar-
bejde under, bla. på grund af manglende stof og også en for
stor arbejdsbyrde.
Yi beklager meget at Dec. nunmeret ikke udkom, og vi1 gØre a1t
for at alle numre fremover udkommer til tiden.
Fremover vil vi bede alfe der ønsker et eller andet i SPORTEN
om at aflevere det senest den 20. i måneden, enten i postkassen
ved klubhuset eller ti1 redaktøren, derefter skulle det kunne
udkomme den første uge i hver måned, d,et er thvertfald oet vi
stræber efter, og hvis a1le hjælper tif skulle det kunne gØres.

Chr. Jørgensen.

fO ÅRS JUB]IÆU{.

Fra bestyrelsens side skal der lyde en stor tak ti1 de mange, der
mØdte op i klubhuset tif N.B.rs 10 års jubilæum. Tak til alle ak-
tive der deltog i jeres egen klubs jubilæurn. Tak til N.B.s venner
der altid møder op. fak til N.B.s forretningsforbindelser og ti1
nabokl-ubberne. Vj- er gfade for at vi også ved sådanne lejfigheder
kan fylde kfubhuset.
Chr. Jørgensen
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GENERÅIFORSAMIING d.f 5.11. 79.

Der var ti1 generalforsam-fingen kun nødi 15 mand, d.eraf 22 spll-
l-ere, og for at være ær1ig, slmes jeg det er for lidt, det er een
af de dårligst besøgte generalforsamlinger i NBts historie.

Forsaml ingen valgte P.Søndergård som dirigent, et hverv han som
sædvanlig klarer f ortræffeIig.
Derefter kom formandens beretning - spilleudvalgets beretning
og ungdomsudvalgets beretning. Udpluk af disse findes andet steds
i SPORTEN.
Regnskab og status blev forelagt og godkendt - balancerer med
f6100 kr.

Forslag fra bestyrelsen om 1ovændringer blev forelagt:
1) Ændre regnskabsår så det fø7-ger kalenderåret. Blev vedtaget.
Z) f'fytte generalforsamling ti1 januar måned. Blev vedtaget.
5) Forsfag om at bestyrelsen kunne fastsætte kontingentstørrelse.

Blev forkastet.
tr'orslag om kontingentforhøjeIse skabte en god debat, der var båd.e
for og imod, flest for.
Bestyrelsens ene forslag om at ænd.re ungdomsafdelingens kontingent
fra 60 kr. ti1 90 kr. halvår1igt bfev vedtaget. Derirnod blev be-
styrelsens forslag om at ændre seniorafdelingens konti-ngent fra
90 kr. ti1 110 kr. forkastet, det blev istedet forhøjet fra 90 kr
til 150 kr. halvår1igt, en ret så g1æde1ig gestus fra generalfor-
sam-l ingen.

Til ungdomsafd. blev P.Glock og Bent Riemer genvafgt, som henholds-
vis formand. og sekretær.
Preben Høi blev nryalgt som spilleudvalgsformand.
Ti1 bestyrelsen blev Peter Hansen genvalgt som kasserer og Bent
Riemer blev genvalgt som sekretær. Bent Enghoff blev nlrvalgt som
bestyrels esmedlem.

Und"er eventueft kom der en til tider hæftig debat igang om både
1ysan1æg - baner - sponsoraftaler og 1ign. Der var i flere tilfæl-
de ikke enighed mellem bestyrelsen og generaiforsamlingen. \
Man enedes om at indkalde til spillermøde hurtigst muligt, for D
at der kunne nedsættes 2 udvalg tif at tage sig af henholdsvis
baner og sponsoraftaler.

Chr. Jørgensen
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RØMØTUREN 79.

Som en af de heldige fik jeg 1ov til at konme med ti1 Rømø
1 tidsrrrmmet fra den 10/11 til og m-^r7 den 2/L2.
Yi startede fra Nordalshallen fredag k1. 15,oo I en af Jepsens
de nye busser. Turen gik stl1}e og roligt - bortset fra de
naturlige stop, som der nu hører med til en sådan tur.
Klokken ca. lB,oo ankom vi så ti1 Kommandørgården, hvor vi fik
udleveret nøglen til vore værelser af formanden himself -
denne var aflerede på pletten. Nogle fine værelser blev fundet
og bagagen pakket ud.
Klokken 1!,oo var spisetid, og vi samledes alle om bordet til
en dejlig middag - med en knap så god dessert. - Dernæst var
det op til een selv, hvad man ville foretage sig, nogle glk
1 krostuen - and re gik en tur.
Lørdag var der morgenmad mellem Broo q 10,oo hvor folk så
kunne indfinde sig. Klokken lO,5o samledes spillerne til spil-
lermøde. Under mødet handlede vi piger - gik i swimmingpool,
og hvad vi ellers kunne finde på. Om eftermiddagen var vi
nogle stykker som tog med færgen Rømø - Sylt. Andre hyggede
sig foran TY-skærmens tipsfodbold. 0m aftenen var der arran-
geret fest for husets beboere. Et stort tarselv bord var
stillet o!, oS man kanne så selv forslme sig.
Efter spisningen havde vi en lille auktion over de pakker vi
havde med. Nogle af spillerne må åbenbart have anclre gode ta-
lenter end de viser på fodboldbanen, for Ca Geggan skulfe til
at starte auktionen, sprang Bonde op og assisterede som aukti-
onarius, og under hans humoristiske bortlodning (han er ikke
købmand. for ingen trng) skul1e man ikke vifte meget med ør.ci.rre,
føg man havde købt en pose muldjord for 15,oo kr.
Gaverne blev hurtigt solgt med stor fortjeneste, så busturen
hjem var red-det.
Efter den auktion spillede orkestret op til dans - o§ dansen
gik livligt til ud på de små timer. Efter nattens strabadser
var der nogen der trængte til en li1le opkvikker (en tur i
swimmingpoolen). fette slmtes overtjeneren åbenbart ikke var
en særlig god ide - for han kaldte de svømmende rrhumlestængeril
til sig. Et par'særdeles gode forsvarsspillere måtte slukøret
kravle op - uheidlgvis fik en spiiler overbafance, så han
faldt i vandet igen, og en kaskåde af vand stod ovcr overt;er )ren. Ileldigvis var tjeneren i det gocle hjørne, så han lurkede
poolen med et smif.
Søndag kørte turen så på sidste vers
sønd-ag middag skulle de fleste pakke
ser:ne.
Kl. 14roo samledes affe foran bussen
til Nordafshalleyr kf. ca. 16,1o. En

Aft i aft var det en vellykket tur -fik fov.at være rned.

Anita.

. Efter en let frokost
og rydde lidt op på være1-

klar tif afgang. Vi ankom
dejl ig vreekend var forbi.
en tur hvor også vl piger
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SPIIIERMØDE DEN 17.1.198Q1

Traditionen tro startede sæsonen med et spiflermøde, og endnu
engang måtte jeg undre mig over hvor stille NB egentlig kan
Yære. Der blev ikke sagt ret meget.
Dagsord,enen fagde e1lers op ti1 en hefaftens forestilling.
Formanden bød os all-e, og j-sær de nye splllere velkommen og
ønskede sæsonen 1980 måtte blive god.
Så tog Peter Glock fat. Det gjaldt ynglinge, der fra i år er
und.erlagt ungdomsafdelingen. Der er tilmeldt 2 hold-, 1 i JBU
og et i Sf. Desværre måtte man nøjes med B-rækken, men det
kan drengen kun takke sig sefv for. Sid.ste års præstationer
rakte ikke tif mere. Der er ny træner på, nemlig Chresten Blom.
Peter Gfock havde et stort hjertesuk, vi mangler spillerel I
Vi skuffe gerne have B mere ti1me1dt, hvis det skal blive til
noget med 2 hold.

Era ynglinge tjl senjor. Børge og Verner havCe et nyt træ-
ningsprogram. Prøvekørt sidste tirsdag.
Træningstider er de sædvanfige tirsdag,/torsdag kl. 1!,oo.
Dog skal man frem til- j--7 være indendørs om tirsdagen, hvor
de-t nye program køres i hold på 20 personer. Der vår gode
nyheder ti1 os piger, vi må nemlig have vores mænner i fredi week-enden lidt endnu, frem tif omkring 16.-ll.februar love-
rl o narco
Træningskampe begynder 23/24 tef., hvor der spilles mod Åbenråserie 2. BØrge blev bedt om en prognose for såson BO.
Den lød: tr'ørst og fremmest angreb. l.holdet skulfe gerne hol-
de sig i øverste de1 af serie 2, og så er det vist på tiae2 og t holdet rykker op.
Næste punkt var vafg af spiI1eudva1g.
Her blev det gam.le udvalg I Hans Ove Jensen, der lkke Ønskede

\genvafg, valgt uden mange kommentarer. Det var ikke muligt at
)finde en 5.mand til udvåIget.,Vores spilleudvalg 1980 ser hermed såfedes ud:
Preben Høi (formand)
Kjeld Høi, Gynter Koh-ls, poul Cristiansen.
Herefter aflagde Prei:en Høi rapport fra bane og lysudvalg,
det var gode nyheder.
Der bfiver sat 6 master med 6 lamper op ved den gamle bane i
Dalen. Arbejdet er sat i gang, og d.et hele skulle være klar
til brug omkring f. marts. Det kan vi lffn være tilfredse med
mente Preben.

5



Sponsor.
En ny ting i stor sti1, et udvalg har været ude og hentet nogle
fine aftaler hjem.
Fra SYDBANK kornmer der et sæt reservet,røjer + et hidtil ukendt
kontakt beløb til 1. hofdet.
2.hofd-et bliver bakket op af SPAR, der har bidraget med et sæt
bukser/trøjer + et belØb
J.holdet få,r Lrøjer fra PEDAN, mederrs Piccolo har tilbudt
txøjer/b:ukser til ynglinge JBU holdet.
ItGutter, dette kræver loyalitettt, mente Christian Larsen, når
folk udefra viser interesse for vores k1ub, nå yi også vise i

vi sætter pris på det, og ikke mindst, at vi er d.et-værd.
Nogle spurgte efter trkanonsponsorenn ft:a Ftømø.
lFl" qf gået i HI, vi har sendt et brev/trøje ti1 ham, men harikke fået svar end-nurr.

Pndnu et udvalg sknfle vælges, denne gang til målaktier / and"reblindtægter / festkomite. Her_sprang Pafte og leifl fra, og man
valgte i stedet Brd.r. Hansen (Alfred" og Viggo)
Måfaktier har vist sig at være en fin ide, der er p.t. TB io!1øb, hvilket i T9 indbragte 9O0O kr" Ier var dog lidt diskus-
pf-on 9q brugen af pengene. Nogle mente ile burde gå til noget
hele klubben + evt. tilskuere har g1æde af. Det første år-gik
pengene som bekendt t1)- Rømøturen for 1. og 2.hofdet. For åt
det ikke skal være helt ga1t, går de sidste penge dog ti1 det
nye lysanlæg i Da1en. Man afgjorde hermed, at det måtte være
op ti1 udvalget at find"e et formål titr pengene.
Man kom også ind på at hele:foretagendet er for internt.
P.Glock. mente man burde sende oplysninger ud til husstande i
Nordborg kommune.
rrDet kommer, end.nu har det hele kørt på prøvestadietrt.

Pkt'. B på dagsordenen hed rrWeekendtur 19BO a La Rømøt.
Det var der selvfø.fgelig steru]ing for, men denne gang for
hele klubben, og I titstuA fra klubbenl-
Hvis det skaf 5ffi til noget, var det måske en ide med en
opsparing, da prisen nok kommer op på omkrjlg 4OO kr/næse.
Placering af turneringskampe.
Det er endnu lidt svært, da kredsindclelingen er ukendt, men
turnerlngen starter d.en 3C.7.aO.
Angående hjemmekamle blev
spifle lørd-ag. Bestyrelsen
flest tilskueree og bedre
mente de.rrPoint må

Pia.

der lidt røre. Spillerzre vi] helst
Tente sqnqag vai _beatst. 

?tDet giveri )udvalg af d.ommere/Iilievogterett,

være vigtigere encl tilskuererr sJmtes Christian.
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INDBYDEI-SE NB'S

Igen i år afholder NB skol-estævne, clenae gang i week-end.en
15./16./17. februar.
AJ-le skoferrres kl-asser og i-kke mindst lærerte ind.bycles ti1
dette stævne, hvor der sid.ste år deltog 120 hold.

Vær med til årets festligste fodbolclstævnell
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INDENDØBSTURNER]NG.

Som bekendt deltager en d.e1 af NBrs ungdomsholct i SIrs indenclørs-
trrrrrering. B hold er i ilden og de fleste klarer sig virkelig
fint. Allered.e på nuværencle tidspunkt, hvor der endnu mangler
en spillen-rnde, har vi to puljevindere og andre hold har god"e
chancer for at nå heft til tops.
Sidste spilledag er week-end.e;19./20.januar hvor de deltagen-
de holcl skal spi11e d-eres sid"ste ka.mpe.
Hjemmebane (Nordalshallen) har niniput 1 den f9.1 fra k1. 15roo
og li11eput I samme dag fra kl . 17,45.
P.G.

NYE TRÆN]NGSTIDER I UNGDOMSAFDEITNGEN.

Pusfinse (årgang 1972 og yngre)
mandag kl . 16,o5 - 1]r)-5 i Nordalshaffen.

Mjliputter (årgang 1970 oS f971)
tirsdag k1 . 15,45 - :-.5,5o i Østerl-undhal]en.

lifleputter (årgang 1968 oe 1969)
faedag ,-l. 15,oo - 15r3o i Nordalshaflen.

Drense (årgang 1966 q 1-967)
tirsdag kl. 16,5o - 18,oo i Østerl-undhal-1en.

Junior (årgang 7964 og 1965)
menAæ kl.-20,15 - zt-+> i Østertundhatfen.

Yns]inse (årgang 7962 oe L963)
onsdag kl. 19,oo -. 20,oo i Nordborg skole G II.
Piser (årgang 1966 oe ynCre)
mandag kl. . A5,oo - 15,75 i Nordalshaffen.

Junior damer (årgang 1964 oS 1965)
manclag kI . 15,35 - 16,05 i Nordal-shal-1en.

)iau=/"t"d.er og start af udendørstræningen bekendtgøres af d"e
eil.elte trænere.
P.G.

IISV - BAYERN.

54 ungclonsspill-ere med ledere rejser 1ørclag den 2.februar tif
Hamborg for at overvære Brrnclesliga-kampen mellem HSV og Bayerrr
Mtinchen.
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AFSIUTNINGSFEST 1979.

Selv om d-et efterhånden er et stykke tid. siden vi holdt afsfut-
ningsfest for sæson 1979, skal d-er i dette nr. af SP0RTEN br:uges
et par finier for at nævne de mange spillere som fik påskønnel-
ser for deres fine indsats i sæsonen"

Årets ungdomsspiller blev lilleputspitleren Jan Clausen, og val-
get ti1 årets målmand gik til Henrik l{o1m fra iuniorholdet.
Her nu a1le trårets spillererr i de enkelte r-urgdomsrækker.

Frank Kristensen - puslinge
Turgay Sahin - miniputter
Bjarrre Kristensen - lilleputter
Henrik Niefsen - drenge
?er Kofmos - junior
Irene Kristensen - piger
U1la Andersen - junior damer

Desud-en fik Claus lersø ]ifleputter:nes figtherpokal- og -tsjarne
Hansen fik juniorafdelingens figtherpokal.
Trænerrres flidspræmier gik ti1 een spiller fra hvert hold - og
her er natnene:
Johl Rasmussen, Claus larsen fra puslingene.
Benny Christensen, 01e Asmussen og Kennet Storm Niefsen fra mini-
putterrre.
Mikael Bierbaum og Ren6 Petersen fra lilleputterne.
Jan Schaloske, leif Petersen og A1lan Bak Christensen fra drengene.
Niels DengsØe og Kim 01sen fra juniorafd.elingen.
Hel-le Kolmos fra pigerrre og Karen Nielsen fra ju-nior dameafd.eling.

Desuden var der ekstra gaver ti1 miniput. l- holdet, junior 2 inol-
det og pigeholdet for kredsmesterskabet.

Endnu engang tillykke ti1 alle !

Vi vil også endnu engang sige tak til d.e mange forretninger efler
personer (iaft +6).som med d.eres gaver i forrn af gevinster til
lottospillet e11er penge til køb af præmier, pokaler o.s.v. har
gjort det muligt, at vi var i stand. tif at hol-de en såd.an afslut-
Lingsfest.

TAK I

DAf .9.

NBI
Der gøres endnu engang opmærksom på at der er fremstillet en
mappe med. mange dejtige farvebilfeder fra ungdomsafdeli-ngens
afslutningsfest. Mappen kan l-ånes (og billeder evt. bestilles)
fra hallens kiosk ind"tif den f. februar.

SønJerb,rrg - t'lf. l.:{) rl 15 57

liordborg - Tll {§{} {5 16 58

E$ rY'fr7Y-tv
Wrnor"node 30- 32 - Tli. 45 l;
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På det første spillermøcle i jan.79, blev cLer neclsat et udvalg,
d.er sh;.lle tage sig af cle forskellige arrarrgementer i 1øbet af
4979. fll dette fomåI sku]-le der skaffes penge, een af de ting
vl forsøgte.mecl var må1aktier, og vi kan kun sige, at d.et over-
steg vore forventninger. Vi fik solgt mange aktier, og clet deri'
er endnu bedre, d.e er næsten alle blevet betalt, også selvom cld
blev lavet mange må1.
Yi vil gertre her sige tusi-nd tak tj-1 alle cler har købt rnå1aktier,
tak for clen støtte det har været, vi håber at vi må henvende os
til jer igen i 1980.
Vi, har hver måned trukket lod om en præmie blandt cLeltagerne, cle
heldige vindere blev:
Claus Sørensen - Verner ?etersen (kontrol) - Car.Io Meyer -
Claus Jørgen Bonile - Chr. Jørgensen - Frecly Naef og Brian 01sen.
Halvdelen.af d-et resterende be1øb blev brugt ti1 Rømøturen og
resten vi1 blive brugt tiI hjælp ti1 1ysan1ægget i Da1en.
Chr. Jørgensen.

TURNERING }979.

I{er er nu i ta1 de enkelte ho}ds resultater fra den forløbne
sæs on : placeringfpoint/må1score.

Puslinge 1: nr. 4 / 25 / +6 - 25

- z: nr.7/za/æ-t:

Miniput

lilleput

Drenge

Ju:rior

Piger:

Junior damer:

+3/L9B-8
L+/45-92
23/56-28

tlitzt-za
2A/95-52

1t/67-25
29/+o-jZ
L+/24-46

25/6+-43
tB/45-2';

nr.

nr.

nr.
nr.

nr.

nr.
nr.

ffa.

t/
6/
1/

L/
1/

2/
3/
5/

4/
t/
L/zB/toS-e

7/ 3/t2-78

Der blev spillet 244 ttrneringskampe
vinde, 22 kampe endte uafgj ort og 69
målscore på 966 - +55.
DI

og 153 af dem kunne vi
blev tabt. Det gav en

)LÆSERBREV
IÆSERBR-EV.

Sporten har modtaget et brev - underskrevet med trjuniord-amern.
Brevet indehofd-er en d.el, efter min mening, mærkelige spØrgs-
,å] og påstande, som ieg meget gerrre vi1 svare på. Men da jeg
ikke kend"er afsenderen og samtidig ikke ved hvor mange af Åpi1-
ferrre d"er vi1 Iægge navn ti1 dette brev, er jeg nødt til at bede
afsenderen om at tilkendegive sig.
P. G.

I.

2:
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t{H sEill0n
SERIE I - ISRFER.

Efter nederlaget til Yojens, kom der nogle kampe, hvor vi nok
må erkende, at vi var ind-e i en dorvn-periode.

Først var der kampen 1 Haderslev, som vi tabte efter en spæpden-
de, og tit tider velspillet kamp, hvor Hderslev HK havde det
he1d., der ofte skal til for at være tophold. Reslltat 23 - 2l-

Næste kamp var hjemmebane mod Ammitsbøl. For os en modstander,
som vi i forvejen ikke kendte meget til.
Det skulle senere vise sig, at d-ovrn-perioden fortsatte for os.
Trods god støtte fra det store trofaste publikun vandt Anmits-
bøI en fortjent sejr på 22 - 25.

Den næste kamp var mod t.urrreringens absolutte br.r:rdhold VejJ-e
KFLTM. Nu skufle man umiddelbart tro, at vi v1lle være enormt op-
satte på denne kamp, efter 4 nederlag i træk, 3 turnertngs- og
1 pokalkamp. Men som kampen skred. frem, blev d,et mere og mere
tydeligt, at her havde vj- nået det absofutte nulpu-nkt hvad kamp-
geist angik, hvilket resufterede i yejles føt:ste sejr og vores
hidtit største nederlag i serie I på 25 - 16.

Nu begynd,te det efterhånden at se kritisk ud, bundhold.ene få
lige bag os. Den næste kamp var igen i Yejle mod et andet bund-
hold Yejle IIK. Denne kamp måtte vi simpelthen ikke tabe I
Afferede urrder opvarmning kunle vi mærke, at spillerne kunne
mærke, nu var d.et afvor. Efter 50 min. stod der på måltavlen
2l - 25 tif Nordals lIK, her havde vi kæmpet os frem tif en for-
tjent arbejdssejr, og på ny skabt fidt afstand ti1 bundholdene.

Efter en pause på en måned, sku11e vi lgen i kamp. Modstand.eren
var ÅGS. Her vidste vi, at vi ville møde en hårdtspillende mod-
stand"er, hvilket heller ikke slog fejl, Åbenrå spillede meget
brrrtaft og vandt i en uskøn kamp med 2l - 20.

\ dage efter ÅGS kampen skuffe vi igen i kamp, mod seriens top-
)Id Erritsø. Ingen regnede i forvejen med, at der var noget at
6ente i denne kamp, men på den anden side skufle vi vinde, hvis
vi ikke vil-l-e være bundhold efter første turneringstrafvdel .
f denne kamp vlste vi end.nu engang, at vi spiller bedst mod
hold, der vi1 spille håndbold.. Vi vand.t 27 - 22.

Efter vores første ! karnpe i serie I, ligger vl på en delt
5.plads med B point og en positiv måfscore pd 2O3 - 2OA.
Det syrres vl er meget godt klaret af en oprykker, 1ad os håbe
det vil gå lige så godt i anclen halvd.eI .

E. Jens en.



JULEAFSIUTNING ]979.
tr'or første gang prØvede vi at lave en juleafstutning for hele
klubben" Den foregik på Langesø tr'ritidshjem søndag den !.dec.
Tilmeldingen tif arrangementet var overraskende stor - ca. 105.

Der kom dog kun B! deltagere til juleløbet + 10 hjælpere til at
stå post og 7 til at hjælpe med det praktiske arbejde, såsom
æbfeskiver, B}ogg, sodavand og Ø1. Senere på eftermiddagen dum-
pede der fle::e ind, som var forhindret i at komme til starten.

Vi startede kl. 12,3o, LO hofd sku]le ud på en lidt ]ængere tra-
vetur, ca. B km rund-t om søen, hvor d-e skulle på en prøve ved
de 10 poster langs ruten. Holdene var ca. I 3/+ tine om turen,
og hjelrme ventede der varme æbleskiver og gliigg,/sodavand til
alle. Derefter bfev der vist film.
Tilsidst bfev vinderne af løbet bekendtgjort,
nr. f blev hold 7 med 94 point. Hofdet bestod af:
Benny J ørgensen senior
Lei I- Schdler drenge
Erik Bjerg drenge
Birthe Andersen mini piger
Tine Ohlesen små piger
lene Damoerg piger
Vivi Møller o1d girls
Ib Johansen junior herrer
Pelge JØrgensen micro macro

nr. 2 med )2 point blev hold 5, der bestod af:
ole Rintza senior
C ert Pe Lersen drenge
Chresten Waldemar små drenge
..j etbe Jensen mini piger
Trine -nrederiksen mini piger
Connie Zickert små piger
Marianne Bredahl små piger
Lis laus Len piger
lene Knudsen old girls

Der var stor jævnbyrdighed blandt holdene og som det fremgår Laf ovennævnte hold, var de godt blandede lige fra micro tif o1 ,girfs. Så et af formålene med fælles juleafslutning blev indfriyt,
nemlig at man 1ærte de and,re medlenner i kfubben at kende, så
kfubben bfiver rystet samrren.

Hele arrangementet var sfut ca. kf. L5,45. Aft i alt en hyggelig
eftermiddag. Vi siger tak til alle som har hjulpet og tak til
langesø Fritidshjem for husly.

leif - Cfaus.
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