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Sommerferien er slut,. og vi er i fuld gong meo efter-
årssæsonen.

Li.ge et por ord om lorårssæsonen.
Eftel en våd stort med monge ofiysninger, heroi encjog

nogle der blev oflyst flere gonge, hor oIle toget det
med godt humør, seJ.v om rytmen bl"ev sldet i stykker.
SB 2 vinder foråret med 13 point,mdlscore 36-9 = +2V
NB 1 blev nr.2 med 13 point,målscore 2I-6 = + 19.
KvoLifikotionskompe og londsturnering blev det ikke ti1
i 6r.
SB 2 er ude of kvolifikotionsturneringen. NB 2 slutte-
de onden sidst med 5 point. NB B sluttede også onden

sidst men med 4 point.
B. holdet hor det svært, det er nok nirrmere et vete-
ron hold end et 0ld-Boys hoId, do de hor ofgivet monge

folk ti1 A.holdet.
For veteronerne går det helt godt, de ligger på en 3.
plods med 5 point, rækken er meget jævnbyrdig, der er
kun Egen, der ikke hor fået point.
Vi hor brugt nogle NB trænere, som ikke er medLemmer
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of 01d-Boys ofd., det hor jeg fdet en',næse" for of
bestyrelsen, og den "bojmond" hor jeg selvfø1ge1ig to-
get til efterretning.
Bestyrelsen sørger for, ot det ikke gentoges til næste

år.

!eil1e:sg!s-ss!dsg-ifl -9:9:
Hvorfor hor vi ikke det somme held som sidste år??????
NogJ.e of A I spiJ.Iernes kommentorer:

vondt det hele sidste år,
troede vi vor "verdensmestrd" i 6r,
mistet nogle spillere fro forårets stort,
er blevet I dr æ1dre,

det våde forår med monge oflysninger, som hor re-
suLteret i monglende kompgeist.

l"lon kon håbe de finder den igen, do de blev enige om

ot vinde efteråret.
A I hor brugt 18 spillere i efterårsturneringen.
For A 2's vedkommende hor de hele tiden vidst, ot de

vi.Lle få det svært i A-rækken, men de hor endnu ikke
hoft somme hold i 2 konpe, hor ofgivet spillere tiJ. A

I holdet.
A.2 hor brvgt 23 spillere i 1o.kompe.

'B.holdet hor brugt monge veteroner for ot kunnr 
)vit-Ie deres kompe, de hor brugt flere end 23 spiJ.Ieie.

l4onge kompe er spillet med kun 11 spillere, det gælder
for oIIe 3 hold.
Der blev volgt et nyt medlem tiI spillLrudvolget,Jørn
Jensen hor, på grund of monglende tid, bedt sig fri i
e fterå ret .

Hugo de 1o Motte blev enstemmigrunder stort bifold .

vo1gt. Der skulLe også ræelges ny holdleder til A 1.,
do Arne er skodet resten of året.

)
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RING '050205

Leif Nielsen bLev den heldige.
Indendørstræningen mondog fro kl. 2o.15 til 21.15
0K, do det er en god tid.
Jeg vor tll møde i hollen den 3o/7 ongdende,:

S I n l, 1 cj, or r e t n I n J1 e n

F".J.J.rENsEN
Nordborg tchlon ,15 l,l 06

vor

Retni-ngslinier for brug of udendørsonlægetrplon for
ti. )gstider,omklædning og informotionsplon for ko
pe.

Træningstiderne ligger fost, mondog fro kI.18.oo til
79.15, omklædning i rum nr.5 og 6. Der skulle ikke bIi.
ve misforståelser ong. træningsboner fremover.
Informotionsplon for kompe hænger i forhollen og ved
indgongen til de gomle omklædningsrum, hvorpd mon kon
se hvilke boner og omklædningsrum, mon hor fået ti1-
delt. Kompbonerne m6 i.kke benyttes før 5 mi.n. før kom-
pen.

Jeg ønsker olle hold held og lykke i efteråret.
Winston.

Så er det som bekendt ved ot rære på det sidste med

udendørsturneringen 1983(fo: Old-Boys)
Sidste udendørstræning er mondog d.26/9.
fndendørstræningen er fostsot tiI møndoge i tiden fro
I.okt. - 3l.morts fro kl. 2o.15 til 21.15 første gong
er de- r3.okt.
øf td,,. Jftompe ofvikles den 2/Lo kI.1o.oo, ninrmere
tilgår fro spillerudvolget.
Som tidl. meddelt er festudvolget i fuld gong med ot
orrongexe den år1ige Old-Boys-fest.
HUSK DEN 8 OKTOBER SKER DET.

Gunnor Jørgensen

DE ER ALTID VELXO'{TEN PÅ
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gardiner
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betaler sig altid at gå ril
HANS SCHMIDT

Ure&optik - Guld&sølv
Løitertoft 8a - tlf. 45 00 15
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Efterårets store NYHED
Lækker forvasket
CANVASBUKS i

3 gode modefarver
m/læg 249,oo

SPONSOR 1. HOLDET NR. I

DAME ODBOLDLANDSKAMP
SøhIDERBORG STADION
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f FAXE bryggeriet på SydsjæIland, åer forsætær kampag-
nen med at båtrile 10 åre for kapslerne fra forskellige af sine
produkter, er også begmdt at h-ædre morsomme initiativer L

Iorbindelse meå inasamlingen. Således modtog NOED AI§
BOLDKLUB forleden 5-000 kr- for »Store Viggor- :
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Et forældremøde.
lFørst i juni mdned inviterede lilleputspillernes nu træner Gert Jensen

til et forældremøde i klubhuset.
Gert omtolte de vonskeligheder, vejrliget hovde skobt for ofviklingen of
forårsturneringen. Derefter fortolte hon om sin holdning og indstillinq
til den opgove, det er ot være træner for 9 - 1o 6rige drenge. I denr )or-
menhæng forto.Lte Gert om de krov, hon stillede til sig sel,v som træner og

leder. Det mener jeg er helt ofgørende i orbeidet med børn og unge, ot de

voksne først stiller krovene ti1 sig seLv. Derefter b.Liver de gode model-
1er.

Derefter kom Gert ind på de krov, hon stiller til drengene. Den efterføl-
gende snok viste, of forældregruppen kunne occeptere Gerts holdninger ti1
træneropgoven og hons krov til drengene. Vi blev endog enige om of fø.lge
nogle of krovene op derhjemme i somtoler med vore drenge.

Forældregruppen gik hiem med en fæ-Llesindsti-lling ti1 bodning,påkIædning,
opførsel og odfærd somt primodonnonykker.

Som foræ.Ldre føler ieg, of det er srært of støtte trænere og ledere i det
store orbejde, de gør. Ligesom det kon være vonskeligt ot leve med i min

drengs oplevelser - smd skuffelser og succer.

Efter foræl-dremødet føler jeg mig som et større oktiv for min dreng og

for fritidsinteressen, fodbold.

Anq. Finspånqturen for NB's drenoe.

Torsdog den f.8. kl. 21'.oo stortede 26 dtenge, 1 pige og 6 voksne på

en seksten timer long tur tiI Finspång, der som bekendt er Nordborgs
venskobsby i midtsverige.
Efter ofgongen fro hollen gik turen til Frederikshovn, hvorfro vi
skulle sejle k1. 03.45. Vi vor lidt spændte p6, om vi kunne nå fær-
gen, det skyldtes, of vores "reservechoufført. Svend W. ville pr;øve,
om det kunne lode sig gøre of køre uden 1ys.
Vi onkom ti1 G6teborg kI. o7.oo, og efter kyndig veiledning of p.M.

-...sLop vi helskindet ud of byen og sotte kurseh mod Finspång. Undervejs

)Iev der gjort ophold i Borås, hvor vi fik morgenmod (to,selv bord).
Vi onkom efter en skøn tur ti1 Finspdng kI. 15.oo, hvorefter vi blev
indkvorteret i gymnostiksolen på Grosvod Skolen.
Kl. 17.3o kørte vi ind til byen for ot spise oftensmod på et fint ho-
teI, der hed "De Geer". Efter oftensmoden vor vi henne og se et 24
timers cykelIøb, som bliver ofholdt hvert år i Finspång. Somtidig be-
nyttede vi lejligheden tiL ot somle nogle,,flickoer" (piger) til vo-
res discotek, som skulle holdes næste often pd skolen.
Tidligt fredog morgen tog Thorvold os med på en konditur i omegnen.
Efter turen vor der morgenkoffe i skolens fine cofeterio, hvorefter
1. holdet gjorde sig klor til den første kofip,-som stod mod Norrk6p-
ing IFK. Efter en velspillet komp kunne I. holdet trække sig tilboge
med en 4 - o sejr. Efter ot hove sloppet of nogle timer, gjorde 1.
hoLdet sig klor til sin onden komp, som stod mod Skeby IF. f en hård
komp måtte vi se os beselret med 5 - 3,of de større og fysisk stærke-
re svenskere.

0m oftenen holdt vi så discotek på skolen. Det blev en succes, idet
-der vor flere "flickoer" end drenge. Det vorede til kl. 24.oo, hvor

-)logle 
of os tog hiertelig ofsked med gæsterne. Kl. oo.3o Iå vi i vo-

res soveposer og troede, of vi sku1le sove, nen pludselig vor der en
stemme (dome), der spurgte, om vi ville hove notmod, og så stod vi op
igen, selvom vi vor død trætte. (notmoden bestod of rugbrød med ost
eller leverpostej) Først kI. o3.oo vor der sd ro i leiren.
Søndog molgen vor der ikke rigtig stemning for et morgenløb, så vi
sov lidt Iængere end normolt. KI. 11.oo vor det 2. hordets tur ti1 Etr
spi1le komp, og efter overbevisende spil vondt de med 2 - t.

)
,)

)
)Tok for et godt møde. )

Holger Thomsen

Syrenvej 7
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»DØGNEHENT
v/ K. Tarbcnscn

§torErrd. 31. 6430 Nordba3

Tlf. (O/jl .f9O66f,Efter middogsmoden log 2. holdet ud for ot se et glospusteri, ,.n. I.'
holdet ryddede op.

KI. 17.oo skulIe 1. holdet spilIe venskobskomp mod Finspång, og der
hovde de ingen problemer, de vondt klort 6 - o. Det vor !o lidt hårdt
mod vore svenske venner.
Efter kompen overværede vi o1le finolen i turneringen, som blev spæn-
dende og underholdende. Den blev først ofgjort på stroffesporkskon-

I'""T;;,liI:.iil:';:.;;:,::"::";;":',:":;*;:,::,il:::T::"::: )

Torben Nørskov fik en 1. præmie (hon vor den eneste deltoger) og

"l'lugge" fik en 2. prærnie (deruor kun to deltoger).
Do vi hovde smurt modpokker, vor det blevet tid til ot påbegynde hjem*
rejsen, og efter of hove toget hjertelig ofsked med vore svenske ven-
ner (særlig pigerne), gik turen hjemod igen.
Hjemrejsen gik fint uden problemer. Pd båden hjem vor der en of vore
spilIere, Ken 0ssion, der vor så heldig of vinde 2oo,oo skr., så hon
hovde overskud pd turen.
Vi onkom til holi.en k1. 18.oo mondog often godt trætte, efter ot vi
vor blevet modtoget of vore foræIdre, gik turen h)em og tidligt i
seng.

Vi synes, ot turen til Finspång hor været meget spændende og god, der-
for vil vi gerne tokke kLubben,lederne og modkonerne for en dejlig
tur. Vi håber, ot vi kon få en lignende tur til næste år.

KRISTIAN - TOMI"fY - ARNE.

Ind endø rs f odbold/træni ng.

Træningstider mondog : 15.oo - 15.45 småpiger

L5.45 - 16.45 puslinge
L6.45 - 17.3o piger
17.3o - 18.3o drenge

18.3o - 19.3o junior
19.3o - 2o.15 domer

2o.15 - 21.15 oldboys
21.15 - 22.oo ynglinge
22.oo - 23.oo senior

15.45 - 16.5o miniput
16.5o - 18.oo li11eput

Træningstider tirsdog :

Ind endø r s fod bold/tu rne ri ng .

Ungdomsofdelingen hor tilmeldt følgende 12 hold:
puslinge : lA+28
miniput : IA

lilleput :M+lB
junior : IA+18
ynglinge : IA

småpiger : l-

piger : 1

junior-domer:1
I

Inde årsturneringen spilles 12./13.nov., 3./4.dec.,
7,/8. ion. , os 2I./22,jon.

SI mesterskoberne ofvikles den 4.feb.

)
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- Afholdelse i vore lokaler af: | ,o^orr*euroeøextEurt
Privatfester, møder og Iign.

- Vi ]everer også ud af huset: TOBD.ALS XIRESTOIE
varm rnad , a:rietninger, platter I . r'.BnooERSEN

I Notrakovni2'S@t'ruPel1er smørrebrød. f.lofon 45 62il
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DERES VVS.INSTALLATøR
ERIK JENSEN

MELLEMVEJ 2. 64:N NORDBORO

TELF.04-,15t865

SPONSOR 1. HOLDET NR.7

Plrtll.lvci 6 - L.vonsby
Tlf. § 13/B

SPONSOR 1. HOLDET NR. 10

Nordborg CyHebørs
v/ Harald og Walderur Petersen

STOREGAOE 2 _ TELEFON 45 06 35

Det Røde
Æsel
Restaurant Tlf.4547m
STOREGADE 55 nr.4sooo7

SPONSOR 1. HOLDET NR.3

A-FSLIiTN]]IGSFESTIR

S eniorafdelingen

Ungdons afdelingen

IøRDAG DEN

SØNDAG DEN

29.OKTOBm

6.NO-vEIBER

Næste fæ11esmøde i ulgdonsafdelingen er:

går ikke med
cigaretter!
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T\,Iinedamer Måvi
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Slcail at gt§olklfl porferr
Tøj, sko og rekvisitter. Professionelt hele vejen
igemem. F.eks. er Wimer ketsjere fremstillet i
sambejde mellem læne Køppen og Courtmstar.
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