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Løn er pcnge, der skal forde-
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lommepenge . . . noget i en
lille æske til sommerferien...
eller til haven . . , gør det let
Tal mcd Sydbank
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JBI]' s DELEGERET}IØDE

-

IVB var igen iår repræsenteret på JBU's delegeret-
4øde. fet foregik den B. febr. i Stadiorrhallen i-

^phus. Jeg vi1 her i det efterfølgende fortælle
I nogle af de vigtigste purrkter som var fremme

på dette møde. Af JBU's formand A.lahl Engel-
brechtsens beretning fremgik det at der for dame-
fodbolds vedkommende for turneringen L974 var en
nedgang af anmeldte hold og samtidig en stigning
af udtrækningerr oB da der allerede på nuværende
tidspunkt kan konstateres en nedgang af tilmeldte
hold tit L97r, synes det at være en klar tendens
til stagnation eller tilbagegang. Til gengæld
fortsætter herrefodbold sin kolossale ekspansion.
For turneringen L97+ var der således en stlgning
pe 477 flere iilmeldte hold og en yderligere
stigning på mere end Joo hold kan forventes i
L975. ler er altså ingen fodboldkrise - hvad
bredden angår - i jydsk fodbold. Samtidig med
denne stigning var der en anden stigning som ik-
ke var så glædelig. De b var den kedeiige vold på
vore fodbcl dbaner sont samt-oig afspejles - karan--pner. 2762 er tallet for L97+ - en stigning på

7oo fra lorrige sæson. Y.an nå vel nok sige dette
er et chokerende tal. lissc. tal til eftertanke i-
sær til spillerne, ner- ogsi lederne.
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Formanden rettede en kraftig appel til samtli_ge
ledere om at hjæ1pe hinanden i forsøget på at
bremse derrne kedelige udvikling. Lad med det sam-
me være sagt, at vi i NB vist med rolig samvit-
tighed kan-melde hus forbi, da vi i dei fortøbr. )

sæson kun har haft ganske få karantæner. Men lad
os alligevel have de før nævnte ta1 for øje og
sammen hjæIpe hinanden med at få dem endnu længe-
re ned. I sin beretning kom formanden også ind på
spørgsmålet om talentturneri-ngen. Af økonomiske
grunde er det planen at kun t2B hold kan komme
med i turneringen fremtidig - hvilket Dahl trngel-
brechtsen beklagede meget og han poi-nterede, at
JBU har arbejdet stærkt for,, at alle tilmeldte
hold. fortsat kommer med. Hidtil har dette arbejde
ikke givet noget resultat. Tipstjenesten, der fi-
nansierer turneringen har foreløbig bestemt kun
at betale for 128 hold. Men en ændring kunne end-
nu ikke udelukkes. Gennem DBUrs formand V.Skovsen
der er medlem af tipstjenestens bestyrelse, havde
JBU igen fremført sine synspunkter og han havde
givet de bedste forhåbninger om at alle tilmetdte
hold kommer med i turneringen. JBU's kasserer! 

1Karl Pedersen, kom i sin beretning ind på kør- |

selstilskud til ungd"omsrejser. Pengene der her
skal fordeles blandt klubberne er efterhånden så

CONOITORI

il. WERTER
Tlf. 45 17 51 - Langesø

1ÅllGESs
EAGERI
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?lelmuth ?lønsen
Bl ikkenslagermester \/ l/ S' instal latør

Bækgade 2 - telefon (04) 45 16 54
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LANGESø

45 12 85
BROBALLE

45 13 34

lille et beløb, at det ikke kan gavne klubberne
meget. JBU's bestyrelse var d,erfor indstillet på
at ophæve d"eme ordning - dette tilsluttede de
'qlegered"e sig. Samtidig oplystes, at det budget-
- -lrede beløb som var af sat f or sæsonen L97> vil-
le blive brugt tii andre ting indenfor JBU's
ungdomsarbejde. Af andre ting sker der en for-
højelse af holdtilmeldingsgebyr for L97r. Ung-
doms- og ynglingehold koster nu 1OO kr. pr. hold.
og seniorhold llO kr.
15 forslag var ind"gået til delegeretmødet. Af de
væsentligste som blev vedtaget kan nævnes i
"KUGLtrGRAVtrBANDE" - JBU' s bestyrelse anmodedes
om at nedsætte et udvalg der skal kuglegrave æn-
dringer i JBU's struktur. lJdvalget skal fremkom-
me med en betænkning til delegeretmødet L976.
"PROTtrSTGEBYR" - forhøjes for omkampe og kreds-
kampe fra BO kr. ti,l 2OO kr. og for andre kampe
fra 40 kr. til L5O kr. lette bedes alle ungdoms-
ledere, holdledere samt spillerudvalget i NB bi-
de mærke ved. IIvis vj ikke er si-kker i vor sag
kan det altså hurtigt blive dyrt for klubben.
- irslaget blev bl"a" begrun,fet ned at foi: mange
:.ldere ikke er oroen-;1 Lg i:ree L regl erne i nd e n ci e
protesterer cg man ,r'eg'ler rkke de 1rO l<r. for n-o-
get. l{an kur:re jo s bilie spØrgsmål-ei :

mo lermester
Tlt. 45 lB 52 - Osterhoven 1l - Nordborg
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Grillstegte kyllinger og forårsrul ler

Anna og Yiggo Bomberg
Tlt t04 ) 4s 10 19 IIANT'ELSBANKEN
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"er vi ordentlig inde i reglerne ?"
"TURNERINGSPLAN" - Tilmeldingsfristen for hold
fremrykkes en måned, så1ed.es at turneringsplanen
fremskyndes en måned, så klubberne kan have der
i hændå senest t. marts. t'

"FORSLAG TfL DELEGERETMØDET" der kan ikke be-
handles forslag på delegeretmødet såfremt den på-
gældende forening ikke er repræsenteret til at
forelægge og evt. uddybe forslaget.
Næste års delegeretmøde er hentagt til Vejle.

Gert Jensen

ÅPROPOS TRÆIINGSTRØJER
Det skulle efterhånd.en være almen bekendt at træ
ningstrøjer med reklame ]«rn må anvendes ti} træ-
ning. Atligevel hrar der sidste år været tilfælc1e,
hvor der blev spillet med derrne slags trø3er.
Bestyrelsen opfordrer ledere og spi-llere til at
sØrge for dette ikke sker i- fremtiden. Endvidere
ser bestyrelsen ikke gerne, at forretningsdri-
vencle på Nordals bliver bedt om reklametrøjer og
lignende af klubbens medlemmer på eget initiatirr.
Her kan klubben miste meget sympati. Lad" besty- )

relsen ordne den slags sager - derfor har vi dem
År (Ll o ) I

\ v!. u. ,/
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TOITV PEIERSET
Mø8LER

Storegode 69-7 I -Nordborg-T I f .45 I 9 3 I
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Alt el-kokkenudrsr

Nordborg

TRICOTAGEHUSET
Sloregade 31 - Nordborg

ANTON" BL.A. MÅLMAi\II I NB
SPORTtrN b,ar før præsenteret en af NB's medlemmer.
Da var det miniputspilieren Kaj som klubbens yn&

1e aktive medlem. Idag er det Anton Jensens tur.
r,ah er L9 år og målmand på et af seniorholdene.
Det cr i sig selv ikke nok bil at -tå en omtale i
SPORTEN. Men ser man på Antons indsats ind.enfor
sporten på Nordals er det noget helt enestående.
Som sagt vogter han måIet i NB og for et par uger
siden blev han "udnaevnt" til målmandstræner. Men
også andre foreninger ha:: glæde af ham. Så spil-
Ier han på NIl's førstehold, træner 2. ynglinge
damer og er i ungdomsudvaiget i samme klub. I
Svenstrup er han tra^.Ler f or 1. damehold, 1. pige-
hold og 2. drengehold i håndbold. At han ved si-
den af spiller firmahåndbotd er ikke overrasken-
de. fa den nye volleyballklub på Nordals blev
stiftet valgte man Anton i bestyrelsen og som
træner. Selvfølgelig er han også selv aktiv vol-
leyballspiller. Derure liste er først komplet når
det nævnes at han også repræsenterer NI{ i Fest-
i;by festudvalget. Skulle der engang vælges en' Fets idrætsmand" på Nordals må Anton Jensen
være et oplagt emne !
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STEOET HVOB STORE NAVNE UNDERHOLDEB

OG GIIDE ilENNESKER MøDES -
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Slagter Bj ørn
SLAGTERMESTER BJøRN NI ELSEN

Storegode 23 Nordborg telf.451447

}ruSK KONTINGENT !

ffi overskredet sid.ste frist for
indbetaling af kontingent. Til de (forhåbentlig)
få som endnu ikke har fået ordnet derrne sag kan
siges, at kassereren venter til cien 15. marts. )

trr pengene ikke indgået til ham senest derr-ne dag
bliver trærrerne underrettet og vedk. spillere
udelukkes fra træning og kampe.

IIAR DU BRUG FOR trT PAR FO}BOLDSTØ\T,ER ?

at sæ-
sonen begynder om få uger. SPORTtrII giver dig nu
chancen til at vinde et par nye fod"boldstøvler
efter eget ønske. Ilvad skal du gøre? Som du ved
efterlyses der altid ind.læg fra spillere i SPOR-
TEN. Red.aktøren kunne god.t tænke sig at flere
kommer frem med deres mening her i bladet og der-
for opfordres I til at deltage i oerure konkurren-
ce. Skriv lidt om. - IIVA| SKAL trFTtrR nIN IWNING
STÅ I SPORTEN ? Alle kan dettage, også forældre
til vore unge spillere: oB alle der kommer frem
med deres mening om dette elnrre deltager i lod-
trækningen. Indlægget skal være redaktøren i
hænc1e senest den 21. marts"

)

IJ}TGIOMSAts'ELING:Hvrr' l-r irver Je-r'es
ne SPORTEN eir mere

indlæg af ?? Seks linier i den-
end s1øjt ! I

t{ORDB()RG
KAI I-4 ø LLE R

Tclf. (M) 451462

BOGHANI}EI.

. . . rrtcn kcbes del hos

KAMPER
STOREGADE 77o NORDBORG

TELEFON 4517 44

Ja, så er vI-i fuld gang igen til den nye sæson.
Der har været et spi-llermøde med god tilslutning
Iår kan klubben regne med 2J ynglinge og det btj--

)r sikkert svært for mig at sætte det stærkeste
rrold. Det kan siges her med det samme det fik
spillerne også at vide at når holdet engang er
sat, så er der med sikkerhed +-> spillere tilba-
ge som li-geså godt kunne have været blandt de L2
som spiller kampen. I skrivende stund har jeg
endnu ikke set spillerne i- kamp og jeg bedømmer
spillerne efter i-ndsatsen ved sidste sæson.
Hvad forventningen til den nye sæson angår er
jeg blevet lidt forsigtig. Lad os først komme et
stykke ind i turneringen så kan vi snakke om d.et.
Men jeg vil da gerne nu sige at træningstilslut-
ningen har været meget fin.
Jeg vil slutte for denne gang med ønske
rigtig god sæson for ynglinge i L97r.
PIGER - HVOR BLTVER I AF ?
Jeres træner, trrik Petersen, har kun set syv end-
nul Alle piger der spillede fodbold sidste år vi-1
' p gerne se, ellers kan han ikke stille hold
l-1 den kommende træningsturnering der starter
den B. marts. Der trænes tirsdag og torsdag kl.
L6.1o på grusbanen ved hatlen.

B.N

en

KøBMANDEN

Benl Lauslen
Købmand

Tlf. 45 1503

Velegnet
sko I evogn
og eget
teorilokole

N. BOYSEN
S6bokken 2 - re1f.450095



Mekonrker Vrggo Lousten
Hovnblerg

Telefon 451460

Der er også sport i at hunne

høre bil på den rigtige måde!
Lær det nemr og bekvemt i

ilonlt.tls tønEstoLE
J. BRODERSEN

Nlrreskovvei 2 Svenstrup
te|f.456250

OLD-BOYS AFD. IVEDIELER
Ilust vort stævne "Kun for NB old-boys" mand,ag
den 17.1.7> kL. 20 i Nordalshallen. For at deltæ
ge i lodtræningen om holdsammensætning skal man
mØde omklædt senest kl. 20. )Vi minder jer om at udendørstræning starter man-
dag den 7.+. ved llavnbjerg skole.
KONTII{GENT : Når dette }æses er fristen udløbet
for betaling af kontingentet for første halvår.
Iiar du ikke betatt så få det i orden da old-boys
afd. 's kasse skal bruge penge og netop dit bi-
drag er med til at holde prisen så langt nede og
fU kan gØre dit til at vi ikke haever kontingen-
tet.
SPILLERMØDE

træning i hallen.
TR,M{INGSKAMPE
ffiadsmangel nøjes vi her med at næv-
ne at alle seniorhold og ynglinge får rigtige
træningskampe inden turneringen begynder den Jl.
marts (2.påskedag). Mød til træning - så får du
besked herom! )
I'ODBOLDtr

-

Ktubben er nu i berlddelse af i- læder- og 2q
plastikbold,e 

"

RUT EBI LSTATI ON ENS
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ÅVISER . i]LADE " TOBÅK & CHOKOLADE
TEt-F.451428
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NORDBORG AFDELING

- en bonk De kon regne med!

iltFilll.toRsil(RlilG
Peter Mattesen

Mads Clausensvej I - o430 Nordborg

- ring f5 02 lE

iI. PERREGAARD A-§
6430 NORDBORG 6474 SKOYBY
Tlt. {5 0'l 50 Tlt. 44 tl4 m

Korn - Fodcrsto{{er

Brrndsel - Byggemotcrioler

UOI
NORDBORG - TLF. 151750

DE ER ALTID YELKO}TI'4EN PÅ

NØR
HE.RRED

HUS TELEF'N 450535

Slugterlorretningen

Fa. J. J. JENSEN
Nordborg telefon 45 14 06

TIL
\

_)0RDBOR9 FARyEHANDEL
v,/1. Lorsen & spn

Storegode 62 telf, 451669

Alex'c
Gonditori
Th. Brorsens-
vej 56

Ttf.
45 17 61
Kelly og Alex
Nissen

Haynbjerg Butlkscenter telt. /t5 1Z 60

Erift lenserå
Ollolyr - Crnlrrlvrrro of ta*l

rul. g.t- og vtndrlor
Lærkevei 87 - Longesø - fft .450565

Ejnar Lorenzen

købmand Turøvej .{2 Kirkeby . ..lS OO 55


