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Bestyrefs en

Fomand :
Næstf ormand :
Kasserer a

Sekretær i
MedLem i

Spi11emdvaløet
Iormand. :

Chr. Jørgensen, Apotekervænget
Peter G1oek, H.C.Ørstedsvej 21,
Peter Hansen, Lærkevej 3o,
lent Riemer, Solsortevqj 9,
Wolfgang Saxei, perikonv.e j' 15,

Bent Enghoff, lærkevej 17,
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Ungd.omsafd elingen
Formand : Peter G1ock, H.C.Ørstedsvej 21,Sekretær : Bent Riemer, So}Åortevej 9,

0Idbovsafdelinpen

fgrnand : viggo Jessen, Asglrdsvej 4,[asserer : Steen Kjellberg, E]mevej 9,Medlem : Knud poulsen, frvedemarkån i2r,

N0RDAIS HÅll -o-Bol,lxlur

Bestvrels en

tr'ornand.
Næstforma:rd
Kass erer
S ekretær
Medlem
Med.lem

Ungd.oms afd e1 ins en

tr'orqand.

Niels Arne Jørgensen, Ake'1ejevej 1,
Henrik Harbech, Storegad.e 2E
Bjarne Knudsen, Bogfinkevej 18,
Jens-Ove Ha.nsen, Møllebakken 15,
Claus JØrgen Bond.e, lærkevej B,
Annette tr'rederiksen, Perikonvej lO,
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- 45)82A
- 4'EBB9
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Jørgen Werner, Rypevej 14,

Lcn cr penge, der rktl tordc-
lcr.., hurholdningrp"ntc..,
lommepcnge . . . noget i cn
liilc æckc til rommarfericn...
cllcr til htvcn . . . grr dct lct
Tel mcd Sydbenk
- dc telcr Dcrcr rprog.

SYDBAIVK
den sgndertyske bank

GENERAII'ORSAMIIl{G

Ti1 general-forsamlingen d. f5.11.78, var der mød.t ca. 60 deltagere.
Generalforsamlingens dirigent Per Søndergård, ledede aftenens for]øb
hel-t fortræffeligt, der var hefler ikke de store ting der var t1l-
debat.

Beretningen fra formanden, ungdomsafd. og spillerudvalget blev taget
tif efterretning ud.en større komnentarer.

Regnsklbet blev forelagt sa.mmen med regnskabet for klubhuset. Der
opstod en lifle diskussion om regnskabet, årsagen viste sig at være
en skrivefejl, og den blev hurtigt rettet.
lJer var ingen lnd-komne forslag.
Peter Glock blev genvalgt som forn:and fo: ungdomsafd. og Bent Riemer
sora sekretær for dc.

).l,J '/al-gt son spillerud.valgsformand blev Bent Enghoff , der jo har haft
jobbet i et halvt år.

Iorttanden Chr. Jørgensen blev genvalgt, det samme gjorde Peter Glock
son nedlem af bestyrelsen.

N1'va1gt som suppleant for best. bfev Arne Jensen.

Yiggo Jessen blev genvalgi som revisor.
Nyvalgt som revisorsuppleant bfev Per Søndergård.

Under evt. blev der b1.a. spurgt om 4. holdet ikke kunne få nogle nye
trøjer ti1 næste sæson, de gamle er totalt slidt op. Bestyrelsen tager
dette op.

Man var i tvivl om, om medlemmer af Otdboys-afd.. havd.e stermeret ved.
lorenr-ngens generalforsamling. Iflg. lovene er Oldboys-afd^. en selv-
stffiIdig afd. i fbreningen, o§ som iø1ge deraf har d.e også stemmeret
ved NB's generaTffiffig. -

,)

TA]{ I'OR I ÅR

Sæsonen 1978 er overstået, og året L978 kører på sidste måned. Inden
året runder helt ud, vi1 jeg gerne på l{B's vegne sige alte aktive og
passive medlemmer tak for denne sæson, vi har haft mange fornøjelige
timer sammen og håber d.et vil gentage sig i 1979.

Til alle venner af }itrB siger vl også tak for i år, det gæ1der vore art-
noncØrer', vort trofaste hjemmepublikum, al_le vore Iottovenner og hvem
der el-lers på een e11er a:rden måde har gteidet os i 1978.

Vi ønsker ;er ålle en glædelig jul og et godt nytår, og på genslm i
r q?q

Chr. Jørgensen
1



JULXAIS!UTI,lINc

WeI.tKlubhusettlvær[fcrer.ju]-ehyggeaften'ogv1 nåDer der er mange der møder op for at sige tak for i år.
vi åbner k}. 19.oo, og son sæd.vanlig er der sodavard - kaffe - små-kager, end.videre er der.i aniedning af julen varme æblestriver o!-Laetgodt. Tag konen - kæresien e1ler hvem r nu synes godt om, med olrhen,vi får nok plads ti1 jer a1le.

Bestyrelsen indkalder ti1 spillermøde d. 9. jan. 1979 k]. 19,1o.
Mødet fOfeEår i Tdrætse cnt.oto nnfotori e T)or aL.l h-t . ir6r d^-Mødet foregår i ldrætscentrlts cafeteria. Dei skar bi.a. væ1ses nvtspillerudvalg og ti]- dette v1l bestyrersen komme med et opræE,-soå- )vi er blevet enise mpÅ rrnro frmnara nm raz rrir aL^ ^r r^i --Ii-.--^ '

rKlubhus et'r

SPIIÅNRMØDE

:i ?I bl?y"t eni-ge med vore trænere om. Der vi1 ske en del ardringe.

NB 1979 møder op. I ka:: regne med'sæsoi$lg vi] biiire spændende.

FI rc sioc rs §JUIESTÆVNE

Mand"ag d. 18" dec. i Nordalshallen, skal vi igen sparke julen ind.rraditionen tro afvikles vort store julearrdespil, hvor aile senior
og ynglinge ka:r deltage.

Der spilles om 4 ænd.er og 4 f1. rødvin tit finalisterne. Holdene sam-
mensættes ved lodtrælcring (som vi plejer), og vi gØr opmærksom på, atalle skal være i klubhuset senest k1.19.1o, hvis nan ånsker attde- rtage. )
Lad os vide hvis du er-t. kommer senere, så vil der blive holdi enplads ti1 C.ig, men el1ers kan du kun påreg:re at komme med på ho1d,
såfremt en piads marigler, hvis du kommer uanmeidt k1. 19.45 eiler
20.oo osv.

Hvord.al og hvilke regler der skal- alvendes, finCer yi ud afr og I vil
også fo::inden bii've infortoeret om reglementet.

Yi ska^t- have en sjcrr aften ud af d.et, så der f::emstilles et sæt spe-
^ralTddl^'v4!4f, ! ebf Lr .

iIUSK At]{gm EJ,. 19:lo senest, eller grv besked hvis senere frernmøde.

Bent Riemer

"qI 1:l måde spilferudvalget rrå" rå"t pa de seneste å.. O;i";g;;;;;Å"Neesgård kom med på det sidst afhoidte spillermøde skal åisrlteres 69
v__edtages, så det er meget vigtigt, at alle der vi1 spille fod.bold i

I

9 6i3o NOROBORG - TELF. (04)153333

fr\no'Q\o'ooro
Storegade € - Tlf . 45 30 34

6430 NORDBORG

Stedet hvor glode mennesker mldes!

cenuen tErtLL
.v,/Niels Bierregård
HAVNBJEBG CENTRET

6430 NOBDBOBG . Tehlon 04.450326

URE
eftf. opTlK

STOREGADE 65 NORDBORG - TLF. 45 155I

FtrUE§trN
NORDBORG LANGESø BROBALLE

450252 4s 12 85 . 45 13 34

Benl E. lllø,d,een
out. el-instollotpr

storegode 63 tlf. (04) 45 
.l950

ALTING i EL.TING

KøREKONI ilL ALT
TEORIEN LET FORTALT -

Motorcykel - bil - lastvogn * påhæn,gs-
vogn -erhverv-bus

POUL ENIrcEN
Tranebærvej 4, Nordborg, telf. d5 01 75

Teoriaftener i Nordborg og Sønderborg



ANG. SPORTEN

Postomdelingen af SPORTEI{ tif med.lemmerne ophører med denne udgave.

I fremtiden fordeles SPORTEN på fø1gend.e måoe:

Ungdomssplllere og ynglingespillere får bladet udfeveret efter trænin-
gen e)-Ier ko-mpen.

Seniorspillere kan rekvirere btadet fra klubhuset, mens oldboysafd.
har deres egen fordelingsgremgangsmåde"

dnnoncØrerr pressen, passive inedfenmer r,r.m. vi1 fortsat få SPORTEN
gennem postvæsenet -

lied. denne ordnlng reducerer vi udgifterne for klubbl-adet
samtidig bl-iver fordelingen af bfadet ikke mere så stj-v,
der er berettiget tit at få bladet etter kun dem der er
i bl-adet modtager det.

Desuden ka:r vi på denne måde red.ucere oplaget.

væsentllgt og
dvs. kun ciemj-nteressere 

)

LÆSERBREVE
Læserbrewe afleveres i
postkassen ved NB s klub
hus (gæJ.der også 'for NH).
SPORTtrN er.k].ar ti]. ud]-e
vering den første lørdag i
hver måned

Indlæg tiJ. SPORTtrN ska1
afJ.everes inden den 25

0Lr-BOYS

Vi vi1 her minde jer
hver ma"ndag fra kt.
Mariag den lc .L2.lo

vi stadig har fodbold i l,lordalshallen

ingen fodbold for o1d.-boYs.

om at
20 .14 .

er der

4 5

IÆSIRBRNV

Iantastisk afslutningsfest

Efter at have været med ved NBrs afslutningsfest for børne- og ung-
domsspiJ-lere, er jeg faktisk blevet endnu mere imponeret af Peter
Glock og den flok af meget dygtige trænere og ledere, som mal har i
NB! s ungd.omsafdeling.

Ikke bare på den måde man laver en fest, men hel-e den måde ma-n kører
ungdomsafd.elingen på. Jeg mener at have en god baggrund. til at urrdere
på, da Jan og Keld før har spillet i en storklub (Ikast) ' som har en
af Jyllands bed.ste og stØrste ungdomsafdelinger.

lrlts's afslutningsfest konmer fuldt på højde med de fester vi- har op-
levet i Ikast.

(r' lvil med god sa,nv:ttighed sende
I

Iøvrigt tak for den modtagelse vi
arrden måde har tilknytning til liB.

drengene

har fået

til NB i fremtiden.

af all-e som på en eller

Ja}ob Haunstrup

F'R,A

00Ms[t0.
UI.IG]nI{S AFDE],INGtrI..IS AI'S IUT]I II,IGS FES T 1 9 7 B

Udpluk af formandens beretnins.

. r nu lidt om de sportsllge resuliater vi har opnået i den forløbnes |r.
Art i alt kan vi være tilfreds ned sæsonen 78 - selvom vi hverken fik
en kredsvinder efler sønderjydsk mester.

Det.skyldes simpelthen at NBrs ungdomshol-d har spillet i - efter vor
nening - d.e rigtj-ge rækker, altså var tilneldt i en turnering, hvor
en sejr i hver eneste fodboldkamp krævede en indsats fra all-e spr-flere,let har været og er NB's indstilling tlI ungdomsfod.bold..

0g når vi ved sæsonens slutning ka:-r konstatere at NB's l. hold i næstehver ungdomsrække er at finde blandt de bedste - i selskab med de bed-ste - er der grund. til_ at være tilfred.s.
Derfor tak tj-l alle ungdomsspj-I1ere for en god sæson. En sæson derhar vist os at vi er på den iette vej - og åt NB har et godt nalm -Også når det drejer sig on ungdonrsfoåbold her i- tandsdelån.



Der skal også siges tak til vore ungdomstrænere, som hver for sig of-rer ca" 400 tiner om året for NB. Altså ialt ska] der ca. 6000 timertil at køre vor ungdomsafdeling. Det er timer som NB ikke skal betal_e
for, 1d-et træner- og led.ergerningen i vor ungdornsafdeiing er baseretpå id.ealisrne.

Det skal også siges engang. Endnu engang tak for jeres j-ndsats.

Som sagt er der en del personer som ofrer utrclig ma-nge timer afderes friti-d for klubben. tet er simpelthen nødvendigt irvis en klubskal drives godt, og det gør ]{ordals Boldklub
Men vi- har erkend.t at arbejdsbyrden i fremtlden skal fordeles påf1ere, fkke fordi vore nuværende ledere vil til at slappe af, ienvor ny målsætni-ng kræver simpelthen en endnu. større inåsats åomtrænerne alene ikke kan magte mere.

Derfor har vi ændret ungdomsafdelingens struktur. Trænerne skal i Ifremtiden mest koncentrere slg på det sportsli_ge, mens et nyda:rnet I

udvalg skat ordne resten.

Yi har all-erede fundet en del personer der vrl hjælpe os, Det er for-æ1dre.til- vore spil1ere, og da nogen af dem er hår 1 salen vil jeg
benytte 1ejligheden og byde dem vålkomrnen i tdB,s ungdomsafdelin[.-

Jeg har før nærmt noget om vor må1sætning, og det vil jeg sige lidt
mere om. Yi vi1 i fremtlden vlnde alle kampe!! Det kunne være enmålsætning, eller: det er ikke så vigtigt om vi_ vinder el1er ei, barevi er med., det kunne være en anden målsåtning.

t forskellige indstillinger, og her i NB!s .ungdomsafde-
sy'npat i lor begge

t gerne med. en det af vore hold. prø\e kræfter med hold fra
stærke rækker, og gØre alt for at være med i toppen,

rrencesport.
lrrtriiii&J Å-'-"---"
Men hos os er der helt afgjort også plads til dem der bare vil sp11
fodbold. for fornøjelsens, for moii-onens efler bare for sjov stlfia.

gså plads tif dera der bare vi1 sp11Ie

Det var J.idt om vor sportslige må1sætning.

At skabe det Tan kal-der klubliv er en arden målsætning. Vi vil også i
fremtiden forsøge at garnere selve fodboldspittet med aktivitetei \rspillermøder, kammeratlig spmvær, udflugter osv. 0g det for a1}e, '"den såkaldte topspltler ti1 12. mariden på et 3. hold.

Det skal simpelthen være attraktivt at være rnedlem i lrTordals Boldklub.

Jeg ved det er en stor muadfuid, men vi vil ihvertfald gøre alt for at
leve op ti-} denne målsætning. Jo flere vi er - jo nemmere er det.

Et stort ønske er i år gået i opfyld.else. l,laterialskuret ved ha.flen
er bl-evet ti1 alle tiders klubhus.

Tilbage er ønsket om flere boldbaner ved hafien. Yi har haft en de1
orgarisatoriske problemer når turneringskalpe skulle afvikles enten
i Østerlund el-Ier ved }Tordborg skole. Det vil lette vort arbejde kolo-
sa1t, hvis vi engang ka:r spille alfe vore kampe ved Idrætscentret.
For her er facifiteter.ne simpelthen i orden, det kompliment skal Knud
Møl-1er og Jakob Haunstrup frå Idrætscentret have.

6
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skolevogn'
og eget
teorilokole

N. BOYSEN
S6bokkcn 2 - te!f.450096

W. BUSS
El-installatør

,O Specialcenter i hvidevarer
HAVNBJERG BUTIKSCENTER

Telf. 450766 . 450266

)t' Han
bruger
h o'det

,-;",,i:ii:
IIANI' E I, S BANI<EN

_ ,,11,(l D,e(l r b,lledel

NIORDBORG KIOSK
N, Lehrmann Madsen

Sroresode 49, tlf , 45 0l I 4
Aut. fipsforhondler - fipssystemer I

BLADE: TOBAK - PIBER - RYGEARTIKLER

KAFFE - SOUVENIERS

NB! Film fremkoldes

?lelmuth ?lansen
prtkkenslagermester VVS-installator

oJg.a" Z - telefon (04) 4516 54

KøBMANDEN

Benl Lausl
Køimand

Tlf. 45 1501

0n

Man

går da

**[=,æF

Mekon,ke, V,ggc Louslen
Hovnbierg

Tele{on 45 l4 60

llaYnbisrg Slalionslro

lrlv vor bcrcnlc enrclning.

Grillstcatc kyltingcr og forårsrullcr

Anna og Yiggo Bombcrg
rlt {04) 45 10 l9

r{loiKll



Jeg ved at der arbejd.es med sagen og er overbevigt om, at d.e personer
der har noget med. sagen at gøre, virkelig gør alt for at få dlsse
bar.er etableret.

Derfor skal d.er også siges tak til Idrætsfonden for Nord.als som helt
afgjort gør meget for sportsfolk her i kommunen.

Jeg vi1 slubte min beretning med endnu engaf,lg at taltke d.e forældre
som har fui-gt vort arbejd.e og deltog i vore arra:rgementer. En stor
tak til derr der har kørt for os ti1 udekampe, og til sidst, men j-kke
mlndst en tsk til jer spiJ-lere for den fine måde I har repræsentelet
NBrs ungdomrafdeling i 1978.

KÅRINGER

blev kåret som årets ungdomsspille- )Tonmy Sører,;;en fra minlputterne
1978.

]!f€ts sp]1Jcre 0-Lev:

Pusli;rgeaf d.
Itiinip',ttaf d.
I,i1-1, eputafd.
Dre; geafd.
Juni , ,.afd.

Piger,fd .

t

\Torben ldørskov
Jesper 1[ørskov

Claus Krogh
Bent Jørgensen
Jens ltrissen
I,is lrederiksen

Trænernes -, 
-i id.spræmier gik tj-l-:

Puslingeaf c: .

ItiiniputafC.
I,illeputa.i'r'i 

"

Drengeafd.
Juniora.f rr.

Pi-geafd.

I,lorten Knudsen, Henrik Berger
Kristia:r Honor6, Christlan tr'oder, Ulrik l{øller
Jens li. Nielsen, Ja:r Carstensenr Henrik Tønd,er

Bjørn Mygil , tr'lemrnlng Jensen, Poul Brøndal
Bjarne Hansen

Birthe Tlansen

Årets målmand blev Henri-k Holm fra drengeholdet.

Juniorpoka.-ien glk til Kaj Jensen og l,ilfeputpokalen tiI ?er larsen.

Afle ønsker. end:ru engang titlykke med valget.

)
,)

(;t§s$f,
UN GDO] iS AII!',I,I1{GE1'[S I 1:,1 DENDØ RS T R,]ilI I N GS T I DXR

I'la:rdag er (iagen for ltrB i Nordalshall-en. Ior ungd.omsspil-lernes vedkom-
mende er r er året ud kun fodboldspil på programet, først efter nytår
starter d . 'rri-gtigerr træningsprogram op.

l'Ien vær fra starten, det bliver en spændende sæson næste år.

Her er.træningstiderne for de enkelte

.u:-ger :

Puslinge (årgalg 1970 oe senere) :

Miniput (1968 os 1969) :

Lilleput (1966 os 1961) ,

.urenge (19b4 og J-gbr) z

Junior (t962 og L961) ,

Husk!

ungd.omsrækker:

Kl. l5.oo - L5.55

- tr.5, - t6.50
- 16.50 - t] .4'
- L7.45 - t8,40
- r8.4o - 19.15

- L9.15 - 20 ,10

Efter nytår er der årgangsskifte i ungdomsrækkerne. Dvs. en minlput-
spiller som er'født i 1968 rykker op til Lilleputterne.

!11

Ungd.omsafdelingen indkalder trænerne og de nye ungdomsudvalgsmedlem-
mer til- 'r julehyggemødert tirsciag d. 19. d.ee. kl . a9.1O i klubhuset..

På d.agsordnen er der ikke ald.et endr,at ma:1 skal 1ære hinalden at
T91du" og fast]æggelse af tidspunktet for et FffITESMØDE som optakt
til sæson 1979.

Der serveres kaffe og kager.

UNGDOI,ISSPIILERE OG TORÆLDRE - SE HER I

tr'ra wtgdomsafdelingens afslutningsfest foreligger der nu en mappe med
16 dejlige farvebiffeder fra festen.

Til bestilling af billeder kan mappen i fremtiden Iånes af trænerne
hver mand.ag ved NBrs træningsdag i Nordalshallen.

Ellers kan mappen 1ånes fra Idrætscentrets cafeteria. (Spørg efter den
gule mappet )

)

9
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lroitG.\Dt 2'

TELF. (01)15 r975

enghoff
x g nn e rn rsøri

HAVNBJ ERG BUTIKSCTNTTN

W^*rilEE*
Sroregade 4 - Nordborg - Tlf 45 l4 26

Sonticrgade Z - (,uderup - T1t. 45 8l 1C

KIG IND TIL

Kolmo§
DERES HOKI KøBIIAND

TELEFON 451717 i:

Sporlrarlillcr

"tn rrr,Grnlrar*ilrt
I

5ønJcrb,,rg Ili 1.:{) {l 1557

Nordborg - Tli (C{) 15 l6 58

Erik Petersen
Bloms{er - Frugt - Grønt - Konserves

Storeg. 7, 6430 l.lordborg, tlt. 450366

Slrgter I

lt

Polrcmrger

K. STERNBEitå
Storegode 56 - Nordborq - Telf. 45 l7 l5

p[m[ Y
Tlr. 45 16 25

- ET HELT HUS FYLOT MED SK

Alt i cl-l«okkenudrsr

Storegøile 55 .6490 Nordborg
TV. @4)15 M 67

TII I.TINIPUTTERNE

Jeg viI her gerne takke jer og jeres foræ1dre for den smukke gave.
Iernæst en hilsen og tak for jeres selskab i 2 år ti1 både træning
og-kamp. Det har været skønt åt arbejde med jer, og når I fortsætter
med den samme iver og træningsflid, Åka1 I nok få en masse ud. af at
spilJ-e bold.

Ti1 sidst en tak t1l- træner-kolfegaer i mini-put for godt kammerat-
skab.

C. Blom

KUl,l 18 ?

l)' $-er 4"+. f9-drenge mellem 14 og 16 år som er interesseret i at
^ ll"^log?91d'/ ,et er, et spørgsmål.som jeg har stil_l-et mig selveruer at have ove-t?get julr-ior træningen. Jeg mener at detre ikke errrgtrgt. Når der i -aEn n6rali§e åef-åi {ommunen bor ca. B_9OOO menne_sker, må der være flere som vI1 spi1Ie fodbold.
Fodbold kan spilles for konkurrencens skyld og for at være samroen medkpmmslsf,sf i NBts juniorafd. er åer praas ti1 begge s1ags. vl skurregurlg_have 2 tlol_d 1 turneringen i D7b. Hvls "og"i"rr".-iyst, så mødgp ti-l trænlng som foregå:: i"Nordalåhåfren mandåg kr. L4'.5i til. zo.1o,Hvi-s r ønsker a-ndre opllsnlnger ta. aår ringes på 451554 efter kl. 17.

Med sportslig hilsen
C. Blom

Juniortræner

)
FIl{M'

Storesode 30- 32 - Tlf. 45



WESTON
hr vrg tS vtg

IOTTY ?EIERSET
MøBLER

StorcAode 69-7 I -Nordborg-T I f .a5 I 9 3 I
Vi ræller kvalilclcn i hoirædcl

(0.r) 15 00 70

Der er også sPort i 4t hanne

høre bil på den rigtige måde!
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?eder tr'oder har pr. 1. ncv. ønsket at udtræde af NHts bestyreise.
Ha:n er blevet afløst af Annette trred.erlksen, der var supplea:rt.

Jeg vi1 gerne talcke ?eder for det store arbejde, han gennem ma:rge år
har gjort for NH. Samtidig vi1 jeg byde Annette velkommen i besiyrel-

' Niel-s Arne
SPIIIEDRAGT

I - $yrelsen er i øjebllkket iga:rg med at skaffe sponsorer for a1le' D 15 hol-d (forhåbentlig et par flere i næste sæson). Vi håber så,
at vi kari købe nye trøjer ti1 a1le ho1d. Det bfiver hvid-e trøjer med
røde striber (l,d:-aas). Det er tanken, at vi så skal ti1 at spille i
røde bukser. Skal I alligeve1 have nye shorts ti1 jul, så var det
måske en god id6 at ønske sig et par røde.

Skul1e der v-ære nogle foretninger, der er interesserede i at give et
sæt trøjer og vi lkke har haft forbi-ndelse med disse endnu, kan man
bare henvende sig tj-1 NHrs bestyrelse, så klarer vi resten med rekla-
metryk osv.

qD/-]I]r0B i

Å::letie tr'red.e::iksen har
har hoget på hjerte tri
senest d" 20. i må:teden.

Niels Arne

lovet at indsamie stoffet fra NlI, så hvis I
SP0RTEN, kan I bare aflevere det til Annette

SERIE 2 HERRER

Pokal-turrreringen: r ottendedelsflnalen trak vi igen udebane, denne
gang mod Grar. V1 startede meget godt og førte ved"halvleg IO-1.
I gnden halvleg begynd.te spillet at bl_ive noget rodet, i-sær lcleb det1' fsY3f"t_(som kørLe godt i første halvleg) og vi måtte se i øjnene,
a1 _rI 1l(ke -Længere var med i pokalturneringen med ei nederlag på
19-16.

Turrieringen: Næste turrreringskanp skutle vi spille i rjelstrup. Kam-pen_var meget jærmbyrd.ig, men vi trak os ud ai den med en seji på
]9,1.6. { kampen vi-ste vi, at vi kunne spille koncentreret heie tiden.
Det havde nerilig knebet i mårge andre kåmpe"

Ind.en kampen mcd tr'redericia var vi de enes-te i rækken, der havd.e max"points. tr'redericia stiliede ned et meget stæ::kt hold, deribl-a:rCt etpar 2" divisionsspillere" Som fr:ygtet tabte vi 28-25.

I'iu kom kampen mod Haderslev (nr. 2 i rækken). Den var afgørende fcr
oin vi skulle beholde 1. pladsen, elier ryge ned på en 1"i4. piads.
V:- "Degl.ndte meget stærkt og kom huz.tigt iora,r meå 1-\ mi*)-" De:: blev
km.pc'- qoct oå.Ce -- - orsvar cg a-rLgreb. ,l: vIeEires :--Ear rt oiev I J-6.

SPAlql
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SENIOR HEP,RER SNR]E 4

nen første kamp i seri-e 4 skulle vi møde Hørup i Nordal-shallen, Qg
den va:rdt vi med 18-12. Derefter kom turen til Sundeved i Sund.eved og
den va:rdt vi også med 20-12. Jo, nu troede vi at vi var et superhold
i serle 4 og tog t11 Ulkebøl med den dejlige fornemmelse at ingen hold
var nogen modstarrd.er for os. l{en det ka:r nok være vi blev klogere. Ved
halvleg måtte vi sa:rde at vi var bagud med 7-2, så kom vi nogenlund.e
op på tæerrre L 2. ha1vleg, men kampen tabte vi med11-9.

Dybbø1 hed næste mod.stander, hjemme i en god fair kamp va-ndt vi m 
1

14-fl. Broager er nedrykkere fra serie J og vi måtte se i øjnene a '
de var en ta:rC bedre end 9s, oB vi tabte med 15-9.

Notmark ude har voldt os besvær før, men takket være et god't kåropen-
de hol-d og en målmand ud"en 1ige, vandt vi 8-l-4.

Så sønd.ag d. 19.1-1. mødte vi RØdekro i Nordalshallen og i en forry-
gende 1. ha1v1eg, som vi førte med 14-7, slappede vi af i 2. ha1v1eg,
men Yar ikke trrret på noget tid.spunkt, vi vandt med 1B-8.

at det er gået meget godt og trænlngsj-nd-
men kan blive bedre. Det må nok erkendes
kniber med, og det inå vi gøfe noget ved i

Alt i alt foreløbig gode resultater for vort 2l ho1d.

Jens llollerup

DRM{GE

I anden halvleg
var bestemt den

Som det er gået nå vi sige
satsen er også over middel,
at d-et er vores forsvar det
træningen.

Svenstrup - ldH

Vidar - I'lH

Egen - MI
NH - ÅCs

gav vi den en ekstra tand og vand.t ka.npen 27-14. Det
bedste kartp, vi har spillet i år.

Preben og Dan

Yi har et god.t drengehold og de skal have den ros, at de komner
tigt ti1 tiæning, o§ gør soå der bliver sagt I'næste[", o8 de vi1
og kan også bl1ve meget bed.re resultater.

atf, u-
poget

)

HØrup

Ntr

Bov

- o - tq

- Augustenborg = 15 - 11

-NH = 5- 6

= r,-undec uden kamp

- t2- 7

= u-11
= 18- 1

Jens I'io11eruP

Vi håber på mange gode resultater fremover.
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