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SYDEAIVK
- den søndertyske bark

t[B

ItH )r konsekvent, vi skal sgrr lave noget, men
Har, -fr nervØs når vi går til karnp, især inden vi
gynder. Han har den store fordel, at han kender

rrGamld'er kommet på den anden slde af plankeværket. Fra akti-v spiller
og en af kfubbens forsvarsstøtter er han i dag hjæ1petrr.ner. Jeg
spurgte ham, orn det havde været svært at omstille sig.
rrSvært - nej, men krævende. Selve det at træne er let nok, rnen det
tager en masse tid med p1an1æg:ning o,s.v. Faktisk bruger jeg betlr-
deligt mere tid på klubben nu. Af sanne grund går min kondi sig en tur.
eg vi11e gerne spi11e oId-boys, men har ikke tid ti1 det.rl

Er, ).rg Ve..re. savner er kontakt med spillerne. Den er der endnu, men
ikke i samme grad som før. Nu hvor størstedelen af hans arbejde er kon-
centreret om 2. holdet, glider de andre uvilkårligt i baggrunden.

'rlrriterer det dig ikke somme tider at stå ved sidelinien, hvis holdet
kludrer i det?r"'Det er jo altid nemmere at stå på sidelinien, men selv
fø1ge1ig kan jeg godt blive sur, så er det bare med at holde det for si
selv. Det er noget lort at overfuse drengene, når de lige har tabt en
kamp. Til gengæld er jeg nervøs, selv nu hvor det går godt. Jeg'tror,
år det først gæ1der, er jeg mere nervØs end drengene.rt

i snakkede lidt om samarbejdet med Børge og Carsten. ltForeløhig he-
stemrner Børge rnest. Han har den erfaring, rri andre mangler. Jeg 11rftgr-
mig frem både hos ham og spillerne, men he,lt uden mening er jeg hel1er
ikke. tl

A1t i alt fø1er Verner sig godt tilpas sorh traener. Han nyder klublivet,
er efter hans rnening er blevet meget bedre, efter at vi fik klubhuset.
an regner meC at blive'som trarrer i seniorafdelingen, rrJeg kan ikke
ndvære det a1ligeve1. tr

Pia

Bagefter spurgte jeg et par af drengene om deres syn på sagen.

1er imod, modspillernes person1ige tricks o.s.v.

han bliver aldrlg ga1,
i det hele taget be-

a1le de ho1d, vi spil-
I

Vi blev dog enige om, at de savner ham til at passe I'de andresrr center
forwa rds .

Pia
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VIGTIGT FOF. ÅLIE I NB

P.gr.a. trafiksikkerheden ved Norclals fdrætscenter_ fllrll6s nødestedet
ti1 og fra r-irJek-ampe med bns el1er pnivatbller fra khrbbuset til Dar-
Iterin.qsnladsen ved hal ler-.

Santidig gø:'es der endnu engang opmærksom på, at parkerin3 af cykler
foregår-våd cyke!lstativet fSrai tråtten, og iltke rred efler omkring
kfubhuse t.
Desuden er det ikke tilladt, at parkere
ao ha'1 'lar

BENYT PARKERINGSPL,A.DSEN :

biler på .reien nellerq lllubh'.tset
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Også i den l-øbende sæson, udpeger hver ungd-omstræner een gang om må-
neden den spiller på hans hold, som efter hans mening har spillet
bedst i d.e sidste kampe.

Her er navnene:

Puslinge f : John Rasmussen

Puslinge 2 t llillon tr'oster
Mlniput I : TorbenNØrskov
Miniput 2 z OleAsmussen
Miniput 3 z LarsJensen
Li}leputl : KenFuchs
Lilleput 2 : Jens Mathiesen
Drenge I : HenrikNiel-sen
Drenge 2 : KeldHaunstrup
Drenge 3 z Torllarsen
Junior 1 : JensHansen
Junior 2 : AffanAndersen
Junior Damer : Connie Nielsen

)

Piger : Bente Johansen

Ungdomsudvalget ønsker alle tillykke med valget og glæder sig til kam-
pen mod netop disse spillere torsdag den 10 maj k1. U.3O på langesø
stadion.
Holdets ttmanagertr er Johannes Nissen.

MÅNEDENS HOLD

L turneringskampe, å sejre og en målscore på 27-L, d.et er vlrke:I.i. \flot klaret! Derfor går titlen "Månedens holdtt tl1 LfLLEPIT 1. )
HJertellg tillykke ti1 spillerne og træneren U111i 7.Ie'rLtz.

FEST-T-BY KAMPE

I forblndelse med Fest-i-by ugen spilles der følgende shovkampe tors-
dag den 10. mal på Langesø Stådionl

K1. 15.10 spiller et hoLd puslingespillere mod deres mødre.

KI. 17.00 spiller et hold mlnlputspillere mod deres fædre.

Kl. 17.J0 splller et udvalgt hold fra ungdomsafdellngen, bestående afspil1ere, son bldv valgt som mSnedens spillere (navnene he::
i SPORTEN) nod et hold rrngdorns.l edere.

4

Her er ledernes opstilling:
Peter Glock

Ernst Neumayr, Bent Mø1Ie:.
(Tb Anthony, Hugo rle 1a r4otte)

Regnar Knudsen, Bent Riene:., Per l\øl1.ers1to,r
(E:'lk ttTørsko'r. carlo Meyer. svend }lalsen)

Le i f Ha.nsen, .Tohanne s
sen
(,li:l-li 7.1 e,ni:--, Årthur
K,l lrrro s )

Snil-lerne j O stiller

)

ll-i s sen . A1. f Be rge : .

' Ca.l l_e ser . Po,r'l- lli lr

op 1- 2. halr.rj-eA.

!e,rr1s?r. I'Tari-e

9]-on.

LILLEPUT JBU

Jeg viI kort orientere on den hidtil forløbne sæson.

vi startede træningen lige efter irytår med 1 tlme hver mandag i ha11enog 1 tlme hver toridag i Nordborg iko1e, som vi udelukkenå;-Edgt;-;;ioEd -L rlme nver xorsdag 1 Nordborg skofe, som vi udelukkende brugte ti1g1*ti:t_i-I."9-"llllglimirs: Det har virkelig kunnet- nærdes pa Jiiirerne,q{*11:tl .oq_=Iylke^tlm1rg. Det har virkelig kunnet mærdes på spillerne,så ieg vil da anbefale de øvrige ungdomstrænere at benytte ilorrlLorg skoi1e noget rnere f i1 dette formå1 - lilleputafciel inqen var rjen pnpste afrtl:_":i:-t"_TgI: I;it_g9tte formå1'- tiileputafrietinsen ;r; i;" ;;;"tå'"iJ.,der henyttede Nordborg sko1e.

vi kom desværre ikke udendørs sÅ tid11gt, som vi havde planlagt p.gr.a.det darlj pe veir. Li seredes var vi udsat for er trænerskii;"-i igå'åriå",
?I vi.var startet på træninøen, da vor hidtidige træner carsten"Haldblev kapret af senlorafdelingen - efter min mening på en lidt mærk-tig
I19::,r:1,!:llif]ll_. viste_der sig snart en af1øser i ari e""g"", "årJ"enerned h)'.Jer velkonnen 1 lil.leputafdelingen.
Den 5. marts startede vi udendørs i 10-15 cm sne med de første snebold_
l:, [:9.::oå1"å?*ioo3i3l'åån3x;,"i:iå:3I1.;rå?"uåln?ni"r*];:.,1]:;;å;"
efterhånden nærmede tiden sig, hvor den- første tråinlstamp"sku11å sp11_les' det var ikke med den stårste forventning jeg;å f;;; tir aen tami,-nen p.gr.a. en misforståerse udeblev vor moditånåer Ulkebø1, aet jav-ås
en uge mere til at forberede os i.
Næste træningskamp skul'le havde været mod Sønderborg, men r.gr,a. Cedår1ige baner blev 99I,"u kamp aflyst, atter en uge iere tii åt arbe.idei. weekenden efter fik vi besøg af Assens, som vi efter en tilfreds;til-
lende kamp, når vl tager I betragtning, at det var den første kann, spillede 1-1 med.

Den udsatte kamp mod sønderborg blev spillet som aftenkamn. ol en.qegetdårlis bane (ringriderpladsen, galgernå var dog tlevet ";årnå-t. Vi i.."a
kampen med 5-l efter en meget dår1ig 1. ha1v1eg, men efter nosle omro-keringer i 2. halvleg blev det væsentlig bedre, ieg rik konståteret,^atvores kondition var iorden, det sidste kvarter kunne ri lægge en tandti1, Sønderborg var bare færdige.



Efter endnu en uges intens træning kom så den første turnerinsskaop mod
Ødis, som vl a1le så frem tl1 med stor spænding, da Ødi.s vår 5t nyt t,e-
kendtsklb for-os, men det viste sig hurtlgt, at-vi var dem meget over-
1egen. Vl vandt kampen med 9-0, men med lidt held kunne det e6dt være
blevet ti1 flere må1. Vi havde mindst 4-5 skud på træværket 5e lige så
mange brændte chancer. Det, der g1ædede mig mest, var at der ind imel-
1em blev vist virkelig god fodboldspil, som lovede godt for de komnen-
de karnpe. Det viste sig allerede ved vor næste trsiingskamp mod vort
eget 2. drengehold, der viste T, hvordan fodboldspillet skal spi11es. l
1od bolden gøre arbejdet og brugte f1øjene, det var en fornøjelse, at
se Jer spil1e den aften, en skam at der lngen publikum var på. Vi vandt
karapen mod det fysisk stærkere drengehold med 2-0.

Nu var jeg spændt.på at se om den stil kunne bibeholdes ti-I vor næste
turneringskamp i Skodborg. Det slog knap nok ti1, men trods alt vandt
vi lampen 3-O. I skal også have lov til at spl11e en dår1ig kamp bare
I så samtidig sørger for at vinde.

Så a1t i alt må jeg kon§tatere at vi trods dårlige træningsbetingel \gi starten har haft en forrygende start på sæsonen, så fortsætter I ll
samme træningslndsats - næsten 1O0% tilslutning.- kan vi ikke andet, -

selvfø1ge1ig også med lldt he1d, placere os i den bedste halvdel af ta-
be11en.

T11 slut vi1 jeg gerne rette en appel tj.l forældrene om at kbmme ud at
se Jeres drenge spi11e fodbold, jo større opbakning drengene får, des
bedre spiller de.

ItI111i

NB: Næste turneringskamp vandt de med 8-2 over Jels på udebane.

NB-MINIPUTTER

Resultaterne fra de hidtil spillede kampe:

JBU-B

Rødekro-NB O-11
NB-U1kebø1 1- 1
Toftlund-NB O= 7
NB-Ødls 7- O

SI-A

NB-SB O-5
Egen-NB l-1

*lorro-*u 5-o
Eåen-NB 2'2

LÆSERBREVE
Læserbreve afleveres i
postkassen ved NB's klub
hus (gætder også for \H).
SPORTEN er.klar til ud].e
vering den første 1ørdag i
hwer måned

Indlæg tiI SPORTtrN skal
af1everes inden den 25

o

Velegnet
sko I evogn
og eget
teorilokole

N. BOYSEN
Slbokkcn 2 - retf.450096

W. BUSS
El"installatør

\ Soecialcenlerr l)vidcvarer
lHavr.r BJ EHG BUTr KSCENTER

Telf.450766.450266

(0,,, 
Han

I{ANT' E I, S BANKE N
.{lr,rl !rc{l, b,llcdel

Mekon,ker V ggc Lcuste'r
Hovnb erg

Telef on 45 l4 60

llavnbierg Slalionsho

?r'rv vor bcrrmlc anrclnihg.

Grillstcgte kyllingcr og forårsrullcr

Anna og YiEgo Bombcrg
Itf {04) 4s1019

Tlelmuth ?lønsen
Blikkenslagermester i/VS'installatsr

: )gade 2 - telefon (04) 4516 54

KøBMANDEN

Bent Lausl
Købmand

Tlf. 4s l5 0l

I{ORDBORG KIOSK
N. Lehrmann Madsen

Storesode 49, tl{. 45 01 7 4
A ut, t i psf orh ond I er - f ipssysferner !

BLADE - TOBAK - PIBER - RYGEARTIKLER

KAFFE - SOUVENIERS

NB! Film fremkaldes
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Træningsmæssigt er vi,endnu ikke oppe på det-ønskede antal minlputter,
men vi håber, at når forårsvejret rlgtigt slår igennem, vi1 der kommenogle f1ere.

vedrørende forældretilslutningen ti-I vore hjenmekampe, så håber vi, at
der kommer lidt f1ere foræl.dre ud for at overvære drengenes kampe. Det
er specielt for SI-A og Sf-B holdenes vedkommende, ldet foræ1dråne ti1
JBU holdets spillere er meget flinke til at komme. Jeg nægter stadig at
tro, at forældrenes interesse har noget at gøremed, hvilki;t hoki drångespiller'på - ihvertfald burde det ikke have det"

Jeg ved, at drengene gerne ser en far e11er en mor ved sidelinien, når
de kæmper på hanen - og det uanset om holdet, de spiller på er et JBU,
SI*A e1ler SI-B ho1d. Altså på gensyn på sidelinlen foræIdre.

esultaterne kan vl godt være tilfredse med.

v.uN SKABSBE§øG FB4_H0HE]V,A§!E

Erlk

Som det fremglk af SPORTEN sldste gang, havde drenge 3 og miniput 2
besøg af spillere fra Hohenaspe (når itzehoe). r aåt føl[ende.rit vi terette om, hvordan besøget forløb.

Vore gæster ankom Påske1ørdag om middagen og efter at spillerne og 1e-
derne havde hI1st på hlnanden, blev de tyske spillere fordelt på deres
danske værter. (Det skal lige bemærkes, at de tyske sp11lere havde en
buket blomster med til vore-drenges mødre).

Om eftermiddagen var NB vært i svømmehaflen, hvor man havde et par for-
nøje11ge timer. Der blev afholdt konkuryence i komlsk udspring og sta-
fetsvømning. NB var så galant at lade vore tyske gæster vinde de udsat-
te pr'æmier. Lørdag aften var t1l fri disposition, hvor man kunne gøre,
hvad man vi1Ie.-

8

Søndag formiddag var vore mlnlputter invlteret ud I Nordalshallen tl1
en påikeoverrasi efså af vore tys\e gæster. Overraskelsen bestod af en
pos; bom og en stor coca-coIa,-så det varede ikke Iænge før det store
ådegilde vår i- gang. Senere på formlddagen blev der afholdt et lnden-
døri fodbolastæinel trvåri aeitog ledere.-og forældre fra Tyskland -ogtilsvarende danske. Holdene blev fundet våd lodtræknlng, derved fik man

,i"et-i,"iåårrJ, "å 
a"t blev en blanding af YI/K og D/ox. Man fik et par

fornøJelige tlmer ti1 at gå.

søndag eftermlddag var det e.gentlige høidepunkt^af.besøget nået, nem-
Iig vånskabskamperie klubbern; 1me11em. Mlniput 2 startede med at vlnde
1-6 over gæsterne og havde dermed vlst drengene, hvordan det sku11e gø-
res. Men åe havde å[enbart ikke set ordentlig efter, for de tabte 5-1.
Det skal dog bemærkes, at de tyske spl11ere var noget ældre end deres
danske kammerater.

Senere søndag eftermiddag var mlniputterne lnviteret ti1 pø1segi1de i
spejderhyttei i Langesø.-Del var ikke småtlng, der blev sat ti1 llvs'
ååjia"eå" ikke 1æn[e førend både pø1ser og coca-colaer var udsolgt.

0m lftenen var de tyske ledere og forældre vært ved en sammenkomst i
spejderhytten for de gamIe. Det blev ti1 et [parrr hyggelige timer' hvor
mån-udvekslede erfarlnger og snakkede om et mu11gt genvisit tl1 efter-
året.
Mandag mlddag var afskedens time kommet. Der blev taget hjerteligt af=
sked 5g udtrfi<t stor tilfredshed med opholdet på Nordals, samt håbet
om et snarllgt gensyn.

Vi vi1 her gerne takke alle de foræ1dre, der har haft en gæst boende,
også en tak-tt1 Børge Olsen og hans kone, der sør6lede for de tyske 1e-
dere og foræIdres indkvartering.

P. Møllerskov

L]LLEzuTTERNES PÅSKETURNERING I FLENSBURG 14+15 APRIL_

Følgende 14 1i11eputter, som deltog i turen: Chrlstlan Skov' Jan Ctr.au-
-sen, Lars Møllerskov, Hans M. Andersen, Knud Andersen, Jan Carstensen

Ken Fuchs, Claus Lersø, Henrik Lundgård, Jes Bjerril, Bo Hinzichsen,
Rene Petersen, Niels Erlk Anthony og Gert Lemmeke vi1 jeg hermed gerne
takke for en virkelig god opførsel og et godt kammeratskab, som de vls-
tl under hele turen. Den måde de opførte slg på, både på banen og uden
for- kan NB være stolte over.
rp 

)rlranurren 
t

Der var afgang fra NB's klubhus den 14. april kl. 07. Sammen med drenge,
holdet var vi 25 spl11ere og 2 ledere i 6 personbiler. Vi kom godt over
grærrsen, selv om vi kun.havde pas ti1 de 16 af os. På 1i11åputternes
vegne vi1 jeg gerne sige tak ti1 dem, der kørte os tl1 Flensburg og øn-
skede os held og lykke, og så var væk igen, også en tak ti1 dem, der
kom og hentede os, da det hele var forbl, og spurgte os pænt, rrhvordan
gik det så. I'

På en nåde var det synd for rtungernerr, at ingen af deres foræfrlre havde
planlagt at hente bi11lge clgaretter e11er vin I Tyskland en af disse
to dage, for så kunne et større heppekor måske have fået'tputternerr t11
at give den en tand mere. Nå men jeg gjorde, hvad Jeg kunne for at bøde
lldt på det.

Følgende 1 kampe blev spillet den 14.4;

0
I
(

0

A

I



Den første kamp_var mod Wolfsburg, (som senere vandt turneringen), dentabte vi med 5-0. Den anden var mod IF Novalla fra Sverige, trår 6ievdet 0-O. Den tredle var mod TSB Flensburg og den kamp vaidi vi 1-O.

Der blev spillet 1 2 grupper d 4 hold. Nr. 1 og 2 fra hver gruppe sp11-lede om de 4 første pladser, da vi blev nr" J skulIe vi spi1le- aø 5--6pladsen mod FC Koblenz-Horchheln, den kamp tabte vl med 4-O.

S"rpglg blev spl1Iet_i Flensbrrrg, men vi skulle bo og spise i Gliicksburghvortll der var ca. 11 krn. vl vår som sagt 28 mand o! ti1 denne li11etransport frem og tllbage .havde vl en peisonbil. Denne tur skulle vl2-J gange hver dag.

Men heldigvls for os flk vi en hjæ]-pende hånd fra ttarvefjendenr! sverige.

Svenskerne, Norva11a, deltog som os med 2 hol-d, men de var kørende 1
en stor bus, og hos dem fik vi så vores kørselsproblem 1øst. Svenskeqi-
nes og NB's drenge ( ja også deres ledere, samt Poul Erik oe.ies) I \)»thurtlgt sammen, og efter rle første sprogvanskell65heder, gik-d;t-ganb{6godt, og vl var sammen næsten resten af tiden. Der var nåsten tåier iøjncne på børnene ved afskeden.

Jeg tror, der er opstået et godt venskab her, som svenskerne gerne vi1
bygge videre på, og som jeg personli.g også tror at NB ska1.

Årsage!.til at det lkke blev ti1 en 1. plads, ligger 1 at vi i NB erfor ærllge. De fleste af de deltagende klubber fråvde rykket 3-5 sp5-l-lere fra en ældre årgang ned som forstærkni-ng på holdene,

Men ellers alt i aIt en-meget dejlig turnering. Endnu en gang, tak ti1a1le 1l11eputterne (også ti1 drengeholdet) foi et par dejlig; dage.

Ib

KtrRE FORÆLDRE

I undrer Jer måske over, at det ikke er Wi11i e11er A1f, der har skre-yg! d9!!e.lndlæg, men de er jo sammen med Jeres børn J-4 gange om ugen,
både tl1 treernlng QB kgmpe, så derfor vl1te de gerne håve 6t iar friååtå
salnnen med deres famllle.
Sådan en udflugt er lkke gratis og selv om vi har fået et pænt tllskud
så dækker det lkke a1le udglfterne. Vl fik, så vidt jeg ved, et ti? Napå -lo0o-\r,, _og turen har iiostet ca. f5oo kr. Unders[rråder kan t it"Æå
ned at-få lnd- lgen ved at tegne Jer for 1 eller måske 2 rnå1aktier,"e1]
1er ved at.T hjæ1per os med at køre til et par af udekampene, iler'1ig-ger leelrgst væk.

Kære foræ1dre, kom ud af busken og hjæ1p'os.

Her teernker
kalder, nej
det I år er

Jeg lkke på Tordenskjolds soldater, de kommer a1tid, når viher tænker jeg på dem vi næsten åldrig ser. Husk så på, at
'r Børneåret 70" .

Ib
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VEDR. FLENSBORGTUREN

Drengehold_ets opl-evelse ved- samne stærme kommer i n.rste udga.:o af -qPoR-
TEN."i denne forbindel.se vil jeg ge?ne Då spi11,emes, J-ed-er-n-es og 1t1uh-
t-.ens .regne takke FRIKØB's idriatspanel- for den øltononiske støtte, scrn

niorct_e ået n1r.l-igt at sende to ungdonnshol_d et par. rlage ti1 Elensbr:trg
iåen at sprllerå skrrl-l-e betafe d-et lrelt store befØb.

Tak også til kø]:nand Pr.eben Hjort. som ha.rrcle a:'ra:rgeret_a1fe tirle:^s
påi.åEifa" for d:.engeholdet i.-forbi-nde lse rned ove:'rickkelsen af garre-
checken.

biflede er fra d.enne "højtidelighedrt
P. G.

'tNGD^ySLED iRx:

Der er nøde mandag den 1-1+. maj 1:1 . 2-A j' klubhuset'

l§DST'F.M{ING.

A11e målmænd. i- ungd.omsafd"elingen tilbyd-es træ-
ning hver mand-ag fra kl. l8roo - t9,oo på ba-:
nen ved" Østerlund-hallen.
Trænere: Peter Glock og Peter Iod-er.

»

HJERTEIIG fAK.
Vi vil gerne på denne måd-e forsøge, a! sige-
jer all6sammen mange tusinde tak for den umå-
åe1ig store opmærkaornhed-, der blev os Yist
ved- vort sØlvbryl]up.

Annel-ise og Geggan.

D

ilH

Pkt. '1. Carlo Meyer blev valgt som dirigent.
Pkt. 2. Formandens beretning. IIiels Arne sasde bl .a,:rti/edl.emstallet er

øået frem fra ca. 110 til 180 medl,er"r".er. Pent øVonomisk kl.arer
vi os godt, selv om alle børne- og ungdornshold nu kører med taxa

REFERAT FRA GENEB ]-FORSA}{LING

Der blev afholdt generalforsamling i ltlordalshalten d
rrar mødt 30 medlemmer oD.

)
Pkt. l.

april hvor der

I sommerturnerlngen 1q7B havde ,zi tilrneldt to seniorhold, I dame-
ho1d, der blev nr. 1 og et, herreho-rC', der hlev nr. 1.. Feqge hold
spil I er i den højeste række , Jy- landsturnprj nqer.

Vi deltog i nogle stævner, b1.a. I l{orne, hvor danerne vandt, og
hvor stævnet i øvrigt var særdeles ..re11ykket. f vinterturneringer:
var der tilmeldt J herrehold, 1 o1d-boys samt 2 Canehold. Som
bekendt rykkede serie 2 herrer op i serie I og 1. holdet darner
blev nr. 7.2. holdet darner blev nr. l. Desværre Elinnede opryk-_:ningen for serie e holdet herrer.'. ho-'det herrer klarede sig
godt og o1d-bo1,5 var nok tilneldt en række for bø;t,
Samarbejdet med NB går godt omkring Fest-i-by og går nu bedre
omkring SPORTEN, hvor vi efterhånden har fået flere ti1 at komme
med stof.
Ungdomsudvalget har fungeret godt i lidt over et år - der frem-
Iægges senere retningslinier for udval.gets arbejde. Niels Arne
1ykønskede de to ST-mestre i ungdomsafdelingen,

Den 27.7. var der møde i STUNA om fordeling af haltlmer, Dette
var ikke særJ.ig'oplØftende. Efter de ønsker, der blev fremsat
skulle NH indstille sig på, at vore to iørstehold kun kan få z
kvarters træning om ugen - selv om der er tale orn de to hø"iest
rangerende hold på hele A1s, vår der ses hort fra Vidar. Dette
slrarer ti1, at et fodboldholrl i Jyllandsserien kun kunne trænez kvarter om ugen, Det er der vist ingen, der vil finde sig i,
Vj kunne hel1er ikke acc'eptere forslagene oE der skal nu holdes
ef nyt møde.rl

Niels Arne sluttede med at takke alle NB's samarbe.jdspartnere
og uddelte en 1i11e erkendtlighed ti1 trænerne.

Ungdomsformanden JØrn I{erner 1æste sin heretning og fortalte
om de forskellige holds placerin6J, herunder at småpige A og dren-
ge holdet blev SI- rnestre. Endvidere blev junior A damerne pu1-
jevindere oEI nr. J ved SI mesterskabet. De øvripSe placeringer
var: Småpige B nr. 6, pige A nr. 2, pige B nr. 5, ynglinge-A rla-
mer nr. !, smådrenge Bnr. 4, og junior A herrer nI. 4.

Bjarne fremlagde regnskabet, der balancerede med kr. 114.699,

års arbejde og budget: Der tilmeldes 2
ti1 sornrnerturneringen 1979. Den 8,*11 .

Ti1 næste vintersæson regner vi med at
turnerlngen. Endvidere tager vi den ny

Næste
mehold
i-bv.
hold i
Hvide

herrehold og 2 da-
maj afhol.des Fest-

tilmelde i alt 21
spilledragt i brug:
et par sponsorertrøjer og røde shorts. Vi mangler endnupar ho1d.

I
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DERES HOKI KøBMAND

TEL EFON 4517 17
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HAVNBJ ERG BUTI XSCTNTTN
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,r,/rnlrarrtilrt
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It

Pøirtmrge,

#%,8ItnBt,.
Storeqade 4 - Nordborg - 'f lf . 45 l4 26

SonJtrgade / Cuderup Tlt. 45 81 lC

pumfl \
Til. 4s 16 25

-ET HELT HUS FYLDT MED SKO

K. S'TERNBEi\}
Storegode 56 - Nordborq - Telf. 45 l7 ls

Alt i cl-kokkenudrtyr

pctwOe ZVset
Storegøde 55 .6430 Nordborg

_ TV.(04)4506,67

Erik Petersen
Blomster - Frugt - Grønt - Konserves

Sloreg, 7, 6430 flordborg, tll. 450360

6.

7.

fndkomne forslag: Der blev her vedtaget forskelllge lovændrlnger
og vedtaget retningslinier for ungdomsudvalget.

Valg: Niels Arne blev genvalgt som formand. Leif Rohr blev valgt
som sekretær, Lnnette Frederiksen genvalgt og Jens Mollerup valgt
som ungdomsformand. Carlo Meyer og John Delsner blev revisorer,
Kaj Mikkelsen revisorsuppleant. Ti1 suppleanter for bestyrelsen
valgtes Ronald. Pedersen og Laurine Meyer. A11e valg var enstem-
mige. Ungdomsformanden Jørn Werner og sekretær Jen§-Ove Hansen
havde lkke Ønsket genvalg.

Generalforsamlingen sluttede kt. 2l)-5.
Jens-Ove

Ja så er sæsonen s1ut, den første i lftl for et I, hold, nok også for
en_ old-boys afdeling. I[en der er nok ingen tvivl orn ai en sååan af-deling v1l være at finde i IIH til næste-år. En ting, som også glæderos, er at der er mange i filB, der har fundet ud af,-at vintåren.-er
fo_r sti11e, lang og kedelig, og så har de spillet med i håndbold af-delingen. ralt har der været ca. 1i mand ti1 rådighed i 1øbet af sæ-sonen t1l I, hol_det og old-boys

o1d-boys var nok dem, cer havde det sværest, De var tilmefdt en ræk-ke for højt, hvor de bf.a. mødte hord som -/idar, rrybbøl, Tandslet -gsundeved, som sti1le:: med frere af deres r. noråsspi .-,ere ira Daremarksserien og serie l. så det var ikke så sært, ai de somrne tlder1øb ind. i øretæver, men point blev det da iil. Særligt trer på detsidste hvor de flk B point i de sidste to spille o;rå"r.
l. holdet kunne nok have fået en lidt bedre placering, fe blev nr,5i srrs A-række. llet kneb sommetlder med a.t "iilt" ruå'", grunsta,nmepå holdet. Ja, en weekend var der kun to mana på noiaei--aer navaespillet weekenden. På trods af det blev der spittet mange gode kam-pe ind imelfem. Træningsindsatsen har ihverttåta .r,rrui i tdp. mogteaftener var vi helt oppe pL 2l-25 marLd,.

F Srnden ting. som holdet ikke kunne være tirfreds med., er at de næ-'.. 4 hu:r-yeekend skufle afsLed med en ny udski_tLn_ngsJeder, s.,rtat de på flere trænlngsaftener måtte trænes af en afføser. let harværet meget svært for rnig at kunne koncenlre1e mig -m iåningen ogkarn.pgn!_, 1å" j"S selv hai spillet både fodbola cg"hanabuia, Eart årr_me håndbol-d.i næsten hver weekend hele sæsonen i§enner., rerfor vifj-eg herigennem sporten spØrge om der ike er een ål1er to mand i l{11elf er NB, der kunne, tænke sig at træne et l,hold (""i. åg"a +.1-r"lålsamt old-boJ's i næste sæson, for jeg mener ikke, at de kan vær:e ti1-freds med at køre det på sa,nme mååe-næste sæson. coat noit var aetførste gang i NI1, at vi havde så stor herresenior"iå.ri"g, men nårinLeressen for håndboLden er steget så meget, så skaf dei også gø-res. nog_ei^ved det, _så vi ti1 næste sæson-[an'ho1de på de medlemfiår.,vi har haft -L år. Jeg vir brot !p!e, at de spiltere'der kom.r.vs-sende _L løbet af sæsonen vit stitLe'våa d;";";;;;i: "'åå1.r, "--

7. HOID HERRER OG OID-BOYS

I
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lrr vrg til vrg

IOTIY ?EIETSET
Mø8tER

Storegode 69-7 I -Nordborg-T lf .45 I 9 3 I
Vi sæller kvalilclcn i hoitædcl

Der er også sport. i dt hunne

høre bil på den rigtige måde!

[.ær det nemr og bekvemt i

TORD.ALS XONESKOLE
J. BRODERSEN

Nlrreskovvei 2 Svenstrup
te1f.456250

§s[y [ro
STEOET HVOR STORE HAVI{E UHDERXOT.T \
oc c.rDE HENNE'KEB iløDEs - 

')
totolon.f5 lO 46

Kønstboden
i Nordborg
Storegade 9, tlf. 451935

6430 NORqBORG

Moderne brugskunst 
- 

gaveideer

ilH UilGDIIM

OPVTSNINGSKAMPE TIL FEST-I-BY

Tlrsdag d. B. naj spiller drengene i Nordalshallen kl. :1".10
Nordals ST mestre mod Tandslet Mester drenge.

Søndag d. 11. mal spiller sroåpigerne i llordalshallen k1. 13.15
Nordals Sf mestre mod Asse:'balle Danmarkmes.tre.

) 
,. Mollerup

TNDBNDØRS STÆ\TNER

*-r"-;*,-stær,.ne afholdes d. 1-2 sentenber.
Skole stæi'ne åfholde s c. 15-.16 septerobe r'.

Der er foreløbig afsat disse datoer tif stæ'rnerne.

,T. I4n1l et"r:p

HOVEDKREDSST,$iNE.I AUGUSTENBORG D. 27. M.l1.J 197A

Følgende hold er tilmeldt:
Dame ynglinge I hold født l-qfr- e1ler 1142
Dame junior 1- - 1961-1-9t:4
P.ioan I - - 11 '^-l):.

s;E;isu. 1- - ir';-1"-
I4inipiger 1- - 196qellersenere
Juniorherrer2- - 7.n51-l1AL
Sroådrenge 1- - 1q57-1.68

r )sNnRArronsAMLrr{c

Dette vedrø:'e:" ungdoms og børrrehold. Det blev besluttet, at nan vil
lave en pokalturnerlng for junior og ynglinge lq,/K. Der skal spilles
efter cup-slrstemet og afvikles medio septenber- medio decenber med
? doromere.

Mikro håndbold får deres egen turnering med tilrnelding medio sept. og
må i forsøgstiden bestå af alle spilleie ll/X 1 7-'l års alderen.

Det var da nogle positive tlng at få med.

Regler for rnikrohåndbold-og banelængde.vides ikke ned sikkerhed end.nu.

J. Mo11en-rp

13
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Bygnlngrartlkler - Trælart
JEiIS KOLIIOS' EFTF.

Holmgade 33 - Telf. 45 1457

siTILHC'FFI
LEGETøJ. HOBBY - BABYUDSTYR

NORDBORG _ TELF. 45 1483

Nodbors Cyklebørs
vf Harald ogWaldemar Petersen

StorcAade 2 - telelon ,15 06 35

HANS SCHMIDT

eksorninerel

opt i ker

URE OG OPTIK _ GULD OG SøLV
Tell.45 00 l5 - Nordbors

LANGESø HERREFRTSøR

PLADSBESTILLING

Kom ind eller ring og oftol rid

TELEFON 451231

SVEND WITTE

BOLIGMONTERING

Holm - Nordborg - Tel{.45 l3 06

NORDBORG

MANUFAKTUR

KONFEKTION

Helmars "FOTO"
NORDBORG - TLF. 45 16 06 J

iHAVNBJERG

SOIEIEREURNERTNGEl§

Tllmeldlng af:

Snåplger A starter hjemme d.
SmåpigerB- ude d.
Junior Damer starter hjemlne
Junlor Herrer starter ude d.

Turnerlngen slutter d. 1z-l/'.
Så. komer sommerferien og vi
først i august med træningen.

)

Junlor Damer
Junlor Herrer
Ptger
Erenge

Junlor A Damer
Junior A Herrer
Småpiger A
Småpiger B

!. maj.
9. raa j.

d. 15. roal .
15. maj.

juni.

håber. at kunne komme i gang igen aJlerede

J. Mollerup

VIIITEBTURNERTNGEN _7r:2
Slutstillinger for børrre- og ungdcmshold:

Smådrenge B Nr". lr med 10
Småpiger.A - 1- 21
Smånlscr B - 6 - ,6
PigerA - 2- 17
Dicar E _ 5 _ 11
DrengeA - 1- ?-a
Junio:'ADamer - 1- ?3
JunlorLHerr"er - l+- 7
YngllngeADamer - 5- B

Vl havde t hold ned i finalen til Sl-mesterskaberrre i Christlansfelt
og Næsset. Smållger:re spillede 1 kampe og vandt aIle tre karnpe og blev
vores fz:'ste Sf mester.

Drengene skulle spi11e 2 kanpe og efter nogle gode kampe, gjorde de
småpigerne kundten efter og blev vores SI mestår nx. 2'.

Junior Daroer sku11e også spi11e 2 kampe, men kon slet ikke i gang med
deres ellers gode spl1 og tabte begge kampe, men alt 1 a1t nå-vl-be-t I" denne sæson for meget god.

let kan være, at der 1 næste sæson kommer nogle hold 1 nesterrækkernefor det skuIle vi gerrre lære mere af og derwåd få rnange gode spi11ere.
Herroed en tak ti1 åIIe spl11ere og trenere for en god sæson.

J. Itlol).erup

ÅRsrs spTLLERE r uNcool,lsR aGRNe

Blrthe Md.yer
K1n Olsen
Mariaru:e Ihygesen
Jens Hansen



UNGDOMSHOIDENES I'XST

Der var fest fredag aften i spejderhytten i langesø, l.o:r a1le slmtes
at more sig, da jeg og Heinz kom for at overrække pokaler.ne ti1 åretsspi11ere. Det så ud til at musikken under ledelse åf leif Rohr og claus
Jørgen Bonde forløb uden for meget støv i rillerne for der blev ipilletfor fuld udblæsning.

Jeg håber at nogle af de deltagende vi1 fortæIfe i spoRTEN om festen i
næste nr., hvis I lkke har noget med denne gang.

J. lVollerup

TRÆNEBX 'rTænk, lmN HURTIGTTT

Tilmeldlng af hold til vinterturrieringen skal all-erede være sr kontor-et ihænde senest medio junl, så der bliver indkaldt til møde først i -=.juni, hvor der skal sæLtes hofo i turrreringen. )
J. Mollerup

VI HAR NU ET FANTASflSK
FORSVAP.

STÆ\'l{ER

llen 25, + 21 . maj deltager lilH ved et håndboldstæflte i Horrre på I.yr.
lJer er tilmeldt et herre- og et damehold. lamerrre skal prøve at for-
svare sejren fra sidste å:r.

|en 8. - 10 juni deltager vi med et herrehold i et stort stævne i
Liibe ck .

HAFTIÅ.FOR§IIRITG
Peter M atlcsen

Mads Clausensvej i - 64J0 Nordborg

- ring f5 02 lE

TIL

I{ORDBORG FARVEHANDEL
v,/1. Lorsen & sln

Storcaode 62 telt, 451669

Ejnar Lorenzen

købmand Turøvej 42 Kirkeby . .4 5 00 55

NORDBORG AFDELING

- cn bonk Dc kon rcgnG mcdl

S I ag tert o\r e t, t i rt g ert

Fa. J.J. JENSEN
)Norduo.g telefon 45 11 o6

H. PERNEGAARD A.S

643{' NOROEORG 6474 SKOYBY
Tll. 45 01 50 Tll. 44 /U (n

Korn - Fodcrsto{{ar

Brindrcl - Byggcmotcrioler

DE ER ALTID VELKO}'4Å4EN PÅ
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