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NB
1984 I SERIN 1

1 slutningen af 1979 fejrer NB 10 års jubilæum, og mange af os kan
slkkert huske, med hvl1ke forventninger nan for 10 år siden fik sam-
let fodboldafdelingerne fra NItr' og HIF under et tag.

Optimismen om klubbens fremtid var meget stor, og de fleste af os
var sikre på, at NB's resultater om kort tid ville stå i avisernes
sportsdel og ikke mere under lokalstof.
Det gik også strå1ende det første år, hvor oprykningen t1l serie I
lvkkedes, og hvor også a1t andet omkring ItD stadi,g lovede godt for
1 frtiden. Men idag - 9 år efter - må vi konstatere, at vi lkke er
k- ..lnet et skridt 1ængere, og at vi- stadig med vort bedste hold spil-
1er d6r, hvor HIF's 1. hold var for 15 år siden.

Men selv om de helt store sportslige resultater for klubbens bedste
seni-orhold udeblev efter sammenslutningen, er der ingen tvivl om, at
dette skridt var vigtlg. Vl er ldag en (forholdsvis) stor klub med
mange ho1d, en fungernede organisation, rnange aktiviteter og dermed
et godt k1ub1iv, og vore faciliteter vil om et par år være helt i top

De ydre rarnmer om vore ho-td er al-tså i orden, men tilbage er stadig-
væk ønsket on et 1. ho1d, der spiller i en klasse, son svarer ti1 den
indsats, de forskellige trænere og ledere yder for at nå dette må1.

Måske er problemet netop her at finde:
T,ederne rrspillern allerede j- Danmarksserien, mens spillerne stadi-g
forsøger at rykke op .i serie 2. Det har man nu forsøgt i flere år,
og måske sku11e rnan efterhå.nden begynde at skrue forventningerne lidt
ned og realistisk konstatere, at vort spillermaterj-a1e måske svarer
t11 den klasse de spiller i. Så vil mange i klubben sikkert få et
mere afslappet forhold ti1 et par faste kampe.

Tager man NB's placering 1 samfundet rrNordalstr i betragtnj-ng, be-
høver denne konstatering ikke at være en falliterklæring, for alle
kender de naturlige begrænsningerr- .som sætter en stopper for aft for
høje ambitioner. Det er f.eks. N:-s geografiske beliggenhed, som be-
v'-§er, at der alt for sjæ1dent dukker nye spillere op, erler at vi
c ! mister unge spi11ere, som rejser fra egnen p.gr.a. uddanrrelse
eller lignende årsag.

Der er hel1er ikke nogen storkfub i nærheden, som kan levere nogle
"gam19' spi11ere, der p.gr.a. deres kunnen, rutine e11er personlighed
endnu kan være guld r,:erd for en n,indre klub. 0g til sidst, nen ikke
mindst, er der efter m.in mening alt for r:ange fodboldkfubber i vor
kommune, som hver for sig sikkert drives godt, men p.gr.a. den lnd-
byrdes konkurrence også el rLedvirkende ti1, at ingen af dem rnåske
aldrig vif komme op over f.eks. serie 2.

Her er efter min mening granser, lC .eg er nasten sikker på, at de
fleste klubber ikke engang har den placering, som deres må.1sætning
og dermed næppe så ofte som vi i fits krltisk belyser situationen og
begynder at krltisere hinanden. let sker altid i tider, hvcr det g'rr
skidt for 1. holdet, men bflver glernt når holdet i-gerr har v-rrndet et
par kampe og diskussionen fortsætter igen efter et par tabte kampe.
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Det er rigtigt, at man har en sportslig må1sætning for vore bedste
seniorhold - men lige så vigtigt er det, at man går med sko, dqr
passer I

I'Ien hvad har nu overskriften af denne artikel med disse,.betragtninger
at gøre?
1984 i serie 1?

9"!- "I 
utopi at tro på, at NB eller nogen af- de aldre nordalsislse

fodboldklubber når derop, selv om jeg er sikker på, at der er spil-
lermateriale nok, som ei-godt.nok t:-f at gøre sig gældende i denne
serl_e.

Men disse taleriter er desrrærre spredt over de forskelllge klubb'er 1
vor kommune. Det vlste slg si.dste år, hvor et nordalsisk talenthold
kun efter omkamp og straffesparlckonkirrence tabte i Vejle mod Dan-
markmesterens talenthold, qom senere vardt denne turnerj-ng.

der altså også her på l{ordalsl Kunne man samle \jeg sikker på, at Nordborg f,ommune om kort tid llle
virkelig goAt fodboldhold. En id€, en udfordring e1-
drøm?

Talenter findes
under et tag, ei
kunne mønstre et
ler bare en skøn

Peter Glock

TII TERM] NSKAIEIIDERNN

Seniorafslutningsfest: 1O., november
Ungdomsafslutningsfest: 18. novenber
Generalforsamling: '|5. november

a1le arrangementer holdes på Nørherredshus.
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Ti1 vedligeholdelse af vore ca. 60 bo] de søger vi en person, =crt 2
gange on ugen sørger fo::, at bcldene I'ha;: ti l strækkelig luftt:ry1.;tr.
En kompressor forefindes.
Interesserede bedes mefde sig ti1 Wolfgang Saxer.
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NB 1 HOIM

De freste har sikkert Iæst I dagspressen, at ungdomsafdelingen prøyerat få et e1ler flere ungdomshold åtableråt i- Ho1m. r melle*Iideir har
repræsentanter fra Holm sognefgreni-ng ( som bl.a. har fodbold på akti-v:-tetslisten) og NB rræret samlet for-ai diskutere et eventuelt-samar-
bejde.

Man er blevet enj-ge.om, at vi fra NB i første omgang hjælper HSI medat arrangere nogle kampe med vore egne hold og hold fra H61m. Den før-

tr;fI

ste kamp skal spilles me11em to drengehold i anledning af HSI's idræt
dag den 1. juli i Ho1m, og efter sommerferien er det meningen, at der
arrangeres kampe med yngre spillere på langesø Stadion. \a.t.rarrger'es Kajnpe meo yngre sp1-L-Lere på iiangesø §tad1on.

)Desuden vil vi fra NB hjæ1pe fodboldspillerne j- Holm i det omfang hSF
ønsker dette. sidst på året samles repræsentanter fra begge foreningerigen for at diskutere et eventuelt samarbejde ti1 den kommende sæsoi.

SIDEII SIDST
Ungdon strænernes månedsrapport :

Pusllnge 1: Månedens splller: Henrik Berger
F6':B'dilET, NB- ulkebøI a-1, Hørup-NB 0-2, Nf- Broager Nts u.k.
Pusllnge 2: Månedens spll}er: John Jepsen
NE-IG:EorB 9-0, trtemåd-tll NB u.k., NB.u'.k., NB-Hørup 1-1.

Miniput l:Månedens spiller: Tommy Sørensen
NB-Åbenrå 7-1, Askov-NB NB u.k., NB-Rødding 1O-0, Yamdrup-NB 2-7,
vlnder af SI's hovedkredsstærrne.

Mlnlput 2:Månedens spiller: Ihomas f,je11berg
O-9, NB-Aug.borg O-8, NB-Dybbøi 1-5, Notmark-NB O-4"

[r4tput ]: I{ånedens spiller: Dennis liansen
ffiA6;ik 2-0, Svenstrup-lrlB 6-0, Hørup-N; l-8, IG-Ketting 2-i.
LllLpput 1: Månedens spiller: Jan Carstensen

Lilleput 2: Månedens spil-ler: Jens Basse
UTEEEZTæ' 2-1, Svenstiup-NB l-2, NB-Hørup 12-1, NB-Egen S-2

)
o-1.

Drenge 1: Månedens spiller: Jan Schaloske
§Elfffi-er 6-0, M-lIaå. KFIIM l-1, RHIr'-NB 2-2, Skodborg-N8 2-3, NB-
Åbenrå 4-t.
lEqnge 2: Månedens spiller: leif Petersen
EåJffi-wB 1-1, NB-Ensted 1-J, NB-Rødekro o-5, NB-Toftlund NB u.k.,
Åbenrå-NB 1-'1 .

Drenge 3: Måneciens spiller: Ronni Abrahamsen
ISeffi,SB 5-0, NB-Kegnæs 4-1, NB-Svenstrup 0-7, Egen-NB 0-5.

ilEU D0
Junior 1: Månedens spiiler: Kim rrl,ufferr Beck Anderaen
§EHffi-t, Pokal: NB-tysabild 11-0, NB-SB 2-0, Skrydstrup-NB O-5,
?okal: NB-Fjelstrup J-0, NB-Yojens 4-2.

Junlor 2: Månedens spiller: Kirn Olsen
UTE:e-67f:trru 2-!, tundloft-NB i-4, NB-§ybøl 5-1.

Plg.: Månedens spiller: lis lausten
fybøI-NB 0-8, NB-Gråsten 2O-0, NB-lysablld 2-0, vinder af S1's hoved-
kredsstævne.

Jun. damer: Månedens spifler: Karen Nielsen
ffi=EEf-æ, Gråsten-NB 4-1, NB-Dybbø1 O-2.

Kampe ialt:
se'ie :
u )orte:
ne<rerlag:
må1 score:

1. holdenes formentlige
de1, C=J. tredjedel).

,7
40

4
13

225-99

placeri-ng i rækken

?us1lnge:
Mlnlput:
T,illeput:
Drenge:

et bedste fodbold, I har vist 1

lev lavet af Finn MøIler direkte

tredjedel, B=2. tredje-

. dem havde vi en p) et, der sl,.ull e
træn:.ngska,np). T den kamp splliede I
å.r cg vandt kampen med 2-0. I''lålene
, på f::ispark, og Jens Hansen på et
I takter, sottl lover godt f::errover.

A

Å
A
A
A
A
C

uni- or:
iger:
un. damer:

ERES TBÆNER HAR O

UNIOR A

Efter sejr i
KI'IJM og 5-7

tte se os

de J første turneringskampe, 1-1 over ÅBK, 5-l over Had.
ovei'Bajstrup, blev det ligesom hverdag igen, Ca vi d. 5-5
irslå-etrr 1-0 af HtrK. Deres se jr må siges at r.ære i orden,

e. .dog ikke mere end at vl med en smule held i 1. halvleg kunne være
,' )t foran, og så var det måske gået anderledes, men vi har ikke
i-let gejsten af den grund, der er jo mange kampe at sp111e endnu.

kamp på langesø Stadion mod lysabild. Kampens resultat 11-0 ti1 NB, vi
så tydeligt forskellen mellem JBU-A og Sf-A rækkerne her. Itlålene blev
scoret af Jens lla:rsen 5, JarL Preuss 4, Niels nengsø og Bjørn Mygil 1.

En ting drengene var glade for, var publikun fremmødet (næsten lige så
mange som t11 Iørdagens serie I kamp). Torsdag d. 10-5 var der pokal-

andag d. 14-5 gjaldt det SB' mod
askes af ( et 7-0 nederlag i en

sologennernbrud. I den kamP viste

Det gik da også ud over Skrydstrup 1ørdagen efter, hvor vi tog derfra
6-0 sejr. Igen var Jens den store må1sluger rned J må1. Niels
Kim B. Andersen os Arlv Schultz lavede hver et.

med en
Dengsø.



,. ^24-^5 
pokalka-np mod !'ief strup på langesø stacion. yi van<it karnpen

J-o_ efter en goci kamp, hvor r igån viste Jeres sty::ke ved hele tidenat komme igen bedst son modstanderen var ved at få overtaget, Mål-scorere: iens Hansen 2 nåf og Nlels Dengsø 1 måi. Kampens dcninerende
sp111ere var Kim B. .Arrdersen og Arly Sc[ultz.
D. 2-9-, gjaldt det Yojens, og det blev den flght, vi havde regnet med,
?g.Yg!ens vis,te sig at v.ære en jæwnbyrdrg modstander, som gav os kampindtil deres luft sLap op. Resultatet brev 4-2 ti1 NB på måt af Jens
Hansen 2, Arly Schultz 1 og Niels Dengsø 1.

Resultaterne er r ikke konmet sovende ti1. r har trænet r1j-ttigt sidenvi startede udendørs d. lj. jan.r og skønt sneen 1å meterhøjt ila-nge
st_eder og frostgraderne holdt aldre lndendørs, mødte I hver gang. Re-sultatet af Jeres trænlngsfllid ser I nu i form af de point, åer"erspillet hj em.

JUNIORAI'DXI,INGEN

Hvordan kører den? Jeg mener ikke resultater i må1 og poi-nt. Det vi-1
trenerne vlst gerne selv fortæ11e, først vi1 jeg rose spillerne for
deres påklædning på banen, rnan kan tydellgt se, at de ei fra NB. Der-næst er de klar over, at der kun er -en 

doÅmer i hver kamp. Der bliverspl]1et fodbold ti1 der bliver fLø)tet, og der er j-ngen,-der prote-
sterer, når der er faldet en kendelse, bliv ved med det'drengå, detbliver man ikke upopulær på.

Også en meget vigti-g ting, I har et godt kamrneratskab til jeres træ-
fierer_I kan arbejde sa]nmen, og der b1lver bestllt noget. i kan også
rnore Jer salnmen. Sådan skal det være. Det er en fornøjefse at se Jer
på banen, og de foræIdre, der ikke har set Jer, ved ikke, hvad de ergået glip af.
Yi vi1le meget gerne sæ1ge nogle flere måIaktier, så vi havde ncgle
flere kontanter at arbejde med. Jeg tænker her på vores tur, son vi
håber på bliver !er1in, som vi1 blive en stor opleveise for a1le i
J uni orafd e1i ng en.

Iillykke med de fine resuftater drenge, nin konklusion er: det går
bare godt, men det kræver lige så stor en _indsats resten af sæsonen
af a1le.

Bent \
)

JUNIOR B SI.

Efter holdleder Bent Møl1ers indlæg i Sporten vi1 jeg godt tilføje
et par bemærkninger. Jeg synes, det går væ1dig godt i Jun. afa. Vi
er 6n stor flok, der er ikke noget med tilråb ti1 den enkelte spiller
sådan skal det også være.

Spl11emæssigt har vi k1æet os godt på SI-B holdet. Vi tabte de før-
ste træningskampe ti1 nogle højere ho1d, men der v.ar i-kke noget mug-
gen. 4 turneringskampe har vi vurdet med en målscore pb 22-A. Jeg -
synes, at det er synd ved de irnge, at så nange hold melder fra. Jeg
er lkke det-mindste nervøs for at de næste karnpe vi1 forløbe med
gode resultater ti1 vores forde1..

'Peter

fiflIm#*;
N. BOYSEN

Sy'bokkcn 2 - relf.450096

W. BUSS
E l-installalør

) Specialcenteritrvirlevarer
' HAVNBJERG BUTIKSCENTER

Telf. 450766.450266

)t' Han

IIAND E I"S BANKE N
.,lrr(l il1e(l r b,lledet

NORDBORG KIOSK
N, Lehrmann Madsen

Storesode 49, tlf . 45 01 I 4

Aut 
" 

t i ps{orh ondl er - lipssysfemer !

tsLADE - TOBAK - PIEER _ RYGEARTIKLER

KAFFE _ SOUVENIERS

NB! Filn lremkoldes

TIICOTAGEHUSET
Storcgadc 31 - Nbrdborg

bruger
h o'det

,-.".i:li:j

?lelmuth ?lønsen
Bl Lkkensl ag e rmester i/ V S ' insta I latsr

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

KøBMANDEN

Benl Lausl
Købmand

Tlf. 4s 1501

8n

lrov vor bcrrnlc antclning.

Grillrtcgte kyllingcr og forårurullcr

Anna og Viggo Bombcrg
Ilf (04) 45 l0 19

Mekonrker Vrggo Lousien
Hounbi e,g

Telefon 45 1460

HaYnbierg Slalionslro

6

hresten 
)

I



DRENGE JBU A

tr'or drengeafdelingens vedkommende har vi haft en meget dår1ig start
i år, men det er vi jo ikke alene oml en meget dårIi-g træningsturne-
ring og det værste, rigtig dår1ige træningsbetingelser med megen sne
og.dernæst vand over hele træningsbanen.

For 1. holdet har vi ret hurtig fundet vores spi11est11, vi tabte
den første kamp ti1 SB med 4-0, det var den 1. apri1, og siden har
vi ikke tabt en turneringskamp, vi har nu spillet ? kampe, der har
glvet '11 point, det er virkelig fint.
Dette er skrevet'1ige efter, at vl har slået Åbenrå med 4-1, ieg'sy-
nes, at denne kamp vi-ste noget af det, som I virkelig kan, nemlig at
kæmpe. Yi havde i denne kamp en neget dår119 1. halvleg med dår1ige
afleverlnger og ikke red meget positionsspll, men I forståI at kæmpe
Jer lnd 1-kampen, så vi i Z. tralvleg får overtaget, og så fik vi og-
så bedre posilionsspil og i tilgift 4 mål. Hvj-s I fortsætter med at 

,
kæmpe på samme måde fremover, så er jeg sikker på, at I kan holde . -'i
i toppen.

Poul-Erik

DREIIGE B JBU

Nu er vi efterhånden kommet langt ind i den ny turnering. Det er ikkeNu er vi efterhånden kommet langt ind i den ny turnerrng. ,et er j-kke
gået alt for godt, men dertil skal også siges, at de B hold er 1. hold
så vi har det meget svært, men en ting må I også give rnig ret i, når
vi tænker tilbage til de kampe vi har spillet, så er der flere 8an89,
I ikke har ydet det, vi ved I kan, men en ting I ikke har mistet er
det gode kammeratskab; det hofder I fat på.

Yi er glade for, at .Jeres foræ1dre er virkelig flirrke til at køre til
udekanrpene. I har nok hørt, at jeg ikke altid har været helt tilfreds
rned, hvad Jeres drenge lave:: inde på banen, så jeg har til tider råbt
lidt højt til dem. Er der en, der ikke er tilfreds ned ciet, så kom
til mig og gå ikke ti1 en ttæner, der ikke har med hcldet at gøre.
Jeg har med glæde hørt, at de fleste af forældrene har sagt ti1 mig,
at jeg skal tage noget alvorligere fat på dem.

Joh. Nissen

rirrlPtT2_ [
)r

Jeg må. nok §ige" at jeg er meget overrasket over Jeres gode resulta-
tei, I har opnået hidtil. Med kun 2 nederlag og 4 seire og en må1-
score på 34-10 nar I virkelig vist, at I hører ti1 i toppen af Jeres
række, og hvi.s I fortsætter med samme træningsflid som hidtilr er
jeg sikker på, at I også er at finde i toppen når sæsonen er slut.

I har rræret ti1 Sl-stævne i Sønderborg, hvor vl måtte st1l1e med et
reservesvækket ho1d. trods det klarede f Jer over forventni-ng med at
spi11e 2 uafgjort o! taUe en kamp, forholdene taget i betragtning et
godt resultat.

llli11i

I

)r

)'

o,
t-:

o-

,)r

),

R"itt"t""ne taler for så vidt for sig selvr men lidt on topkampen
mod. Vamdrup. Kampen var fJ-yttet fra træningsbanerne i Vamdrup- ti1
Vamdrup Stådion.-Rammerne var i orden og NB gav opvisnlng p-å banen.
Vamdrup spillede fodbold, d.v.s. de stod ikke al-1e i- straffespqrks-
feltet- foi at forsvare, åg det gav plads til Ib, der kørte rundt med
Vamdrups stopper, soro det-passede ham. Flot kamp - og-der var faktisk
mere kåmp enå- ciirene tyaei på: Resultatet blev 1-2 på mål scoret af
Ib 5 og Turgay 2.

IqI}IIPUT JBU-B

IqINIPUT 51 A

De tre første resultater skyldes tildels en de1
re end resultaterne antyder.

)

Eri-k

af'bud, holdet el bed-

Per

MINIPUT SI B

Mod Hørup spillede vi vores bedste kamp og kunne godt have vundet
større, hvis vi havde udnyttet vore chancer bedre. Morten Knudsen
var rror store målkonge med 7 må1. Mod Ketting spillede vi ikke så
godt, de havde 4 lilleputter med, så vi vandt 2-0, den regulære
kamp tabte vi med 5-1.

Svend

}ÅSXETUR!IRING I IT,ENSBORG - DRNTFGE

A1Ie spillerne på drengeholdet synes det var en væ1dlg god tur, vi
h' \:,-de vi1 meget gerne afsted igen. Jeg har nrøvet at finde ud af
i: tår de synes den var så god, f.eks. når vi sa:nmenligner med lii-'beck, og da er det helt klart' at på den måde vi boede i 7-nands
hytter, det er lige sagen for drengene, det giver mere sammenhold og
kamneratskab, de er saflmen hele tiden, spiller kort o.s.v. Det er
vel nok en ting vi :- ungdomsafdelingen skal tage op, hvis vi skal
atsted igen"

Yl havde nogle vlrkeJ-lg gode fodboldkampe, der blev kæmpet og spiilet
af alle drengene, vl nødte jo spiI1ere, der var op til 1! år, vores
de yngste var 12 år. Alligevef fj-k vl megen rosr_ flere mente, at vi
var-dåt teknis|; bedste hold af a1le, men vi havde det svært p.gr.a.
etørrelsen, fiere af de iyske spillere var højere end mig.

Yores første kamp var mod Wolfsburgr den blev spillet på g:'usbane,
hvilket vores ikke kunne lide og vi- tabte l-0. Så havde vi landskailp
eom spi-1Ierne sagde, det -var mod det svenqke hold II' NORVÅllÅ' den
vandt-vi med 2-1; den sidste kamp i puljen var nod TSB Flensbcrg, vi

I



xorDr(»G 
Itroitc Df rt

TELF. (0ri{5 t975

KIG lND TIL

Kolmo§
DERES HOKI

TELEFON 4517

enghoff
nennernrsøri

HAVNBJ E RG BUTIKSCTNTEN

SonJerb,rrg I.li r:+) {l l5 57

Nordborg - Tlf (C4) 15 l6 58

Sporlrarlihllr

Erik Petersen
Blomster - Frugt - Grønt' Konsen'es
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fået uafgjort, tyskerne
ho1d.

Der skal her lyde en stor tak
og NH, uden Jer kunne sådan en

eget ffn karnp, med lldt
havde J mand fra holdet udtaget ti1

vde vl
et liga-

mere

NB
at

0m eøndagen sku11e vi så sp111e om 5-6 pladeen mod SC Berlin, detvar ve1 nok den mest spændende kamp, vI førte Z-1 til 1 minut fdrtld, eå fik tyskerne udlignet, men-hvie ikke en schæferhund havdegeneret vores centerforward, da han var fri foran må1, så havde vi
rynde-! J-2, men vi skulle så ud i omkamp, den endte 0-0, så var der
straffesparkskonkurrence, og da blev voie spillere nervåse, vi tabte
den-og- iralpen, men a11igeve1 synes jeg vi kuane være tilfredse, vi
havde virkellg gjort det godt.

T11-aI1e spillerne v11 jeg gerne sige tak for virkelig god opførselpå hanen, 9g ve1 meet uåenfor, der var lngen problemeir"sa ei aet jo
en fornøjelse at være satnmen med Jer. Også en-tak ti1 ib og 1i11e--putterne for et par gode dage, og t11 foræ1drene, som kørtE os der-
ned og hentede os.

) ,oui-E"rik

LÆSERBREV
En våd etltermiddag

De forældre, der torsdag efternldcag d" ?-4-5 tog rned ti1 sr's tradi-tionelle amtsstævne, havde sikkelt lkke regnet med ab gummistøvlervar det eneste rigtige focitøi, men det blev det i 1øbeI af efter-
mi-ddagen, men vejret kunne i hvert fald ikke trodse IilB,s .1 1 mini_putterr, som fightede sig igennem de kampe, de skul1e ud i, og detvar e_t !91d_v{de og srravsede spi11e::e, men med det store åmil på,
som k1.19.4, fik hængt nedaljer om halsen af Jes christensen fia.sr, efter at de havde hcfdt T.rfkebø] på egen banehalvdel hele kampeni finalen.

Tiliykke nad_det gode resultat, samt fortsæt ned Jeres gode sarn-menspil og bllv veC meC at lave rnål.

rrEt foræ1drepar, som var
medrr.

ilB&tll
IEST-I-BY lglg
Så er der igen e-t helt år ti1 der skal være Fest-i-by. tr'or udvalget
og de meget trofaste hjæ1pere er det også dejligt, nu kan de holde
feri-e og pgmle nye-kræfter og ideer ti1 næste år, for der skal jo no-get nyt til hvert år.

Hvordan er festen så gået i år? Som helhed er den efter udvalgets me-ning gået go{_t. V1.har nået den målsætni-ng, vi havde sat os, nemlig
at skaffe mldler ti1 det store ungdomsarbejde i NB og NH.

tl1 alle de frivillige hjælpere fra
fest slet ikke 1aves, og vi håber,
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1 er k1ar, når der kaldes ti1 Eest-i-by igen. udvalget vi1 også_ gerne
fr""-i 

-tfåået sige tak til Idrætscentret og især- ti1^Tommy, Jacob og
Uif". .lui"s indEats var med ti1 at give Fest-i-yV 79-1ogle dejlige

""r.å", 
og IIB og NII håber at vi også fremover kan holde fest i disse

;;;;;: Uåvargel vi1 også her sige tak ti1 skolerne og a1le de forret-
ningsfolkr som har støttet Fest-i-by 79"

Se det var en masse tak og lovord om Fest-i-bY 79, så-er der;9 " )
nog1e, som vi1' spørger var der-sfet-ikke noget,-s9m.ikke var så godt'3
fåi-åå, ikke ændies"någet ved det e1ler det? Ti1 dette kan udvalget

""""å,-"i 
å1-t io ikke [ørte 1OO%,,!en det skal det heller ikke' for

["åå år.år vi så med et udvalg i 1980-

Men selvfø1ge1lg er der nogetr_der.ska1 a:ndres og det bllver det og-
åå. O"i vil"i-ndEn 1ænge blive lavet en rapport over festens forløb
*"å åi""""e påtegni-ngEr, og den er så tænkt som et redskab til dem'
der skal lave Fest-i-by 8o. Udval-get for EIB T9

K.P.
K,ERE V-ENNXR I ryB OG III{

Yl vll gerne her i Sporten sige tak for opmærksomheden ved vores
tø1vbry1lup.

'II]AIIO POSTE\J KOIUMER'r

Endelig er postkassen blevet hængt op, Cen bnger nedenunder 1;3's
postkasse på deres klubhus. Så skal den bruges, li<te tif diverseispinde og-Fapir, men til resultater af alle Jeres kampe. Flver gang
r har spillet en kamp, skri.r en sedde] og put den i poåtkassen.-r.etsjunior.herrer, træningskamp rnod randslet, iesultat lL-16 på udebane.
så ved vi resultatet og kai føre det i en fo::rn fcr spillei journa-l og
se.en formkurve, hvis en sådan skulle opstå. Spørgsmål og fårstao tif
ændringer eller ancet vedrørenc.e k1ubarbejdet moctages o[så g"rnE 1postkassen. (Postkassen tømmes hve:: manda! formiada!).

i) Jens ll .

STÆVNET I ASSERBAIIE

Det var en blandet fornøjelse rent vejrmæssigt, men humøret hos snil-lerne var der heldigvis ikke noget i vejen rned, og vi fik nange siæn-
dende kampe ud af det stævne, som begyndte i gråvå;r og senere bl-ev
skybrud, men med plasticposer i skoene kom nogle tørskoede gennern
kampene, sef-,' on Cet kunne und::e nogen at *ål n/r stod med iegnfrakke
meflem stolperne, rnåske ti1 vores fordel.
Resultaterne blev rneget fine:
Iiinipiger i finalen nr. 2 efter lysabilo.
Småpiger i finalen nr. 2 efter Asserballe.
Piger .1 i finalen nr" 1 foran Asserballe.
Plger 2 nr. 2 i deres pu1je.
Jun, damer 1 nr. 1 foran.Blans.
Jull. herrer 1 nr. 1 foran Asserbafle.
Jun. herrer 2 nr" 7 i puljen.

frtlt ultG
UCT.'ITCIE"I],E STA}INTNAYI§KE MXSTERSL NR q PIGER I TARM I

vi starterie k1" 16.10 i en-bus, hvor der kun lige var plads til osd.v.s" 20 spiilere og 2-_ledere, men selv cm det var småt mea pladsenså havde 'ri, det sjovt. Nogle af os spillede tort, mens-'anare snakkedesalnmen, og humøret y3._i top_, ingen ivivl om det. la trotren var ble_vet ca. 20 kom vi til Tarm sko1e, hvor vi skurle 
"o,." i de J riætter,som vi skul]e \'ære der.- 0g de fleste var glade for at komrne ud ogstrække benene, for vi havde ikke holdt ei eneste gå"g pa ..,."j"l,"Eu"op

Yi fik med det samme at vide, hvor vi sku11e sove, og vi skulie ikkesove sajnmen med pigerne. Yi sku11e sove salnmen med et hold fra sande_ru.n, men pigerne var uheldlge for de kom efter det andei hora og-måi_te derfor nøjes med restpladserne.
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Da pigerne var færdj_ge med deres værelse, kom de hen ti1 os, hvor viså alle^spiste sammei. Bagefter slappede-vi ar. 11. zj-*urie der væ-re.ro på a1le værelser. Vf kom godt-iok i soveposårnel men eftersomdet andet hold havde någ1e bladE med, blev der'fårst i,o rros os kl.
ga. -2.J0, men det var ifke kun disse-blades skyId, for nogle af. oÅhavde for rneget energi i os ( den dag).

Næste morgen var der morgerunad fra kl.5-9, og det kan nok rrære at detvar^noget af en oplevelse; for der stod vi i-kø, og da der var ca.lbuu personer, som sku11e have mad, tog det et stykke tid. Mæ madrr-K v1 da, og så skulle vi til det alvorlige nemlig: håndbold.

Følgende kamoe blev sorll-et:

T*'ffi:;il', 13i1"il5X;"',3i1ffi";11,] 
t-!' Espergærde rtr'-NB !-2,

Pj.æI: Silkebor_g T_F-llF Z-1, Københarm IIK-NH 4-10, Gentofte/yangede- ,

NH 7-8, Kvik-NH 6-6, GOG-NH 4-1.
tr'ølgende drenge og piger skød målene: .

Henrik Antoniussen 11r_Kim H. Krogh B, Jens llansen 6, Henrik Schmidt 1Aanemette schmidt 11, Dorthe carsiensån B, Irlari-anne ihygesen 5, EilenHalsen 2.

For drengene gik det ikEe så godt, det skyldtes nok, at de ikke havde
d_eres egen træner med.. Fo_r.pigerne gik dei lidt bedie, ae kom pa en-i.plads i deres puIje. For tis og mig-var det en dejIlg'op:_evåiså. --- -'

Ti1 sidst.vil__vi gerne sige tillykke tiI Tarm med det fine stævne,
som man virkelig bør opleve.

. lis & Heinz

HJIMTUREN

vi startede.på hjemturen ca. k1.10 søndag, mere eller nxindre skuffetover at vi ikke havde fået-points, mens_pigerne havde fået 5 points,men vi havde da i hvert fald.en m-åget sjåv"tur, toriÅ"i-r""-"i iå*ry
5!stede s.in nye træningsdragt og Kirt sirr" popåtå"i;;. -

11.,i kørte altså hjem i den samme bus, og eftersom vi havde væretti1 discotek aftenen *r, og klokken vai brevet ca.l tår vi var kom-net ti-1 køjs, sad de.flreste-og sov i bussen, men dår va" da liv i etp?x af os. Da vi- havde kørt ca. halvvejen, åtoppede vi-ved en 1iI1ekiosk, hvor vi så fik noget at spise o! dij-kke:'
Kl- ea- 1 I holdt bussen foran lTordalshallen, hvor vl startede, ogjeg s1.nes, at vi havde en sjov tur. Tak ti1'lis;g Hui;;, fordi detog med os.

Elemming Klyhn

Flemming (1yhn

TII U]iC DOI,1 STRÆ}iER]iN

Det må være på tide, at
men i ha11en efter endt

T lsrer at trøjer cg bolde skal sanlestranrngstid, for jacob og Tomrny har nu
sa_m-
sagt



stop trl at rydde op efter Jer. Afle trøjex og bolde er dyre for
klubben, så prøv frernover at rydde op efter Jer. Det er j-kke så svært
og hvls a1le hjælper tiI, så tager det ikke mange minutter:

Jens lf .

SOMMERTURNM.I NGEN

Den er nu godt i gang og varer kun kort tid, så prøv at få noget godt
ud af den. Yi vil prøve at få alle med ti1 nogle stævner i eftersom-
meren, og skal jo også selv holde børne- og ungdomsstævne d.B-9 sept.

SKOIESTÆYNE

Husk at spørge kammeraterne og andre klasser på Jeres skol-e om de har
husket at tilmelde sig til skolestævnet, der bliver afholdt d. 15-16
sept. Vi skal nok wære på tæerne efter flere medlemmer og det er 51å
op ti1- Jer at få så mange ned som muligt. Tilmeldingerne er på sk l:n
lige efter sommerferien.

DRENGE

Yed opvisningskampen i Nordalshallen til f'est-l-by spillede drengene
mod Tandslets drenge, som blev r,r. 7 i mesterrækken for drenge i vin-
ter. Det blev en meget spændende kamp med mange virkelig gode detal-jer og meget godt sp1l af begge ho1d, så tllskuerne fj-k noget at se,
og dem var der mange af. Vi var lidt uheldige 1 slutningen af kampeh
uB tabte 18-19.

Jens M.
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