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I{ortials Hårtdboldklub

Heda1(tionen:

Peter Glock, H.C.Ørstedsvej 21
tl-f . 451179 (ansvarshavende)

Amoncer:
Bjarne Knudsen, Bogfinkevej 18
t]..f. 451421
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B estyrel- s en

Formarid
Næstformand.
Kagserer
S ekretær
Mecl].em

tr'o::mancl
Kasserer
Mecl]-em

: Chr. Jørgensen, Apotekervænget
: ?eter G1ock, H.C.Ørstedsvej 21,
: Peter Hansen, Lærkevej 3o,
: Bent Riemer, Solsortevej 9,
: Wolfgang Saxer, Perikonvej 1!,

: Yiggo Jessen, Asgårdsvej 4,
: Steen Kjellberg, Efmevei 9,
: Knud Poulsen, Hvedemarken 12,

2, tlf. 450448
- ,4 qzl 7q
- 45L86
- 45024'-,
- 450191

- 450840

- 451179
- 450287

- +>lbao- 4ro5BL
- 45033l-

)

Spill-erudvalget
Io::mand : Bent Enghoff, Lærkevej 17,

Ungd.omsafdelingen

tr'ormanai : ?eter G1ock, H.C.Ørstedsvej 21,
Sekretær : Bent Riemer, Solsortevej 9,

0ldbovsafd elinsen

NORDALS HÅNDBOIDKIUB

BESTYRE LSEN

Formand : Niels Arne Jørgensen, Akel.rvej 1, tlf. 453297
Næstformand: Ånnette Irederiksen, Perikonvej 10, tlf. 45or12
Kasserer : Bjarne Knudsen, Bogfinkevej 18, t1f. 45382L
Sekretær : Leif Rohr, Egevej 92
Medlem : Cf aus J ørgen Bonde, Lærkeve,i 8 
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Medlem : Ronafd Pedersen, Voldgade 1!, tlf. 4551:.
UNGD0[4SAFDIL IJC rN

Formand : Jens Mo11erup, H. C. Ørstedsve,l 19, tlf. 4jj)44
Lrn er p:nge, dcr rkel lordc-
lcr. .. hurholdningrp.ntc...
lommepcngc . . . nogct i cn
lille ærkc til tommerfcricn .. .
ellcr til hevcn . . . grr dct lct
Tel mcd Sydbenk
- dc trlcr Dercs sProj.

sYD_B"Afg"Hsi

BETYRE]LSESMØDE

I slutningen af forårsturneringen sker der ikke de store ting på.
vore møder. En naturfig fø1ge deraf er selvføIge1ig manget på stof.
Småtingsafdelingen og rutinesager undlades som regel i di ssE refe-
raterr ldet de ffeste på forhånd, eller lige efter, erfarer disse.

Ivlen for at starte med noget godt, så ser det ud til at lest-1-b-,r
giver et overskud som ligner det fra 1978, og det kan a1le ku.}r glæde
sig over. Regnskabet er endnu ikke officielt, så de nøjagtige tåt nå
vi vente lidt med endnu.

ting vi også. kan g1æde os over, er afle vore holds resulta-
er noget vi på de sidste møder snakker en del om og som nog-
vl måske sku11e gøre kun for os se1v.

l' )s:t
1e mener,

Eh tanke, som
vore hold. De
få ffere.

vi gerne ser ført ud i 11vet, er flere sponsorer ti1
hænger ikke på træerne, så der arbejdes ihærdrgt på at

Ti1 gengæ1d får vi {1ere og flere 1!O kamps jubilarer. Derfor har yi
besluttet, at alfe de, som kommer i efteråret, vil få- deles medalje
uddeft ved afslutningsfesten. ner vil næsten r,:ere 'J over åar-: -,-1

spiffer hjemme, så fra dette år vif krn de rned 2OC kanpe iå ier.lset
r ll everct lå barer..

Så blev der iørrrigt nærmt, at der if1g. regr-t_r;er €r z.-.-?r:it.-:r. 20000
til kørsel , og så er ikke aft med. Så en ting år' s_r-.:er: ru. rtr:1. .ier-
zinen stiger jæwr1igt. Det blrver et dvrt efter.r, ::-:ts:._.-e -. 1 -.Ien indsats for at køre endnrr mere privat.

Tif slut skal nævnes, at flere forældre har spur;t, l v:.:
dækkede af forsikring for de børn, de havde nbc : :tler:,te for NB. T et andet indlæg omtales dette og half:::er ri

DD

DOMMERMANGIX,

.uhererdormerp'isærtilous.ingeno5og.r'nip"1.....e.-ho-rci.Skulle der 1-ære en -a- eller andre, som tt- l:.s1 I .,. .....r,
en kamp engang ime11em, vil undertegnede e1Ier p. G1oc.,.e:,,-,-.-t-L
fra dig.

Kvali=l.ika]ioner: Almindeligt kendskab ti1 spillet igennem egen a-:_tive karriere, e11er tidligere har haft med træner- eller feder.-gerning at gøre.

t-.9 ", 
hurtig beslutning og meld dig. Du vil få mange s:torre timeriblandt disse små spillere og samtidig fidt ^otion.-stuife der .",ære

e,t ønske om en gennemgang af fodbofdlovene, klarer vi også dette.
Herigennem vil du få kendskab tif de mest elementære foiseelser.
Turnerlngen starter Iørdag d. l'1. august. Da skufte vi gerne havedig med.

Bent Riemer
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YNGI,INGE T]I STUTTGÅRT

Ior anden gang i dette år rejser et fodboldhold fra NB til Sydtysk-
land for at spi1le venskabskampe med tr'Y Zuffenhausen. Det er yng--
llngene, som b.esøger vennerne -i storbyen Stuttgart, et bekendtskab,
der blev stiftet.for et par år siden, da var de juniorspillere.

Wil1i Hornung, formanden for FVZ's ungdomsafdeling
familien på ferie h.er på Nordals, og vi kan derfor
opstille programmet for turen.

Terminen ligger allerede fast, det bliver den sidste weekend i sep-
tembPr' 

P. c .

S.UNI ORHOI,D I ] N}XI,IDØRStrO}BOID

Der er tilmeldt 2 seniorhold (A-rækken) oe 1 seniorhold (B-rækken) )
ti1 den komrnende indendørsturnering.

er for tiden rned
gå igang med at

STOR TIIIREDSHED

weekend efter weekend spilles der 6 kampe ved.haffen'.foruden 3-4
i-i;;ai af ugen. Atarig-kan vi se på ba-nen, at den bliver brugt.
aftia er den"velplejet"og tip-top.-EYr fornøje}-se for os' men så

""oå"rig 
også foi *åa"t.-ilau"i.e- Jeg kan godt forstå, at a1le gerne

vi1 spi11e ved hallen.

lad nu være med at falde bagover af di sse roser Jacob' for vi skulle
;;*s;;";*;å"å åiå tii at holde onrådet i manse år -endnu' Det må være

"åt] "a" du liggEr og ser om græsset gror som de skal'

Det er skønt for os at vide, at faciliteterne er i orden, samarbej.
ååi iigå"a, så må jeg s., oå jeg kan huske at få affe kampe med på

planen ti1 efteråret.
B.R.

Juniorafdelingens traditionelle udflIugt går i år til Berlin. Begge

juniorhold 
"r..t 

g*s-tå*å;a-;-a;Å""e 711 august/ 1.-2. september. Det

var spillerne sel.r., 
"å.i"i"ieie"re;semålet og med hjæ1p af Nordafs

Turistbureau fytreoeå"åei-å? fittaå en klub i Berlin, som vi1 tage

imod NB's hold.
P.G.

O?IYSNING OM DE NÆSTE KÅMPE

Vi har fået fremstillet en mere overskuelig plakat'. der viser a1le
nå:_as rLæste kampe. Plakaten trænger i kassei ved klubhr.rsel og viser-
ii"å""a" å"t ertåtte hold skaf spitle, hvem modstanderen er, på hvil-
ken b-ane og ved udekampe, hvornår afgangen er'

JUNIOR TII BERII}i

2

9 6130NORDBORG - TELF. (04)453333

ffboro'9t"oorå
Storegade /B - Tlf . 45 30 34

6430 NORDBORG

Stedet hvor glode mennesker m/des!

cenEen texuLL
v/Niels Bjerregård

HAVNBJENG CENTRET

6430 NOBDB0RG . Telalon 04'45 03 26
molermester

45 185? - Osterhoven ll - Nordborg

URE
eftf. opTlK

STOREGADE 65 NORDBORG - TLF. 'l5155l

HEUE§trN
) N.RDB.RG LANGE.ø BR.BALLE

45 0252 tls 12 85 45 13 34

BenJ D. lllø,dsen
. 

out. el-instollot/r

Storesode 63 tlf. (04)45 i950

ALTING i EL.TING

KøREKORT TIL ÅI.T

TEORIEN I-ET FORTALT _

Motorcykel - bil .- laswogn + påhængs-
vogn -erhverv-bus

POUL ERIKSEN
Tranebeervei 4, Nordborg, telf. .45 01 75

Teoriaftener i Nordborg og Sønderborg



STI],IlI{GR

Efter endL forårsturnering forefigger
ger i de forskellige rækker:

nu de enkefte holds placerin-

-
Puslinge 1

Puslinge 2
trrtiniput 2
Itliniput l
lilleput 2
Drenge J
Junior 2
Piger
Jun. ilamer

Miniput 1

tri11eput 1

Drenge 2
Drenge 1

Junior 1

Resultaterne er vi mere end tilfredse med.

P. G.

4ØRSEt-UNGIOIJI- IORSTKB] Xtr?

Ehkelte foræ-ldre har nævnt, måske også indbyrdes diskuteret, hvad_
der egentlig dæ-kker af forsikring, efler hvad er nødvendigt' når der
køres ned spiflere fra NB.

Svareterganskeerrke]t.)enlowpliqtigearrsvarsforsikringskalrnanjo have, o§ a.rl dækker den evt. staae pa de- passag-erer'. som er med

i lif.t, hris en ulykke skulfe ske. Meie behZves altså lkke, og så-

er det underordnet, om det er spillere fra NB e11er naboens børn.

selvfø1ge1ig har wi forespurgt et forsikringsselskab,. Baltica, og
fået ovEnfoi nævnte bekrættet, og fik samtidig at vide, at ansvars-
forsikringen ved skade på p-erioner kun dækker disse op til et vist
be1øb. Så-,-il man have iOO% aætring, kan der suppleres med en per-
sonforsikrinS.

Iøv-r1gt er dette spørgmåI blevet rejst nogle gange- i den sidste \d
i tralikradi.o, og besvaret med samme oplysning som her fTeroTØr\; _å
alias Ba.ltica-

Måske var-det en god id6 at kontrollere sin forsikling omgående.
f,år aet første stdr ma.n ikke uvidende overfor probl-em-etr for det
andet kan der være må nuancer fra selskab til selskab' Nu er dette
forsikringsspørgmåi blevet rejst, uldersøgt og besYaret' forhåbent-
1ig fyldeitgåreiae nok. Skulle-der være problemer med dette endnu'
kontakt så undertegnede.

Hele bestyrelsen er lydhøre og villige til-at qgle 9t-indsats' hvis
p"otf.r.t"llrte trare Ei proulematl:I: Kørselen ti1 udekampe er ved
at være tenmelig uåråstårae for vores økonomi, så hvis-dette forsik-
,irrs;"prrs*ar f,ar"ilrei medvirt<ende til en tilbageholdenhed hos

;;E;-i;#iarE, ma denne nu være rvddet af vejen'

nr. 4
:nr. 3
nr. 6
t:i:. 3
nr. 2
nr. 5
rL1:. 1

nr. t (aert)
nr. 1

nr. 1

nr. 1

nr. I (aert)
nr. 2
:nr:. a

JBU:

)

4

Når en kamp ikke blrver spil1et, så kan årsagen selvfØlge1ig \'ære
forskellig'. He:: er et par episoder, som vi føb ind i under forårs-
turneringen.

Ein drengekamp vanclt vi uden at spil1e. Modstanderen kører kun pri-
vat, og da lngen forældre kunne køre da kampen skulle spi11es,
kunne man ikke komme. Ilele modstanderens hold stod klar ti1 afgang,
nen blev sendt hjem ned den besked, at nå.r jeres forældre ikke kan
køre, kan i ikke komme ud.

Til en anden drengekamp udeblev holdet fuldstændigt. Jeg har aldrig
fået et svar på hvorfor. Alt var ok fra os, også fra modstanderen.
Vedkommende jåg kontaktede, vidste også, at der skulfe spi11es, de
havcle endda taf t om den ka-mp, men mere skete der af tså ikke. Ude-
blivelsen forblev helt uden begrundelse, det var for dår1igt

) mlriiputter havde vi hørt rygter om, at et hold viffe trække sig.
i.'det tidspunkt jeg kontaktede klubben havde holdet spillet a1le
sine 8 kampe, men nu viffe man ikke meire. Begruldels-en: Det var for
langt at kåre med så små spi1lere, lkke spillermangel.
Man skaf ikke sætte sit 1ys under en skæppe, raen jeg tror nu nok, at
vi havde handlet på en lidt anden måde end de J klubber. Tager vi
første episode: Då vil1e klubben statuere et eksempel overfor for-
ældrene.-I andet tiffæfde er det nok indbyrdes kornmunikation det er
galt med, og ingen vif så bagefter tage sky1del. Iqr i sidste epi-
sode at stå oveifor nogle ledere' som gerne vil lede et ho1d, men
helst ikke bruge mere tid end højst nødvendigt, og samtidig helst
ser, at holdet vinder sto::e sejre i en lavere række.

lngen af disse 3 klubber har her tænkt på bØrnenes sportslige in-
teresse. Dr god moral iblandt spl11ere på et hold' skal isærllomrne
fra trænererLflederen, og i særde1 eshed -red ungdomshold. len kan a.l-
drig komme til sin ret, hvis der benyttes de nærmte netoder. net er
synd for børnene, og det. er for dår1igt af klubberne.

Gudskelov har vi en anden indstilling, selv om vi ikke er fejlfr:ie.
Engang imelfem har vi også nogle kiksere, men ikke som Ce her nævnte.

SÅDAN GØR YI IKKE

TPUENINGSTRØJ Itri

HAFNIA-forsikring, moC-Ungdomsafdelingen har af Peter Mattesen,
1 ^ -gt et sæt rer I an etrø j er,
t )terig tar<l

SOMMERFEST PÅ NORDÅIS

Som næwrt i dagspressen deltager også NB's ungdomsafdeling i ar'-
rangØrernes børnearrangementer. Vi opstiller et nyt sparkebræt og
en reklamesøj1e med oplysninger fra klubben.

Det foregår fredag d. 11. august fra kl. 15.-19.00 ved Harmbjerg
Butlkscenter og 1ørdag d. .18. august fra k1. 8.l0-12.OO ved Ride-
pladsen i Nordborg.

FÆttns{ØDE

Ungdomsafdelingen afhofder lhllesmøde nr. 5 (a11e ungdornsledere)
mandag d, J. november k1. 20.OO i klubhuset

P. G.

5
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NY T'OIK I UNGDOMSAFNN,INGEN

Svend Wrang aflØser Arthur Cailesen i drengeafddlingen ov har over-
taget træningen af drengenes 1, hofd.

Torben Callesen og Peder Matthiesen afløser Jørn Å. Pedersen hos
juniordamerne. na begge vil hellige slg dette ho1d, kan Marie Meyer
iritages for jobbet som holdleder. Svend er -ny' i faget, mens
både Torben og Peder har haft lignende opgaver i en anden klub.

I rBdorsaJ'delinger byoer oe 7 velkommcr og ønsker den held og 'lykke
rned deres arbejde i NB. Marie, Arthur og JØrn Å. skal have tak for

TR,ENINGSTIDER EFTM SOMMMFEruFN

P u slinge
Miniput
T-i11 eput
Drenge
Junior
Piger
Junior damer

Målmand stræning:

P. G.

)
11.45 Ø sterlund
1 7.00 Østerlund
16.1A Østerlund
1 7.00 Dalen
18. +5 Havnbj erg/dalen
15.10 nalen
1 7.00 Østerlund

mandag k1. lB.OO i Østerlund
tirsdag k1. 17.00 i Østerlund

p.gr.a. ferien først i næste

ti/to k1.
ti/ta kl.
mafon k1.
mal on k,L.
ti/to kt.
malon kL.
fia/ ort kl .

Indendørs træningsl eder og -tider bekendtgøres i næste Sporten.

SIDEN SIDST

li1Ieput, drenge og jun. da,uer
PusT ingo, mir Lput og piger

Ungdomstrænerne s måned srapport kommer
Sport en.

DRENGE 2 I SYITYSKIAND

Drengenes referat fra denne herlige tur kommer.i næste Sporten. ()

NB MED I INDENDØRS-TURNXRING

Efter flere års fravær fra 51's indeturnering deltager igen et par
af NBls ungdomshold 1 den kommende turnering.

Følgende hold er tilmeldt: 1 drengehold, 2 1i11eputhold, 2 miniput-
ho1d, 1 puslingehold og' 1. pigehold.

Selvfø1ge1ig deltager vi også fortsat i stærmer, såfedes at afle
ungdomsspillere får mulighed for at spille indendørsfodbold.

P- G.

Velegnet
sko I evogn
og eget
teorilokole

N. BOYSEN
Slbokkcn 2 - relf.450096

W. BUSS
El-installatør

?lelmuth ?lansen
Putkenslagermester 1/ V S' installat0r

rJsaae 2 - telefon (04) 4516 54

() Specialcenter i hvidevarer
HAVN BJERG BUTI KSCENTER

Telf. 450766 . 450266

(0,,, 
Han

IIANf}ELSBANKEN
,rlrr(l irre(l , brlledel

Mekon'ker V,ggo Louslen
Hovnblerg

Teleion 45 1,1 60

Havnhierg Slalionslro

?rov vor ber.mlc .nrclning.

Grillstcgte kyllinger og forårsrullcr

Anna og Yiggo Bomberg
Itf {04) 45 r0 r9

NORDBORG KIOSK
N. Lehrmann Madsen

Storesode 49, tlf . 45 0l 7 4

Aut, tipslorhondler - lipssyslemer !

BLADE _ TOBAK - PIBER - RYGEARTIKLER

KAFFE _ SOUVENIERS

NBI F,lm {remkoldes

KøBMANDEN

Benl Lauslen
Købmand

Tlf . 45 15 0l

I

bruger
h o'det

TAGEHUSET
Sloregadc 3l - liordborg

t{lolKll
NøRGAARD



DRENC L JBU-A

søndag d. 5. august deltog vi i et stort stæwre, som var affangeret
af Haderslev 1l1{. Det var de stærkeste drengehold, der deltog; det var
10 mesterrækkehold og 2 A-ho1,d (SB og NA)-

Den første kamp mod Åbenrå vandt vi med 2-1, den næste tabte vi til
Kolding IF, som er tophold i mesterrækken, med 1-0, og den sidste
tabte vi til Varde med 2-0.

Særlig kampen mod Kolding var god og spændende, da det var et tqp-
hold, vi skulle mø(e, var spillerne sat ekstra op ti1 at yde en stor
præstation, og det lykkedes for den. Jtoldlng fik må1et i-det sidste
irinut; så de var godt ærgerlige bagefter. Det synes jeg ikke, der var
gru-nr1'ti1, for de havde kæmpet mere end man kunne forlange af dem.
6venpå den kamp var de jo godt trætte, og det var grunden ti1, at vi 

.

tabt-e den si d ste. )

Pou. -Er: t'

DRENGEAFNEII NGXN

som de ffeste ved, er Arthur holdt op som træner. vi har efter ferien
få.et Sven Wrang såm ny træner for vores SIjhold. Vi vil hermed byde
ham velkommen og håber på et godt samarbeide.

Poul-E'rik

SANDKASSE PÅ TUR

Søndag d. 5. august rejste 2 puslinge, miniput 3 og 1i1leput 2 ti1
Sædding Guldagei. Det år1ige stævne for de mindste skulle afvikles.
Vi startede kl. B. med 47 spillere, 5 ledere og 2 mødre-

solen stod højt på himlen, humøret var i top, afle var der til tiden.
Godt uc1 af vejen, flt< alfe en kraftig pånindelse af cLLaufføren om,
at sædet var ti1 at sldde på, nix pi11e ved dippedutter, nu1 is og
sodavand i bilen o.s.v.

Den tog a1le i stiv arm, godt hjulpet af alle ledere, som var for-
delt over hele bilen, for at holde styr på menageriet. Det kan he1-
ler ikke være let for en l-årig at sidde sti11e i flere timer med
15-20 kr. på lommen, eller når man sku11e dlskutere, hvor meg-et.vi
skul1e vinde og hvorda:r. Det skulle helst foregå som man spi11eCe, )l
i ffokke.

I Ribe holdt vi så et 1ille stykke tid. Alle nåede med sikkerhed at
købe noget faere gange, og ingen mangfede is, da vi skulle afsted igen

Kl. 11.15 a:rkonst Sæddlng. Dagens eneste skuffelse indtraf. Der var
ingen fra klubben ti1 at tage irood, hvilket vi selvfø1ge1ig syntes
var for dår1igt.

Men vi fik da anvlst vort omklædnlngsrum, og hvor vi rnåtte spise vor
medbragte mad. Med en god ballast startede stærrnei så kl . 1-2-.30, og
kørte iige ti1 kl. 1?.00 uden dikkedarer. fmellem kampene fik a1Ie
hold også lejlighed ti1 en tur i det sto-re friluftsbad, og ved af-
slutniigen vår der is til a11e, givet af Sædding Guldager. Det var
den præmie a1le fik, ua:rset om man vandt e1ler tabte.

8

)
J

o)t
a4
(L

),

)

Mange måtte lide til vi nåede Bevtoft.
en halv time, således at vi først var
end beregnet.

AIle hold spillede 2 kampe å 2 x ZO min. med følgende resultater:

Puslingel-Varde O-1
Puslingel-SG1 1-3
Puslinge2-Va:rde a-3
Puslinge2-SG1 1-1
MiniputJ -Varde 2-+
Mlniputl -SG1 0-2
Lil1eput2-Varde 1-6
li1leput2-SG1 2-3

Som skreyet står, tabte vi alle vore kampe. Godt nok er det må}ene,
der tæ11er, nen i ingen af kampene var vj spillet ned. Afle vore
hold var spillemæssigt og teknisk fuldt på højde med modstanderne -
på nær'1. punkt når der sku1le faves mål. Da manglede vi en eller to
ved puslinge og miniput, som kan skyde udefra.

tr'or: 1i11eputs vedkommende havde fidt koncentration ganske givet æn-

'.' ! resultaterne væsentfigt; men aft i ali resultater', som vi ikke
s\--l skamme os over, og som er medvlrkende til at de næste år fra
Sædding gerne vil besøge og hernede, for som de selr' sagde: rrHoldene

står så godt ti1 hinanden.rr

Ved.17.lO tiden vendtes snuden så atter mod Als. ne ffeste var godt
trætte og efter 20 krn neget tørstige. nønningerne fra pommes frites
Lo" 're .

Et kvarters pause blev gocit
hjemme ved 20.45, lidt senere

Til a1le spillere, som var rned, vi1 jeg gerne sige tak for fin op-
træden på hele turen. Jeg fik også at se, at I er glade for jeres
trænere og omvendt.

En vellykket tur er ti1 ende. Tak til A1f, Svend, Rainer og Carlo
for godt lederskab, og igær for den måde i arbejder med børnene på.
A-Lfe behandles ens, altid hjælpsomme og altid med en fair og sund
indstilling ti1 det sportslige, og de problemer' som nan uvilkår1igt
bliver sat overfor, når der arbejdes med børn.

Bent Riemer

GENSYN MED ESBJERGS 1. D]VISIONSHOI)

Det er jo ikke så ofte, at vi, der bor på Nordals, har lejlighed til
at se 1. divisionsfodbofd. I ferien fik jeg lejlighed tif et gensyn
med.Esbjerg's 1. divisionshold i foto*Cup mod frnaYa fra Tjekkoslo-
vakiet. Esbjerg så jeg mange gange i min drengetid, hvor vi cyklede
fra Varde ti1 Esbjerg - en tur på godt 40 km - for at se fodbofd.

)

I
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Nu var det selvfølge1ig mere effer mindre sornmerferiefodbold, men da
der stod temmelig meget på spil - 1. pladsen i gruppen - har begge
hofd ve1 ydet deres bedste. Trods dette må jeg sige at gensynet blev
en skuffefse. Esbjerg, der tidligere havde individualister og hold-
spillere i en god blanding, havde meget få, der lyste op. De to
landsholdsspillere, 01e Kjær og Jens JørgerL Berthelsen, kunne skilfe
sig lidt ud fra flokken, ellers var det småt.

Det er som om fodboldspillet i dag Iægger a1 vægt over i retning af
hurtighed og hårdhed, medens det der b1.a. er medvirkende ti1, at
at der kommer tilskuere, det underholdende, individual,isterne, må-
lcno, angrebsfoobo'den, komner i ander række. Det ^r olter mil me-
ning synd.
Heldigvis lyser der stjerner op ind imellem, som er med til at gøre
spillet værd at overvære, men vi ser jo også at mange af disse stjer-
ner forsvinder til udfandet. I år ser det heldigvis ud tif at KB fra
København viser underhof dende angrebsfodbold.

r, )rot skriver jeg egentlig om dette. Årsagen er, at man som fod-
bor'dtræner mang" gångå står overfor at skuffe vælge imellem lndivi-
dualister eller mere udprægede. ho1dspi11ere. Jeg ire.tr, at ethvert
hofd skaf have plads til en eller to individualister, der måske
dribler fidt for 1ænge og lidt for meget. Der er ingen tvivl om, at
en god dribler i mange situationer er guld værd for et hold.

På et vist tidspunkt -l-ærer en god dribler at aflevere på et gunstigt
tidspunkt - og dermed måske være å-rsag ti1 at der opstår en scorirg.
Der'er vel inlen, der vil påstå, at Jårgen Kristensen (tidl. Berlin)
ikke er en god dribler - og jeg har endnu ikke set en, der kunne
lave mere geniale afleverlnger end netop ham.

Som træner og feder for et hold vil leg nok fremover anvende råbet
rraffever dogrr betydeligt mindre end hidtiil

Erik N.

MINIPUT I JBU-B EI],ER JBU-A

Efter en halvsæson, hvor vi satte 1 point til og flk en målscore på
8.1-4 efter ! kampe, må man nok sige ti1 sig se1v, at miniputholdet
nok er meldt ti1 i en for fav ræklie (vi spiller f JBU-B).

Sidste år, da det var 1. år NB havde et miniputhold i ^JBU, spillåde
-- rligeledes i JBU-B rækken og fik en l. plads, men efter at have

|t 
-"r. *r""u jær'nbyrdige kampe - og eftei at have tabt og 

'-rndet 
i

en pæn blanding.

udfra dette var der intet der tydede på, at vi ville komne så let
igennem kampene i år. Et helt klart argument, foruden,resultaterne
fia sidste år, for at vi spiller i JBU-B er også de store afstande,
der vil være i JBU-A indenfor miniput.

Hofdene i JBU-A er,Åbenrå, B 47, EIB, Erritsø, trYedericia tr'F, tr're-
dericia KFUM, Haderslev IK, Kolding Boldklub, Kolding IF, Ribe' Sæd-

ding og Varde. Yed at regne lidt på det, vlf det sige, at vi skuile
UørZ cå. 15OO km i A-rækken. f B-iækken skal vi kØTe ca.870 km a.lt=
så betyd.eligt mere i A-rækken. For drenge i afderen E-.10 år er 870
km i en *æs-n rigeligt - og det vifle forøvrigt koste ca. lOO0 kr.
mere for buskørsel i A-rækken.

Erik N.

DERES HOKI KøBMAND

TELEFON 451717

I
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BESTYREI,SEI'I

DaHenrikHarbecherflyttetfraNordborgharhanrne}dtsigudaf
[ir1t,".,. Hans plads som næstformand overtages af Alnette IYederiksen'
rnEns Ronaf d Pe'dersen bliver nyt rnedlem af best5rrelsen'

Jeg vil gerne sige llenrik tak for samarbejdet og byde Rorald velkom-
men i bestyrelsen.

Nl els Arne

2

Nordals Håndboldklub starter der:L indendørs træning

Torsdag i ldordaf shaflen
tt.00 - 1q.,1 r I ini - minj
15.45 - t5.41 Minipiger og snåpiger, født L957 '
16.+5 - U.4, Junior-og ynglinge damer, født 196L
11 .l', - lo.t Pig^r. lødL .oo( - 6o.
18.4, - \9.4a Junior herrer, fødi lqal - 54'

efter flg. program

74._ 54.

boys født 1945 e11er tidl.,
tidl.

19 . 45 - 2a .4, Da,ner.
20.4, - 21.4, Ynglinge herrer og 3.hold herrer'
)1 .A) - 2t.OO Herrer I. . . hold.
Første gang d. 2. august, mlni mini dog først d. 15. august'

'Lr:.-dr1 . Ø. 1.+:lu:-'l

lB. OO - }8.4t Smådrenge , f ør1t 1c151 - 68.
Lt.4, - L9.1a lrenge, født \96, - 66.
.l \lo - 20.f5 Old boys og o1d girls, old
. , o1d glrls iøat t91o eller
20.f5 - 21.00 Herrer )-. og 2. hold..
2l .oa - 2L.4, famer.
Første gang d. f4. august.

Be styrelsen

I Ni uI " Arrr"

OIN GIRIS OG OID BOYS

Yi har i år tilmeldt bå{e et old girls B og et old boys B til vinter-
turneringen. Da cle begge er meldt tif i B-rækken betyder det, at spil-
ferne frå disse hofd ikke må deltage på andre tur:neringshold. l.v.s.
det er rene motionshold. Bestyrelsen håber nu, at a1le, der har girtet
tilsagn om at spille, vi1 møde op ti1 træningen lige fra starten. Al]e
er velkomne.

Træningen foregår på Østerlund tirsdag kl. 19.3O-2A.-15. Skulle d-er

l.ære old boys spi]1ere, der ønsker mere motion, er de velkomne tii

)træne 
sammen-med l. holdet i Nordalshaflen tcrsdag kl. 20.45-21.+4.

Niels Arne

rEST-I - PV

Nu er dette års Fest-i-by ve1 overstået. Det var tydeligt, at der har
l,æret et virkeligt stort forarbejde forud for dette arra:lgement.

Jeg vi1 gerne takke udvalget for det store arbejde, I der har lavet-
Jeg vi1 også rette en tak til alle ø"t-rige medhjæ1pere samt ti1 Nord-
af.-snattenl fordi vi traditionen tro kunne få 1ov til at lave det ved
Nordal sha11 en.

Vi fra NH vi1 sige NB tak for det gode samarbejde, vl har iiaft om det
arrangement.

't3

I
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TYSKIANDSTI]REN SNNIOR HERRER

Vi startede fredag d. 7.A. kl. 1E, og var i Weisenhauserstrand ca.
kl. 21, og fik vores værelser, hvor vl så gik hen og pakkede ud. Der-
efter gik vi ud og så os omkring i kurbyen, hvor der faktisk var alt.

Om lørdagen skufle vi spi11e håndbold; vi blev en de1 overrasket over
den hårde måde de tyske-hold spillede på, men vi vænnede os ti1 det,
og gaY så igen på samme måde. Yi vandt to kampe og tabte to og var
faktisk kun et point fra at nå finalerunden, da det rrar de to fø::ste
i hver pu1je, der gik videre,

Or a r.ere,r var der så l'.st på 6r -ps Lanranl i kurbyo'r, hvor dot \.ar
virkelig fin spisning og musik, vi lærte også mange nye folk at ken-
d-e, så det var en meget hyggelig aften.

Om søndagen var vi så ude at se håndbofd on formiddagen og tog af-
sted fra Weisenhauserstrand kl-. 1+ og rrar hjemrne ved Nordalshallen
I l17.lC. net var en rneget god tur og de forhold vi boede under og
o f service vi fik var heft i top. Vl håber da også at kunne komme
d e"ned næ st . å r.

Sør en

HORNETUREN SENIOR HERRER

Vi tog afsted lørda.g d. 26. maj k1. 11 fra Nordalsha}len og Yar l
Horne ca. kl . 11.1r. yi var i år kommet i B-rækken, men det:,-iste
sig at være en meget let pu1je, og vi vandt da også puljen uden at
miste point.

Om a-ftenen var der så fest i et stort te1t, rnen ieg tror l:l:, Ce

fleste var lidt skuffede over platterne og nusikker, erlers :-l:
festen udmærket.

0m søndagen skulfe vi så spi11e puljekampe, nen Cet:eg;rlte a1- reg-
ne, og ti1 sidst var der tale om vandpolo istedet icl rå:re:c'i, c:
de faeste tænkte faktisk-kun på at komme 1 noget tørt tr.. A'-l;e;e-
vandt vi 2 kampe og tabte en. Yi var hjemme igen ved llrrealsl:a1len

Sør en

H UNGDIIM
@
Vi havde som sædvanli€( tilmeldt nogfe spillere tif fælfestræuiirr, -r-l
senere udtagelse til amtshofd. Det må siges at være f1ot, når vi seit-
der 10 spillere ti1 udtagelse og 7 spiffere bliver udtaget.

De udtagede spillere var:

Jun. damer Birthe
Jun. herrer Teddy .

Henrik
Seyerløv Andersen, Jens Hansen, Kim 01sen, Kim H. Krogh,
Antoniussen og Ib Johannesen.

Vi håber, de skriver om hvordan de havde det i V'ingsted.

' Jens Mofferup



TRÆ},IER- OG UIYAIGSI4Ø}E trlR U]{GNOM

nesværre har trænere og udvalg glemt at sende afbutl. Der var sendt
brev ud til alle 17 trånere og I ucvalgsmedlemmer - af trænerne havde
5 meldt af'bud pr. tlf . og 6 r,'ar raødt op,- hvor resten blev åf Yar en

gaa" og meget åårligt. Et u6valgsmedlem havde r1eldt afbud. og et rnød-
te op, men det tredje har jeg ikke hørt fra.

Hvis clet er standarden i klubben, er det lrgen under, at altiilg
bliver forsinket el1er at holdene ikke kommer med tif stærmer. Det
kån ikke nytte, at I komner og brokker ier over at I,aldrig kommer
med til noget, når I ikke selv vl1 bruge 1 time på et møde, f skulle
sramne jer.

Jens Mollerup

NOGET AT TÆNKE PÅ TII TI,{]{ERE

trørste træner i haflen får nøg1e til skab nr. 9 på trænirrgsdagen - )
kiosken, hvorefter man henter bolde og overtrækstrØieT til træning",'

"E "a 
HfiSX når I så skal spi11e og kun bruger e1 !ol.d'-sam1 de andre

lEfåe og lås skabet. Så er-I fri for at råbe ti1 de holds sp1l1ere,
som kommer senere, at de skal lade boldene være. Nøg1en a.f'] everes
til den efterfølgend.e træner o.s.v. len sidste træner afleverer nøg-
len i kiosken. PI den måde er vi fri for a1 den bal1ade, som kommer
hvert år, og kan derned også rydde op efter os.

J .lvl.

SPORTEN

Uddeling af Sporten sker af trænerne og Sporto'r vil,fremover blive
fåÅt I itut r-'i. 9. Så kan hver træner tage Sporten til de spillere

"oil ", 
der og a1le vil få Sporten på denne må'de'

J.M.

TR{NERE TI], VI]iITERSÆSONEN

Dame Ynglinge J ørgen Werner - Preben Naef
Dame Junior Sør-en Zareml:a
liger Erland f,assen
SmSpiger Birthe Meyer - Knud løv Aldersen
Minipiger laurine Meyer - Marie Meyer
Mini-mini Kamma Jørgensen - Ålnette llrederiksen

Jun. herrer Jens Mollerup - Jørgen glsen
Drenge Teddy løv Andersen - Jan Mortensen

Smådrenge Kim Olsen - Jan Asmussen

I

Er der ikke en, der vil hjæ1pe EYfand som træner ti1 pigerne' som er

"åa" 
åt have måd at gøre, og de trænger ti1 en afløser for Heinz, der

h;iå"; op som trænerl da vi desværre i^kke kan få senere træningstid,
,å" fl"i"? og lis skai have mange tak for den tid, de har taget sig
åf-a" to hoid; soni har taget meget af deres tid, men vi håber, at de

senere igen står bfandt oi 
"om 

trænere, for der bliver altid brug
ior folk"til det store arbejde, som er ved at træne et ho1d.

Heldigvis slipper Heinz ikke a1t arbejdet, for vi håber stadig, at
n."*"if ga afnfi"t ind for urivalgsarbeidet, som også er en stor op-
gå"", *"i de skal have tak for den tid de har brugt som trænere og
iaskiftningsledere. J.t{.

HÅFIIA.FORSITRIilG
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