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Det tør nok'siges vi kom rundt i Syd- og Sønderjyl-'Iond: 12 timer og 387 km. senere tror i.g, of så-
vel Idrætsfonden som NBS deltogere er blevet en he1
del klogere. AnIæggene vi så vor: Brooger, Arsbjerg,
Abenrå, Voiens, Vejen, Esbierg og Kolding Ndr. sto-
dion. Der vor ved hiemkomsten ingen tvivl om, of do-
gen vor brugt godt. Af grusboner vor det bedste nok
Brooger, men den vor også logt om 3 gonge.

REJSEBESKRIVELSE. 16 .3 .8o

Som det vil- være de fleste i NB bekendt blev grus-
bonen ved Nordols-hollen sidste efterår diskuteret
på et spillermøde. Resultotet blev of nogle bestyr-
el-sesmedlemmer, ungdomsledere og seniorspillere fik
lejlighed ti1 ot forelægge vore synspunkter for re-
præsentonter fro hoIlen. Her brillerede vi fro NB

!d of hove flere modstridende meninger, enden på

",bdet blev dog en bes-l-utning om of toge på en tur
til ondre onlæg for of se flere former for vinter-
boner

Uden of forgribe noget, tror jeg somtlige deltogere
på turen foretrækker en bone med vintergræs, denne
må så hove fred om sommeren. Bonen i Esbierg vor nr.
nr. I hos os oktive, men de sogkyndige mente der
pkulle en blonding of muld og sond, dog med overvægt
) muld. Bonen i Esb;"rg brr!es L2-L4 iir", om ugen,
men vor olligeve1 i fin stond. Den i Kolding vor
nedsl-idt og fyldt op med grus i stroffesporksfelter-
he. Et stort plus ved disse boner er of såvel bolde
som støvler ikke slides så voldsomt som på grusbon-
erne.

Til slut et tip til ondre interesserede f.eks. byrå-
det.
Tog en tur op til Voiens Fritidscenteri,! Sådbn et
onlæg troede jeg næsten ikke fondtes i Donmork. Fod-
bold, tennis og ikke mindst otletik hor her forhold
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som mon el.l-ers kun drømmer om. Både flot og prok-
tisk.

Jeg vil også
else fdrdi vi
med på såvel

Chr. Lorsen

gerne tokke fdrætsfonden og NB6 bestyr--oktive fik disse choncer for of rære
møder som turen.

)

NÅurrrrR r98o

Som tidligere omtolt vil der igen i år blive solgt
måIoktier, prisen er den somme som sidste år, I kr.
pr. måI der bliver lovet of I. og 2. holdet i både
turnering og pokolkompe.

Pengene, der kommer ind i år ved disse oktier, vil
blive sot ind på en lukket konto i SYDBANK bg der
vil- senere blive toget stilling til, hvod pengene
skoj. bruges ti1. De skol under olle omstændigheder
bruges til moteriei elier ondet som hele klubben hor
glæde of. )
Der vil blive bortloddet en del præmier blondt ok-
tionærerne i. Iøbet of sæsonen, og den første præ-
mie bliver et portout-kort til ol1e NB6 h iemmekom-
pe. Vi håber der igen i år er monge, der vil del-
toge og beder jer olle om of gøre lidt reklome for
disse oktier, i fællesskob hor vi jo monge venner.

P. U. V.
Chr. Jørgensen
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EN HÅBLØS OPGAVE: J:

Sidste år hovde ieg en ortikel med somme overskrift
i SPORTEN, men. den gong med et spørgsmå1tegn.
Artiklen omhondlede oplevelser fro et møde, hvor
SIUNA forsøgte of mægIe meIIem de nordolsiske sports
klubber i den efterhånden troditionelle strid, der
opstår når holtimerne skol fordeles.

At forsøget den gong endte med tilfredshed hos de
fleste of klubberne, skyldtes ikke en fundet potent-
1øsning på problemet, men en tilbogeholdenhed fro ,' I
såkoldte store klubber. Sikkert fordi mon håbede ot '
mon tiI næste sæson hovde udorbejdet en fordelings-
nøgle, der sikrer en retfærdig fordeling of holtimer-
ne.

Men efter det fornylig ofholdte møde er et udråbs-
tegn ved overskriften of dette indlæg på sin plods.
Mødet endte uden resultot og foren for of hele pro-
blemotikken igen lægges i Fritidsnævnets hænder er
stor.
Det er oltså en håbløs opgove for SIUNA,!i

NB hor sikkert været medvirkende til qt mon ikke'
kunne enes, m.en vor stædighed denne-gong hor kun
hoft et formåI, nemlig of sikre en ens behondling
for oIle klubber.

Men vort forslog om udorbeidelse of en fordelings-
nøg1e foldt kun-i god jord-hos de såkoldte store
klubber.

)
Ufotteligt ----- for det eneste vi vil, er ot skobe
nogle retningslinier som hor ovennævnte måIsætning
- og det må do være i olles interesse. Men så Iænge
mon jonglerer med medlemstol, der får ondre til ot
ryste på hovedet er der ingen enighed i sigte. Skom-
meligt er også, of den qf Nordqlshollen udorbeidede
og of SIUNA fremlogte belostningsoversigt, ikke blev
brugt til ondet end et por usoglige kommentorer frq
de [Iubber, som netop med denne oplysning hor fået

rigelig stof til eftertonke.

SIUNA vil nu ved hiemmeorbejde prøve of fordele
timerne og resultotet forelægges klubberne ved næ-
ste møde inden moh indbl-onder Fritidsnævnet. Et
velment forsøg, men som desrærre ikke bringer no-
gen som helst system i hele problemotikken.

Jeg vil endnu engong fremlægge mit forslog til,
hvordon timerne for fodboldspillernes vedkommende
kon fordeles.

,'lFodboldspillet er en sommersport og spillerne kon

'derfor i vinterperioden nøjes med 6n gong træning
eller fodboldspil i en hol. Ønsker mon ondre træ-
ningsmuligheder, søger mon om timer i skolernes
gymnostiksole. Når mon nu betegner fodbold som som-
mersport vil der være rigtigt of bruge dens uden-
dørsoktiviteter som målestok. HertiI hor mon nogle
tu.rneringsploner som nøjogtigt fortæI1er, hvor mon-
ge hold de enkelte klubber hor tiImeldt.

Hver turneringshold får tildelt 45 min. er der 2
hold i somme oldersgruppe gives der 65 min, og ved
3 eller flere hold i somme oldersgruppe 9o min.
Med denne fordelingsnøgIe ser regnskobet for NB6
vedkommende sål-edes ud:

Pu s lingeofdelingen
Miniput
Lilleput-

)o."nsLJunror
Ynglinge-
Pige
Jun. doner
Senior
01d boys-

hold 65 min.
- 9o-
- 9o-
- 9o-
- 65-

65-
- 45-
- 45-
- 9o-

65---z[ffiffi.

timer pr. rJge

2
3
3
3
2
2
I
I
4

(3)

Altså hor NB søgt om 12
mende indendørs sæson.

= 12 timer

til den kom-

E4
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En lignende fordelingsnøgle kon udorbeides til
olIe sportsgrene og det er NB6 mening of andre
grportsgrene obsolut sksl hove fortrinsret i hol-
lerne j. vinterperioden. Måske skul-Ie mon ved dis-
se spo'rtsgrene også toge kLubbernes sportslige
ombitioner i betrogtning"

Der er ikke noget vi ønsker for fodbotdspillets
vedkommende - men vi ønsker endelig nogJ"e k.Lore
rethingslinier.

Peter Glock.

EFTERLYSNINGi: i i:i

Hor nogen set vores grønne overtrækstrøjer???

Gunnor Jørgensen

)

Der 9r indgået en oftole mellem Nordborg kommune -
Schæferhundeklubben og NB, orn brugen qf DALEN.
Schæferhundek-Lubben må bruge DALEN hver Iørdog for-
middog fro d. 29 _morts og til ringridningen slorter,
derefter sko] hele området reetobleru. of Iigge stil-le til omkring midten of ougust, i denne-tid-;å ore-olet ikke bruges of nogen of porterne.

Vi hor fået løfte om of hele oreol_et vil blive ren-set hver gong for hundeefterlodenskober, og best.
hor. derfor ingen betænkligheder ved of givå vor oc_
cept.

OL]D]BOYS

6
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SPILLETIDSPI-AN SÆSON 198o

DATO
3o/4
iis

ti/s
2v5
28/5
4/§

LL/6
18/6
25/6

2/7"

A-HOLD
NB - Lysobild
Augu§tenb. - NB

NB - Svenstrup
Brooger - NB
NB - Skelde
SBl-NB
Sundeved - NB
Lysobild - NB

NB - Augustenb.

B-HOLD

NB - Fremod
Egen - NB
NB - Hørup
Notmork - NB

NB - Augustenb.
NB - UlkebøI

Fremqd - NB

NB - Egen )

3o/7
6,/8

t3/.8
2o/.8
27/8

Svenstrup - NB

NB - Brooger
Skelde - NB

NB-SBI
NB - Sundeved

Hørup - NB

NB - Notmork
Augustenb. - NB

Ulkebøl - NB

SpiIIetid og - sted

Somtlige hjemmekompe spilles på-
bonen ved Nordolshollen kl. lloo
Bortset fro NB - Notmork onsdog
d. 6/8, som spilles på-§onen våd
Hovntjårg skote kI. l9oo.

Gunnor Jørgensen

På grund of, turneringens stort onsdog d. 3o/4 er
),

følgende træningskompe oflyst :

Nordols A - Svenstrup
Egen - Nordols B

S pil leudvolget fi+
I

),

),

l
),

UilGDtl
BANERNE I øSTERLUND

N,lu hor vi været i gcng rneci forberedei-serr:e til den
nye sæson i næsten 3 måneder, og vi hor i.ndti-I nu
været glædelig over::ssket med hvilken lyst og iver
I er gået til den.
--)i 

hor til hver træningsoften været mell-em 3o-37
drenge tiI træning. Do vi stortede indendørs glæd-
ede vi os til, of sku-l-Ie begynde of træne på bon-
erne i Østerlund. men vi blev skuffede, for jo bed-
re bonerne blev desto mindre træningsoreol fik vi
tildelt.

Vi hor endnu oldrig oplevet, of bonerne hor været
i en bedre stond end det er tilfæIdet i år, der-
for er det lidt uforståeliE, ot vi tiL næsten hver
træningsoften fik tildelt mindre træningsoreol.
Det bonerne i øjeblikket bliver brugt til er hes-
te- og motorsport(l<nollert), der er mosser of dy-
be hestespor og hjulspor, der bekræfter dette, og
det er vist ikke lige det bonerne er beregnet tiI.
Men vi er stodig ved godt mod, og håber do også
of vi snort må benytte hele onlægget, så vi kon
begynde ot træne effektivt.
)
Til slut vil vi fro drengeofdeling en ønske olle
ungdomshold i NB en god sæson.

Johonnes og WiIli

I

I
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Nordborg
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TRÆNER TIL 3. DRENGEHOLD-

Vi hor den g1æde, ot
lykkedes os ot få en
vi vil gerne hermed

FREDE

kunne meddele, of det er
træner til vort 3. ho1d, og

byde

LORINZEN

vel-kommen i NB6 ungdomsofdeling og håbe på et
godt somorbejde.

;jlH iiltlB
VINTERTURNERINGEN FoR SENIORER 1979/80

Nu er turneringen L979/8o st) ofsluttet.
Domekvolifikotionsholdet klorede sig meget fint,
idet det blev nr. 4 i rækken. Serie 4 domer havde
en fontostisk fin onden turneringsholvdel, hvor de
fik moksimumpoint, men desværre hovde de sot fem
point til i første holvdel og måtte nv nøjes med en
ondenplods i puljen. Holdet er olt for godt til ot
spille i serie 4, så nu håber vi, of de i næste sæ-
son vil toge fot lige fro sæsonstorten, sådon ot
der ikke bliver et spring på fire rækker fro første-
til ondetholdet.

Herrer serie 1 klorede lige skærene i rækken, idet
)Idet blev nr.6, men det vor ikke på grund qf en
dterbevisende indsots, of vi klorede deå første sæ-
son i serie I. ?g! gik fint i de første por kompe,
men do der kom lidt modgong, vor det lige som om
qgsggn gik of bollonen og træningsindsolsen blev
dårIigere. Det_skulle jo-heIst håve rzæret modsot, så-
don of oLle viLle \ære oppe på mærkerne for of redde
holdet gennem den første sæson i serien. Den dårlige
indsots pd 

_ 
førsteholdet sJ.og desværre også igennem

på ondetholdet, der i førstå hol_vdel of-turnåringen
hovde tre dårlige kompe i træk, og det kom ti1 oI
koste dem.oprykningen til serie 3. ruu må de nøjes
med en ondenplods i rækken.

11
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Jeg håber, ot olle spillere på,1. og 2. hold herrer
til næste sæson vil være lidt flittigere til of pos-
se træningen gennem hele sæsonen og ikke kyn i stort-
€hr hvor ået hele evt. g6t gnidningsløst. Et hol-d
kon ikke blive spillet ordentligt sommen, hvis der
hver gong mongler et por stykker tiI trænilgen, Ien
ved eÅ sføtr"-træningsindsots fro olle er ieg ikke i
tvivl om, of vi i næste sæson vil- komme i den bedste
holvdel med førsteholdet og forhåbentlig få ondet-
holdet op i serie 3. Ho1det er nemlig stærk nok til
of kunne klore sig der.

)h"tt"t klorede sig meget fint i første hoLvdel of
sæsonen, men r ondeÅ holvdel kneb det lidt mere med

of få scoret det nødvendige ontol må1, men holdet
kom dog med helt op i den øverste holvdel.

Lod os sporke en ellår
onden., så' vi bliver sendt

)

ud.

(;i, t,
'1"'''f l"''
I *T

iII dt
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,l ui
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TILHOFF'
LEGETøJ - HOBBY - BÅBYUDSTYR

NORDBORG - TELF. 45 1483

Bygnlngssrtlkler - Trælatt

JENS KOLMOS'EFTF.

Holmgade 33 - Talf. 45'1457

HANS SCHMIDT

eksominerei

opt i ker

URE OG OPTIK - GULD OG SøLV
Telf.45 00 I5 - Nordborg

Nordborg Cyklebørs
vl Harald ogWaldemar Petersen

Storcaade 2 - telelon '15 06 35

SVEND WITTE

BOLIGMONTERING

Holm - Nordborg - Tel{.451306

LANGESø HERREFRISøR

PLADSBESTILLING

Kom ind eller ring og oftol tid

TELEFON 45 I23I

Helmars "FOTO"
NORDBORG - TLF. 4s I6 06 

)MANUFAKTUR

KONFEKTION

iHAVNBJ
@
ER

SOMMERTURNERING

Til sommerturneringen er der tilmeldt føIgende seni-
orhold:

hold domer Jyllondsturneringen
herrer A

B

Herrerne vor også kvolificeret til of deltoge i
Jyllondsturneringen, men do der ikke er den helt
store .interesse for sommerhåndbold, vil vi 96rne
undgå de longe køreture og nøles derfor med ot
lpille i A- og B rækken
,
N.\J.
MINIPIGER B

Så er turneringen færdigspillet, og vi ligger på
en sikker l. plods, hvilket giver cdgong til SI-B
mesterskober d, 22-23. morts.

Vi sluttede ubesejret med 26 point for 14 kompe
og et måIscore på 86-2L. Følgende kompe er spillet:

NH-Notmork LL-2 Notmork-NH 2-2
NH:Egen 5-2, NH-Kegnæs 4-3
Kegnæs-NH 5-6 Egen-NH o-1o
Aug. borg-NH L-7 NH-Aug. borg 2-2
NH- Tondslet 2-o Tondslet-NH 1-5
UIkebøI-NH o-2 NH-UIU 5-2
{lH-Asserbolle l1-o Asserbolle-NH L-L4
)
Træningstilslutningen hor været meget god med 17
i gennemsnit. Do i er over 2o spillere hor det ræ-
ret meget srært of sætte hold, og især fordi olle
er flittige ti1 træning.

I kon nu olIe se frem til Alsmesterskobet i Augus-
tenborg d. 15. eI. 16. morts, hvor jeg hor tilmeldt
to hold.

Lourine MeYer

I
I
I

15
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F"åist vi.L jeg tc.kku piger A for deres gode ind-
sots til komp o§ træning. De hor næsten været til
træning hver gong, også piger B hor ræret flitti-
ge til of møde op.

Det hor været siovt of orbejde med pigerne, selvom
det hor været svært of holde modet oppe, for der
hot' været for menge lette kompe. Derfor håber i.g,
pigerne kommer i mesterrækken næste sæson.Jeg selv
holder op som pige-træner, og går over til drenge-
hold. /"

Jeg håber, of den nye træner vil toge sig godt of
pigerne, for de er meget dygtige håndboldsspi.llere
ollesommen.

Til slut en tok til Leif, der hor hjulpet mig me-
get i træningstiden.

N.B. Piger A er gået gennem turneringen uden po-
inttob.

Erlond Lossen

PIGER A

H"j Iæserei j
Vi hor kLoret os meget godt i A-rækken, vi mongler
en komp,men er sikker på of komme til Sønderjydsk- .
mesterskqb. Vores værste fjender vor ofgiort Augusl
tenborg, første komp mod dem vondt vi 9-6, onden
komp vor sværere, men også mere spændende, vi vondt
kun 5-4.
Vi hor hqft for monge lette kompe og dem hor vi sIø-
set os igennem, så vi synes det er en god ide, of vi
skol i mesterrækken til næste sæson.

Vor målscore er L49-42

Mette og Lis

HAFIIA.FORSIIRIlIG
Peter MLlttesen

Mads Clausensvej 1 - 6430 Noidborg
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NORDEORG FARYEHANDEL
v,/1. Lorsen & sØn

Storegode 62 tell. 451669

Ejnar Lorenzen

købmend Turevei 12 Kirkeby ..1 50055

NORDåORG AFDELING
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F",.J.J.JENSEN
' Nordborg telefon 15 14 05

iI. PERREGAARD A.S

6430 NOROBORG 6474 SKOYBY
Ttt. {5 01 50 Tlr. 44 44 (n

Korn - Fodcrsto{{ar

Brindscl - Byggcmotcrioler
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