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TRÆNING EFTERÅR--TORÅR J J J

Sommertiden er forbi og det er otter mørkt om of-
tenen, Vi er derfor nødt til ot flytte ned i DALEN

igen.
-Som tr ved er forholdene ikke særlig gode dernede
)ndny, Umiddelbort efter sommerferieÅ oftolte vi,
of vi seiv ville love bonerne i stond. V"iret hor
i den forløbne tid imidlertid giort dette så godt
som umlrligt. Det hor været så vådt dernede, of vi
intet hor kunnet fortoge os.
Do tiden hvor vi skull-e bruge bonerne nærmede sig
hurtigt/ mente jeg det vor bedst of kommunen selv
lovede bonerne i stond, vi vij.le ikke kunne nå det.

De hor nu udbedret skoderne dernede på den bedste
måde de kunne for de midler de hovde til rådighed
til dette o.r:be jde. - Jeg kon do godt se det kunne
være bedre, men vi må klore os med det de er,
ihvertf ol-d den s-idste måned der er tilboge, og med
lidt god vilje frs oIIe sider går det nok også.

Vejret er også skyld i, of den nye vintergræsbone
ved trdrætscenteret ikke blev færdig tiI tiden. Ef-
$er plonen skulle græsset være sået 1. ougust, nu
[kriver vi ]. oktober og i skrivende stund er det
endnu ikke sået,
Vi hovde så småt regnet med of kunne bruge dette
qreol sll-erede til foråret, men kon nu se of vi
rnå vente lidt Iængere, men når vi kon se det bliv-
er en virkelig fin bone vi der får, kon vi nok ven-
te l-idt endnu.

Chr" *åørgensen
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RæFRI NAG
B.OKTOBER

Jeg fik en stor fin konvolut ind of sprækken sid'
ste uge. Den viste sig of være fro Kræftens Bekæm-
pelse, udsendt i onledning of den røgfri dog.

Det vor en opfordring til mig som "chefr
til of oplyse klubbens rygere om deres e

hed. Do leg ikke selv ryger og stodig fo
over of folk gider bruge deres penge og
ler pd sådon en vone, vil j"g føIge opfo
og sIå et slog for scgen.

)

I brevet hed det:"Aktive sportsfolk er meget in-
teresserede i of hove et godt helbred og først
og fremmest en god kondition, koncentrotion og re-
oktionserne. Al-livevel er der monge der ryger.
Kræftens Bekæmpelse hor til formå1 of oplyse om

di,sse forhold. Derfor orrongerer vi også i år en
RØOTRI DAG.I'

Vi kender olle de monge orgumter for og irnod ryg-
ning. Nog1e of dem er meget gode, men virkningen
udebliver.
Monge hor do også prøvet, nogle op til flere gon-l )
ge t of lægge det på hylden. Så toger mon et por -kilo på, bliver lidt pummel-ich ot se på,
el.Ler som en !eg kender, brækker tænder.på fløde-
koromeller. Så år det nu nemmere of tænde en smøg.

Jeg hor kigget et por bøger igennem for of fånde
et por orgumenter t'd ovei dern vi sædvonligvis smi-
der' ler i-hovedet. Jeg fqldt bI. o. over o'et her:

dette sker hver gslg mon !æ1{er en smøg:
hudtemPer,:turen f older '
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blodtilførslen hæmmes.

giftstofferne påvirker nervespidser og
det indre øres boloncesystem (svimmelhed)

puls og blodtryk stiger.
øienslimhinden irriteres (på længere sigt
påvirkes synet)
holsslimhinden irriteres (ødelægges efter-
hånden, hvilket giver fri possoge ned i
Iungerne ) .

bindevævet påvirkes of. toboksgifte( gtå- ,)
lig, rynket hud og sygt hår).

For sportsfolk må kuliltens indvirkning nok rære
den rærste. Den forringer følelsesevnen i hænder
og fødder og stiæIer blodets ilt.

Når mon så lige hor set en komp som den 2. holdet
spillede mod Notmork i lørdogs, er mon næsten over-
bevist.

det blev en længere morolprædiken. Men tænk nu over
det. Hor oIle f håbefulde ungkorle og selskobsløver
nogensinde spekuleret over hvod det vil sige of kys-
se en mundfuld røg.

Pio

ffi&ffiWLY#ffiEK
)

NlTTE? rTNITGD@NÆ
FINSPÅNGTUREN '8O

Torsdog often tog 15 spillere, 3 ledere, 4 foræl-
dre somt choufføren Per Lund ofsted til Finspång.
Første stop på turen vor Frederikshovn, hvor vi
skulle med færgen til GOteborg. Vi onkom tit Gd-
teborg co. kl". 7oo.

.Efter en long re]se nåede vi til Finspång ved 18
Itiden fredog often. Vi blev stroks indkvorteret
på Grosvodskolen. Spillere og ledere skul-1e sove
i gymnostiksolen og det vor boro broij
Sko-l-en er ret ny og hor sit eget cof eterio, hvor
vores medbrogte drikke og rnodvorer b-l-ev opbevoret,
og hvor vi spiste morgenmod og frokost.
Denne often vor Finspång vært, vi fik londgongs-
brød, og oIle spillere vor tilstede undtogen Fin-
spångs L!,1
Resten of oftenen spillede nogle kort, mens ondre
tog en tur i byen.

Lørdog morgen stod vi tidligt op, do vi sku-l-Ie ud
of løbe i en skov, som 1å lige ved siden of skolen.
Formiddogen gik med en tur på et glosværk. Svend og
ilolm prøvede sig som glospustere med mere eller min*
dre held. 0m eftermiddogen gjol-dt det kompen mod
Finspång, som rongerer i eliterækken i SveriEe.
,Kompen vor forkomp til en 4. divi"sionskomp, hvortil
/der vor 8oo betolende tii-skuere. Inden kompen fik
hver spillel overrokt en fin vimpel, mens vi over-
rokte spillerne fro Finspång en poprulle med et
kort ,lver A-Ls. Sel-ve kompen farløb strål_ende. Efter
en flot holdindsots sejrede vi l-o. Kompen vor ret
jævnbyrdig.i d* første 4o min" , i onden holvleg
gik FAIK lidt i !tå, og vi kunne holde føringen fro
midt i første holvleg.
Efte:' kompen vor vi på restouront, hvor vi fik vorm
mod" Forinden hovde vi modtoget 3o sv. kr. of de i_
o1t 6o sv. kr. som hver spiller fik udleveret til
mod of Finspång kommune.
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Denne often vor vi inviteret ud på et sted, som

hed Hosselbocken (friluftsbol). Men vi kørte til-
boge til skolen, do vi fik of vide hvod det kos-
tede of komme ind. På skolen hyggede vi os over
nogle pils til longt ud på notten' Det vor en stor
skuffelse of Hosselbock-turen blev oflyst, do det
vor det eneste sted, hvor vi unge kunne more os.
Der vor intet diskotek i byen.

Søndog formiddog stod der endnu en komp på progrom-
met. Denne gong gjoldt det Grytg6ls IK, soni vi be-
seirede 5-3. Vi vor dermed stodig ubeseiret i Sve-
rige. Dommeren kom fro Finlond, og hon hovde ret
mærkelige kendelser. Rent spillemæssigt vor kompen -ikke det helt store, men der vor heller ikke den I )
helt store lyst til ot spille fodbold efter kvn 4 -
timers søvn.
Søndog eftermiddog fik vi lov til ot hondle og vi
spillede minigolf. Ved 18 tiden tog vi så ofsked
med Hons (vores svenske Iedsoger) og vendte næsen
h jemod

Hiemturen forløb uden de store problemer, bortset
fro of vi vor indelukket en times tid ekstro på
færgen, do åbningsmekonismen pd båden svigtede.
Mondog eftermiddog kI. I5oo onkom vi til Nordols,
og en dejlig tur vor s1ut.

b
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En særlig tok til buschoufføren Per Lund, som und-
er hele turen vor en god kommerot, frisk og en meg-
et god chouffør.
Vi lokker også ledere og foræIdre for hyggeligt
som\ær og gådt kommerotskob. Vi vil især fremhæve
Poul-Erik, Peder og Svend, som_hor log! 9t stort
orbeide i turen, så olt kom til of forløbe..veI.

Endnu en gong kunne NB ofholde en tur uden synder-
lige problemer med de voksne, der virkelig hor op-
ført sig flot under hele turen---------- 

t,

Jens og Brion

P. S.

fro lederne en tok til forældrene for deres humør

under turen, og til spillerne kon vi også tokke
for god opførsåI. Det hor været en fornøielse ot
være sommen med iet, særlig ieres indsots i kom-

pen mod Finspångs elitehold viste, of I repræsen-
terer NB på bedste måde.

Poul-Erik - Svend - Peder

1

),

YNGLINGE JBU-B

Hvis vi ser på. efterårssæsonen som en helhed må

vi sige, of det er gået godt for os. Itidtil ntr

hor vI kun vundet. hvor vi hor spillet. Seirenes
størrelse kon oflæses i resultoterne vi hor opnå-
et og viser endnu engong, of plocerilgql i B-ræk-
ken åf både NB og SB-hor været en feildisponering
of JBU,
De to eneste kompe i kredsen, som hqr \Æret of be-
tydning er de 2 indb_yrdes opgør, ^hvilket vi ser
f'rem til nu her i efteråret. Af 2 grunde hor vi re-

]vonce tilgode og vi kon få of se, hvor gode vi erttil ot spille fodbold i NB.
Vi håber på ot monge vil h !æIpe os den lørdog i :
Sønderborg, for do hor vi virkelig brug for opbok-
ning.

En ting ieg gerne vil komme ind på er vores opfør-
sel. Vi hor fået 3 røde kort. Dette må ikke toges
op på den måde of stemple vore ynglingespillere som
rærende "bisser". Det er efter min mening p.g.o.
dommernes uegnethed, med ondre ord, dommerstondord-
en i efteråret hor ikke været på højde med de dom-
mere vi hovde i foråret

0mkring træningsfliden kunne vi ønske en del flere
til træning begge træningsoftner, men vi håber det
bliver bedre ræste sæson.

Omkring den "skyJ".Le" som et por seniortrænere gov
).rngdomsofdelingen i Sporten, ongående opmødet ved'trænertræf i UlkebøL, må der lige tilføjes ot det
er en sondhed med modifikotioner. Mon er måske ik-
ke b.l-evet klor over of Viggo Nielsen er træner i
NB§ ungdomsofdeling, endvidere må lige tilføies,
of fredog often for de fleste of os er den often,
hvor fomilien kommer som I. prioritet. Det er jo
den often, hvor der normolt ikke er træning.

C. Blom

I
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ynglinge B

junior A

junior B

delt I. plods med SB. NB 18 komPe
34 pointlsA V kompe 34 point.

5 med 21
(27) nr.

)drung" A

lilleput A :

miniput B

nr. 2 ned 27
(ar) og foron

nr.
Kro

nr. 2 med 26
(Sz) og nr. 3

nr. 4 med 2a
nr. 5 SB.

nr. 4 med 2a
bøI (:o), nr.

ooint efter Hod" FK

sB (zs).

point, nr. I er Røde
å er Hod FK (16).

ooint. nr. I er Hod FK' er Hod KFU\| (22).

point t nr, I er EFB,

point, nr. I er UIke-
5 ABK med 13 point.

MINIPUTTTR I STIGE D. 2..3. AUGUST

\li kor, strqks slå f ost, at det vor olåe tiders tur.
Måniputterne hovde g}ædet sig -længe tiJ. denne tur,
og ie sogde oJ.Lesommen at de hovde hoft det godt.
'[,1e vcr indkvorteret privot hos St-i-ges miniputter"

Vi stortede J-ørdog morgen kl-. o73o f ro Hollen . 0m

0m 1ørdcEen vor der indledende kompe. Miniputterne
vsr del-t op i 2 puljer, hver p& 4 hold, hvorof nr"
7 ag 2 gik videre til mellemrunden.
FøIgende resultoter fro indledende kompe:

Kerteminde*l'JB:6- I
§tige2-l'lB :o-14
Allesø-NB :1* 6

1110

SonJerb,,rg I li :{) l.} }5 57

Nordborg ' Tlt (Cl) {5 l6 tE
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ffiru,fxff*Hll '

SPONSOR FOR NORDALS BOLDKLUB

Vi blev nr. 2 i vores puli" og skulle så spille om

søndogen mod nr. I fro den onden pulie, hvilket
vor Stiges I. hol-d.
i;; ;;;;-nok, ieg tør sige ot dette blev "Årets komp"
på-Stige stodion, i hvert fold hvod spændi4g ongår.
i første holvleg vor vi bogud ned o-2, i onden -holv-
leg kom vi på 212. Stige kåm så foron-3-2 og L/2
min. før tid fik vi udlignet til 3-3.
Så vor der forl,ænget spilletid, 2x5 min. Io sek.
før vdLøbet of den forlængede tid fik vi måI og
vondt kompen 4-3.

')iniprtterne vor nu i finolen, hvor vi skulle møde
Kerteminde.

Her vor Kerteminde bedst og vondt med 6-o. Men en
flot ondenplods til NB§ miniputter, der hver fik
en flot pokol med hiem, og olle vor glode.

Herfro en tok til hver of miniputterne for deres
gode opførsel på hele turen. En tok ligeledes til
de forældre, der vor med og også en tok til Stige
Boldklub, for det gode stævne og den deilige måde
vi blev modtoget på.

IIIhJI PUTTIR JBU-B

d. 9/8 Røde Kro - NB I-l')"n første komp efter sommerferien blev en of de
-kompe mon"hurtigt skol glemme igen. Hvis Jesper

ikke hovde spillet olIe tiders komp i måIet, hov-
de vi ikke fået det ene point med hiem.

d. 27/S Tønder NB 2-5
Den gomle form er så småt begyndt of vende tilboge.
I første holvleg kneb det lidt, men efter pousen
gik det godt. Med lidt mere heLd i qfslutningerne,
6ovde vi fået flere måI.

AUGUST UÅruTOS MINIPUTSPILLER: JESPER FEIKE

Tb
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AFSLUTNINGSFEST 198o

0m kort tid udsendes indbydelserne ti1 ungdomsof
dej-ingens ofslutningsfest. Den ofholdes igen i år
på Nørherredhus d. 2. november.
Der er igen monge kåringer, flidspræmier og des-
uden gover til kredsvinderholdene. Underholdning
i mossevis, tegnefilm, lottospil, musik + poro-
dier på div. kendte grupper udført of Nordborg
Amotørscene.

)IEruI:Æil4

JHF-HJEMMEKAMPE 198o

søndog d. 12. oktober
133o .serie 4 domer Nordols 1-Egen
L4L5 - 4 herrer Nordols-Egen
15oo - 4 domer Nordols 2-Vidor
L545 kvolifikotionsdomer Nordols-UlkebøI
L645 serie I herrer Nordols-Erritsø

søndog d. 2. november

I33o serie 4 domer Nordols 2-Egen

søndog d. g. november

L4I5 serie 4 herrer Nordols-Sundeved
15oo 4 domer Nordols l-Nordols 2'11545 kvolifikotionsdomer Nordols-Fredericio

-J 1645 serie I herrer Nordols-Fredericio FF

søndog d. 16. november

133o serie 4 domer Nordols 2-Notmork

søndog d. 23" november

I33o serie 4 domer Nordols-Dybbøl
L4L5 4 herrer Nordols-Hørup
15oo 4 domer Nordols 2-Hørup
1545 kvolifikotionsdomer Nordols-Ko1ding HK
L645 serie I herrer Nordols-Hoderslev

FF

15
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søndog d. L4. december

l4L5 serie 4 herrer Nordols-Tondslet
15oo 4 domer Nordols l-Tondslet
L545 kvol-ifikotionsdomer Nordols-Esbierg
L645 serie I herrer Nordols-Tondslet

.TBÆNINGSLEJR 1?8O I RØDDING

Fredog d. L2. september tog co. 3o seniorspille- )
re på træningslejr i Rødding. Efter indkvortering-
en skulle der spilles træningskompe. Der blev spil-
Let 2 dome kompe og en herre kump.
Co. kI. 23oo vor der notmod, hvilket vi oIle træng-
te til.

Lørdog morgen blev vi rækket kI. 63o og så storte-
de vi dogen med en tur i svømmehollen, derefter
gik det ellers slog i slog med træning hele lørdog-
€h, indtil kI. 2I3o hvor dogen sluttede med en tur
i svømmehollen. Det vor nogle trætte og.ømme spil-
Iere (for slet ikke ot tolå om trænernå) der vokle-
de i svømmehollen, men heldigvis for os olle vor
der et deiligt bossin beregnet f or børn, h.vor vond-
et vor som i et bodekor. Her 1å vi olle og fik de
ømme "muskler" sloppet of.
kI. 23oo vor der notmod og et por øL, og derefter
fondt de fleste deres plods på luftmodrosserne. 

_)
Søndog sl-uttede vi of ned 2 træningskompe for både
herrer og domer. kI. 133o vor der ofgong.

Jeg vil gerne benytte leiligheden til ot tokke træ-
nerne for det store orbejde de hor giort i forbin-
delse med leiren. Det vor virkelig en week-end mon
fik noget ud of.
Så vil jeg håbe både for spillere og trænerne, ot
det må give udslog i en god turnering.

Annette
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