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Iivr-D m loRylÅrnr lmD NB,s IINGDoMSAFDET,TNG ????

I.At få et godt resultat med topplacering ved an-
vendelse af de bedste spillere???

2.E11er at få aktiveret så mange unge som muli_gt,
med en fornuftig fritidsinteresse???

Jeg håber det sidste er ti_Ifæ}det, og i så fald
mener jeg, at }[B's trrenere og ledere har meget at
læne end::.u.

Jeg har en søn, som b-ar stor interesse for at
spilIe fodbold, men som udend-ørssæsonen sleider
frem, er det beg;mdt at lceibe med interessen for
at møde til træningl og min6 argr:uenter overfor
n:Ln søn, r'du SKÅI, roøde til træning for at få en
karpseddel'r, er beglmdt at blive uad.ermineret,d-a
han end-nu ingen seddef har fået. Han spi-Iler i
drengeafd., og jeg kan forstå, at der er for man-
ge ti1 et ho1d, og for få tj_I to ho1d. Hvorfor
skal- de tiloversblevne, så hver gang se de SAI{I{E

kamnerater få en kampseddel, og d.e tiloversblelr:e
et svar [du skal nok få en karrpsed.del en and.en

Det tyder på, at det er det lørst slae.rnre formål
med NB er gældende. Hvis det er denre pol_itik,der
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VI SÆTTEB KVALITETEN I HøN9/EDE|

skal f ortsætte, tror jeg, ai. mange unge vi I tabe
interessen for fodbolC, og Nts viL miste en del
si:ille:re på gnu:d af manglende opmr-::etringer i
f orm af , at få lov til at spille nogle tr-rnerlngs
kampe, og komme med ud på nogle ture, som der: hi
tiL ha:: r,eret arrangeret. )

0m det fortsat er iilfældet.ved jeg 1kke.
Til sidst, men ikke mindst, er det jo ikke gratis,
kon:ingent og uds*--rr er jo en rigeJig C1.r inve-
ste:ing. hvis det ku:r mu:rder ud i to gange træ-
ning om ugen) og ingen gulerødder i forro af kampe.

lleo rrenlig hilsen
fa:: tii en næsten i-teningstræt dreng.

Srr..,l :ll l-=se::b::er.' :

Som sva:r på de to soørgsmål læseren stillerr om

hvad formålet med NB's r::rgdomsafdeling er, kan
jeg kulr svare, at både punkt I og 2 skal opfylCes
'r folge NB's formålslaragraf.
Som læseren så rigtigt slcriver, er problemet i
drengeafd., at der er for mange spillere til eet
hold, men for få til to hold(ca-2o spillere),
Jeg kan oplyse, at vi havd.e tifmeldt to drenge-
hold tit turneringen 84, men på gnmd af )afd,,
måtte vl trække det ene hold ud igen inden turne-
-; ---^^+--+^..1LrIts--Ld UCtf .

Vi undersøgte så muligheden for at starte et l-
mands hofd op1 men det viste sig, at der }run var
en klub tifmeldt fra Als (egen), og da kampene

spilies en hverdagsaften, mente vi, det var for
langt at køre, til f,eks. Stubbæk,Åbenrå,Tingtev
og Løjt, som endda var nogle af de nærmeste klub-
ber.
Vi er i øjeblikket i kontakt med de andre klubber
på A1s, for at høre om de evt. også harrrover-
skud" af spi1lere, så vi kan arrangere nogle f-
mands træni-ngskampe mod dem.

z.
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Med hens;;zr til at trænerne har meget at lære
endnu, kan jeg kul kraftigt betone, at alle tra-
nere i l$B's ulgdomsafd. yder de::es bedste f or ai;

få deres afd. til at fr-rrgere på beCste måde.

Samt )gt skal man lige huske på, at al lecierger-
ning i IIB's u:rgdomsafd. er baseret på f::ir--l]igi
og ul ømet arbejde. lei koster ca. 2ooo kr. (tel-e-
f orr, lrør'sel , is og soOavand) , at være irzener r
IitrE' s ungoomsaf d. on --ret. Så. i ndel man kri tise-
rer f or meget, s;'rLes jeg man skal 'bakke Ci sse
mennesker, at de -",i1 ofre deres fri-bid, med at
træne r.mgdommen i NB.

I håb om at nic svar har r,æret mec til at udrl-Jd=
nogie nisfo:s'båeIser, iæseren måske :ar haft meC

hensl,l Lil trænerne r li3's u-ngoom::fd., saml, oe-
:'er gerr-i:-5er, lo:'I i'.-.r J-4.
lled rrenlig hi lser
Per i{øliers}:or,..
At i D^-^ulu-lulY D.

På hovedafC. generalforsamling blev der talt me-

get om O1d-Boys afds. indsats for ungdomsafd.
I{an r-nt-, <ier var for -få, oer v-lle gøre en ind-

Isats I forhold til det antaf medlemme:: der: er i
Ol rl -F.nrrc . f ,r

1 "Sporten" nr.'blev v- igen angrebe* med føIg-
ende: (sitat)
Yi har igen i år p::øvet at bejle til OId-Boys afd.
for at få dem til at hjælpe ved træning, og som

1okal domner for de små holo., Deswærre var det
et ret så nedsl-ående resultat, der kom ud af hen-
vendelsen, vi fik siger og slriver 1(een) positiv
reahion fra afd.(Ota-Boys afd.har ca. 65 medlem-
mer) " ( sr-tat slut )

Ja, der var du heldig Per, der va:: åbenbart }ru1

en tiLbage, som ikke var beshftiget i liB. Der er

SlaJSlerlorrel nlngen

F".J.J.lENsEN
Nordborg tclclon 15 I 4 06
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LANGESø HERREFRISøR

PLADSBESTI LLING
KOM IND ELLER RING OG AF'AL TID

TELEFON 451231

STATTONSVEJ 4 - TLF. 450533

SPONSOR NB 5

SÅ BLEV
DET
SOMMER!
Og alle friske sportsfol k skal
selvfølgelig gå med skjorte
med korte ærmer. Lige NU
har vi det helt store flotte
udvalg til de rigtige Priser.
Kom ind på en kiggetur og

se vort store udvalg!

PRISER FRA 59,90

SPONSOR T. HOLDET NR. T

selvfølgelig de L2 mand, der er passive medlemme::
af OIo-Boys afd., dem har vi godt nok ikke hen-
vendt os til, og det mener jeg heLler ikke r,,i
^t-^ i

På en eller anden måde er af le old-bo-vs beslæfti-
get i NB., jeg trorikke, der er mange, oel går frl
Jeg kan hel-ler: ikrre se, at man for at være medlero
af oid-boys, også skal r,'ære træner i NB., det må

stå en helt frit, også selrr om nogle nener, man
har fået så roeget se1v.(?? at klubben/NB har gi-
vet en mange oplevelser.,/red. ) Det skal nu engang
r,ære lysten, der driver lærket. Det er ikke :Ite
fnmiLie::, der accelterer, at ',far', skal af Ifflere gange ugentlig.
Vi har prøvet at gøre rnedlenmernes akti-viteter
op.
Der er l2 O}d-Boys og l4 Vete::aner. Ud af de 1?

er der 11, der ikke er beskæftiget inden for NB.,
af de 1I har nogle anden foreningsarbejde, resten
spiller fodbold for fornøjelsens s§r1d.
Lf de 14 veteraner er der 1l, der ikke er beslef-
tiget inden for NB., men har rræret det. Fordl man

er medlem af en o1d-boys afd., er det da ikke
ensbetycencie med, at man hr::. har fod"boli som hob-

fort. s. 5

§I0neetWotr, ,,,.,,.

Storegadc 4, *-r**. 
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FODBOLD III\TDER]IOLDNING

Når fodboldspirlei rr:rrdt omk-ring i E-uropa - også i Danmark -
er inde I en tilslare::krise, er cet givetvis ford-i und-erhold.-
ningen har forladt moderne fod-bold.. som tiLskuer kan jeE kun
slå fast, at en af de tin6 man må kræve er, at d,er sker noget
på banen - og helst nogei der har med fod.boLd at gøre. Der
skal være masser af målsitua'tioner, sLud på mår, målmancsrecL-
n' ger, driblinger, trekantspii og selvføLgelig måi, for att-
rave os tilskuere med. let skal ikke ktm r,ære et spØrgsmåt om

lange boLde og så 1øben stærk, men for pokker hvor er oer me-
get af det i fodbold i dag. Det gælder engelsk fod.bold oE dei;
gælder efterhånden også t,r.sk fodbold. Se b].a. t,r,sk landsholds-
fodbold. Som tilskuer primært til d,ansk focibold., må jeg også
sige, at der gætder d-snsk fodbold. I ;åsken ovenærede jef l .

divisionskampen meLlem Esbjerg og B1!o!. Hvad und.erhold:ring
angår var der absolut ingen. Når man for at over\Ere en sådan
kamp sammen med 2 dr:enge beta-i e:: 5o,oo kr. har man krav på
underholdring" Bevares vi t1k 1 mål. men atLe mere elte:: min-
Åro ii I fæl Åi m^

Som d.reng ove:rrrær:ede jeE tit Esb;ergs kamle, og det var lå Ce

tide:'hv,:r oer ofie var 15 - l8ooo l:ilsxuere- og de bler- son
regel u:rderholdt. ner var individua-rister og der var hordspir-
lere som sammen kurrne gj-ve os det vi kom fcr at se,urider:ho1 -\d le fcdboldspil ned alt hvad dertil hørte.
Hvorfor mon vi er ko,'rmet i denne sitiuation. Der er givetvis
mange gru:tde, men afgørende er det nck, at nu skal d_er seJres
Ior enhver ;ris" O:n tilskuerne så -olir-e:r vælr rcste 5ang. e-
jo ikke så afgø::ende - mere, blot kampen vino.es.
For rcig at se har trænerne en det af s'ryloen for, at vi ha:r
disse forhold, men det er nok ikke så let at få ændret, ioet
oet givetvis må starte nede i r:_ngdomsr.ækkerne og så ef'terhå:r-
den slå igennem i seniorrzekkerne.

TELF.
1010

HlEiiiurunn/,
6430 N()RDUORO Tt F (04)4518t8



Hvor ofte ser vi ikke i dag kaupe i u:rgdorosraekkerne med træ-
nere slcigende langs sidelinien på en spiller, der har taget
en dribletur og så er bolden desværce taget fra ham, får det
helt store møgfald fra trænerne. Ja, resultatet er nok, at
spilleren til sj-dst holdet op med at drible - eller måske ry-
ger af holdet. Han ender måske en gang som en, der kan sparke
langt og Iøbe stærkt. Se så, nu er han endelig blevet en god
fodbolCspillerl I I I Men hvem gider egentlig se på inam????

Et hold, der ikke kan klare at have ? - 1 individualister
bfandt de 12 - 15 spillere, er for mig ikke et rigtiqt ho] )r,At være individualist betyder ikke nødvendigvis at man ikke
kan spi1le holdspil. De spillere der kan begge del-e er så af-
gjort de bedste. Der burde åbnes for flere individualister
i fodbold i dag - og det skal starte ved træningen og starte
i ungdomsrækkerne.
individualisterne vil game på rurderhold::ingen) men er selv-
fø1ge1ig ikke nok. Hvad de andre ting angår, er de såmen ikke
langt r,,aek. Han ku::ne for eksempel starte med at slcyde noget
mere på må1. Mange hofd bruger måske Zxt t:-me eller mere på
skudtræning hver uger men ak hvorfor bruges det ikke i kamp.
Der s§rdes siupelthen alt for fidt på må1 i fodbold i dag, og
hvis man overværer tæeningen vil det hurtigt fremgå at mange

spillere kan slryde. Brug det dog også i kampll

"En til-skuer" J,t

Erik N.

I :::l :1 =g::=::::T1:: =::t l::i
Frede (Old-Boys spil-1er) kom fornylig ind i
omklæd:ringsrr:omet i Nordal-shalIen for at hente
sit hårshampoo

HAN TIA\IDE GI,EI"]T DET I'OR EI§ UGE SIDEN.

Observation fra sidelinien.
Sæsonen er nu godt i gang: og man kan beg;md.e at danne sig et
billede af , om NB får hold med i det endelige slutspil om d.e

første placeringer.
I'lange hold ligger virkel-ig pænt, og d.et ser lovende ud med hen-
syn til en endelig topplacering.
Blandt disse hold er l.drengeholdet. Og lad mig blot sige det
ærligt. Det hold havde jeg ikke givet meget for før sæsonstart.
Efter nogl-e temmelig elendige trzeningskampe (med tilsvarende
1ss"]tater) ku:rne man ikke tj-ltro dette hold ret meget i tr:r-

)nei -ngen.
Nu er der imidlertid spillet f1ere kampe i turneringen) og ho1-
det har end.:lu ikke tabt. Topkampen mod Hørup blev I'undet 2-l
(træningskampen tabt 7-21) oS her viste hol-det, at d.et båd.e

kan kæmpe og spi-1le. let var en flot kamp.
Vi er nogle faste til-skuere ti1 drengenes kamper og vi er
spæ:rdt på f ortsættelsen.
Held og lykke rned. d.e næste kampe til både d-renge og trænere.
Erik N.

TIL AII,E PUSLINGESPILI,ME.

Så har i prøvet at lave måI, dem har i ikke fået for mange af
(r-25), nu ha:: i forhåbentlig fået blod på tanden.
Vi vil håbe, at alle fortsætter med at lære lige så ivrige til
trzening og kampe, som i har ræret indtil nu, så skal i nok

vi-'e en kamp eller to.t-
Ti, åem der ikke har reret med så tit, eller slet ikke, vil vi
sige, at vi håber, at også i fortsætter, og vi vil love jer,
at i også kommer med på hold engang irnellem.

)

J,

)

J

Puslinge l-1 mands:

har følgende resultater,
Puslinge 7 mands:

har følgende resuftater,

4B

Gråsten - NB 4-o HøruP - NB 1-o
NB - UfkebøL o-5 Sundeved 2 - NB t-L

månedens spiller: må:redens spill:er:
IÅX.S BTl[KJ,ffi JACOB J. PEDIRSI]N

1C

Børge Nielsen & Per Lu::.d

I
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fort.f.s.4
Nogle har også gjort et sto:rt stykke arbejde for
lTB. gen:rem årene, og :oener -,,e1 at Cer skai nye

hrcfter til. Det ined at .:::r I ud af 5-2 er besr=f-
tiget inden for 1tr8., den holoer ikke, Per.
Ilver )nB i kom-mer og mangler trænere eller and.re
r iølrano farolæooon rri rlar Fnr <ni'l li -. - --?f:le, l1en 1r-

presser ikke folk. Det må \Ere cp til en sel'r,om
man kan finde bid riI au hjælpe.
Old-boys er faktisk i den situation, at vi har
s-,eert ved at skaffe folk nok tiL udekampe, da de

fleste slillere er beskæftiget med andet arbejde
f or I,trB.. af d-n gru-'rd havde zi den -første aflys-
ning onsdag d.15.i. for B-holdet.
I,{inston

OID-BOYS = OLD-BOYS = OL!-BOYS = OLD-BOYS =

,MVDRING AF TRMi-INGSTIDIR PÅ I,UNDAGE.
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gende kampe:

MALERMESTER

EÅf,S JøBOET
PEDEBsEX

Telefon (04) tls t6 79
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HESSELHOJVEJ - NORDBORG

TELEFOT 45 1852

TTHARMONTENT, Holmgacre 6, Norcrborg, tlf . 45a4L5l ,_:r|8;zl%::nii#r":"#li,
- Afhotdelse i vore lokaler af: | ,orDErNE*rocaexteurt

Privatfester, møder og 1ign..
TORD.ALS XORE§XOII

- Vi leverer også ud af huset: II J. aRODERSENVarm mad, anretninger, platter I ,_,*å)iii'-r**.,,eller smørrebrød. I 
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DERES VVS-INSTALLATøR
ERIK JENSEN

MELLEMVEJ 2 - EX'O NOROBORO

TELF. 04-45 05 65

SPONSOR 1. HOLDET NR.7

BTOiISTERHUSET
P.rrllclv.i 6 - l-rv€n3by

Tll. 45 r3 {3

SPONSOR 1. HOLDET NR. 10

Det Røde
^ÆselRestaurant Tlf. 45 47 m
STOREGADE 55 Tlf. {50067

SPONSOR 1. HOLDET NR.3
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i{å=reedens spiller for Lilleput-A
FRATIT A]!'DERSE[I

Karsten

EFTERLYSNING

Jeg mangler et par tteningsbukser,mørkeblå,
samme model- som de nye trzeningsdragter i
ungdomsafdelingen.
Jeg misted-e dem mandag den 1o/4 i omkfæd-

ningsrr:m nr.7 i Nordalshallen efte:: en Vete-
-^-. t-^--r du LdDi, .

Størrelsen er nr. 4ll.

til specialistan - Det batalar sig!

. (04) 4s 30 e4

B@DEG.t

BOTTEHUlle6p
\{ine dam€r Måvi

ogherrt/ IT æscnte*

&

HAVNBJEBG SUTIKSCEIIIER 0&sPtli,
tt[Ådcr

iI. PERREGAAnI' A.S

6430 NORDBORG 6474 SKOVBY

TLF.4501 50 TLF.4444q'

STILHOFF'
LE6EIøJ - HOBBY - BABYUDSTYR

NORDBORG _ TELF. 45 I483

OEN FBIE
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sen
00 55

alttil,
Slcail af WtMolktfl gor{err
Toj, sko o_g rekvisittcr. Professionelt hele vejen
igemem. F.eks. er Winner ketsjere fremstiljt i
sambejde mellem læne Køp1rn og Courtmast€r.

NORDBORG

E!nat
Turwei42
§43O Nordl

r Lorent
.Kirkeby
rorq .Tel 04-45 t

3trIT
Epptrzl tl trI«e

Kom-TLt
BYENS GRILL & BURGEF

v/(nud Tarbensen

i:%"rt"",t"" 45 19 g6

A. BOYSEN & CO.

STOREGADE 30 - 32 - TLF.45 15'l{)

URE
eftf. OpTtK

STOREGADE 65 XORDTORG - TLF. 45 155I

W
I6NDERBORG - XORDIOIG
{2 35 57 {5 16 5E

Yngllngetræner
Verner Petersen

SVEND WITT E

BOLIGMONTERING

HOLM _ NOBDBORG _ TELF.45 136

En lol€lbank
trar nrange fordele

-derfor

SYD."BANK['j
sPoNsoR ron rucino-nls BoLDKLUB

rvn " 
Øtotooro

Storegade 4il - Tll. 45 $ 34
64æNORDBORG
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