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I qør ondt, hvod loven iøvrigt

po

Overskriften hor vi nok ol-]e

nd kun er en knofd på bonen *

hom, der fIøjter efter en før
foktisk godt kon se ---- noge

week-erid, men oldrig spiller.
ikke kon og meget nødigt vil
dommeren.

Jeg vil gennem denne ortikel søge of beskrive vores

set fro dommerens side. Jeg håber, du herigennem vi1

ho"()tuction til govn f or både dig og dommeren'

Men iørst vil jeg præsentere mig. Jeg hedder Tore ØstergårC,

i 8 år og er indploceret i serie 2, Jeg hor hoft fornø ielsen
ste NB-hoId de sidste år, og de fleste gonge tror leg fcrnø)

gensidig - dog er jeg ikke så sikker m.h.t. oldboys 'A lll
Det ot være fodbolddommer er både en idræt, men også lidt ci en iivsstil'Dom-

;; ",;"; ;;;;; ;; ;"; ;"; ; ;"i.u..uie forsto

om hom nogle mener foktisk er en knoLd. Det er

ehund, skønt hon ved, der ingen kommer og som

tl --- Hom som elsker fodbold og J-øber.der hver

Men også hom, som fodboldspiJ-1et og kl-ubberne

undvære. Du hor nok gættet, ot cjette omhondler

dejlige hobby - fodbold -
få større forstiels: for

meren må konditionstræne hele året og på monge kurser hvert å

keltmondssport, hvor vi kæmper mod hj'nonden - ikke fysisk, re

hor ciømt fodbcld
o'i. møde de f.le-

eisen hor været

Det er en en-

oennem vores

bedømmelser og korokterer. Alli.gevel- hor dommere et virkelig godt kommerot-

skob, vel nok fordi ingen nødvendigvis tober, fordi nogie vrriel. I gennem-

snit dømmer en oktiv dommer mellem 7o og 9o kompe om åre*" Det er monge - og-

så for monge, men desværre er dommermonglen udbrect også : cerne del of Don-

mork.

Udover den fysiske form skol dommeren være i psykisk boionce Hon er ofte ud-

sot for et stort psykisk pres, dels fordi spillerne "oresse:" hon, men også

fordi kompen sko.I gå godt, drv, s, of bedømmeren e.r t.j..l.::ecs, Derf or er de f 1e-

ste.rlo.mmere foktisk ligeså spændte, motiveret og nervose som spillerne' Vi in-
tur(-)r"r os ikke for resultotet, men vil gerne hove oørt en spændende og un-

derho.l-dende komp, ofviklet i en god otmosfære, Netoc cerior onser monge dotn-

mere det for rigtigt ot dæmpe tilråb og protester

de egentligt generer, men fordi de er forføberen

re bo1lcide. (husk detil)
Dommerne er ogs6 kun menneskt

: soii.lerne, ikke fordi
den større og olvorlige-

hvor monge feil,
) I forhold her lil
gørelsen skol to-
kke mærke, om det
Iover fejl jo, men

-r
tor

lover dommeren foktisk meget

I ges i brøkde1e of sekunder. I

r, der kon I
ger, driblin
f6 fejl - ti
ommerne kon

er bedøvende

HVA'
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ikke så monge som de f.Ieste trcr, og of gode grun-

de er vi nødt til ot stå fost på vores oFgørelse -
i:eenk hvis o11e skull,e være med tii ot bestemmel

Vj. er kede of ct give -røde og gule kort, men vif

dog ikke gå på koinpromis med loven. Det er trods

oIt spillerne, de:: se.l,v hor bedt om kortetl(husk
også det I )

Afslutningsvis vil jeg s1å fost, ot hvis olle klub-

ber gov dommeren så gode forhold før, under (h'nl"

oldboysil) og efter kompen som NB, så vor domn <-

monglen nok rroget mindre. )

TiIIykke med oprykningen '"i1 serie 2, det jyske

mesterskob i serie 5 somt kredsmesterskob i yng-

1inge.
HeId os lykke tiI cll"e i 1987.

Tore Østergoord '

+++++#++H+#+++#+-i++++#+*+#+#++-##++#
Billeder fro NB-ofslutningsfest for ungdomshold på

Nørherredhus, søp{9g d.,l9.l_1.9{:----------

Gå t;l specialistsn - oGt bstaisr sigl

NOHDBORG
AUToOPRETNING
vlsv6nd CIau§6n

Mellomvei 7 - Notdbo.g

rLF. (04) 45 30 94

SVEND WIT-IE

BOLiCMONT E R I}IG

HOLM _ NORDBORG _ TELF, 45 13 6

Fro festen bfev der som a.ltid toget en mængde glim-
rende billeder of de enkelte holds optræden på sce-

nen.

En moppe meC disse billeder hor ræret fremlogt i
Cofel:eriet i Idrætscentret, hvor interesserede hor

kunnet besti.LIe biIl; der"

KÆRE FOR;ii:LDRE, SPILL: Rt 0C TRÆNERE. Der må do vqre

flere der er interesseret i sådonne bi1leder, )
de 8 il, der hsr skrevet sig på hidtil. 7 piger +

I træner hor bestilt lidt bitleder, i olt 25 stk'
Der må være monge f1ere, der gerne vil hove et bi1-

Pdrdllslvei 6 - L.v6nsby
Tit. 45 r3 {3

SPONSOR I.HOLDET }IR.7

lede fro ofsJ-utningsfestenl j

Nu er moppen igen logt i Cofeteriet og vil der kun-

ne lånes til gennemsyn (i Cofeteriet) og hvor evt'

::::ttrt"n 
of billeder vi1 kunne foretoses'

DER VAR ENGANG ....
Der vor en gong ..., sådon begynder monge gode e-

ventyr. Afslutningsfesten for seniorerne vor be-

stemt ikke noget eventyr i år. (86) Der vor engong

hvo- festen vor en festli-g ofslutning på en long
)

SæS. , ;

Efter ot hove tolt med monge om det, hor ieg fun-

det ud of, ot det der skuffede folk ollermest,vor

moden. Longt oppe i Jyllond vor NB's ofsl' fest

for nogle år siden noget 'mon tolte meget om' Fes-

ten vor kendt fcr c', hove et overvæIdende stor"

"To'selv" bord, son mon un:uiigt kunne "æde" sig l-

gennem. Der blev i år serveret et "To'seiv" bcrc

bestående of: Korholm kolonihovers udvolgte grønr-

soger/ somt noget meget Iækkert kød' Do mon hovoe

spist dette, (de fleste vor der da nok tiI I i: )

ventede )eg så på det troditionel-Ie kolde borc,men

hvod skete . . . ind kom osten,i Underholdninoer

vor også middelmådig, hvilket formedentiig også

vor grunden ti1, of monge gi"k før tiden' Hvor srcl

mon plocere onsvoret ? Nørherredhus 's præs-"o:icn

vo r hvert fold ikke imponerende, og so":gs'i -':
,

u., J, det i. fremtiden skol være en seivfcige, ct

festen holdes netop der, Der fincies mor!€ onCrc rL

ligheder, og mon skulle 1o nødigt væioe Norherrec-

KIG IHD TIL

Kolmos
DEREi HO(I XOBMAXD

TELEFON 4517 17
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A. BOYSEN & CO.

STOREGADE 30- 32 - TLF.4615'O

hus, blot fordi det er byens fornemste hote-l' Af

skode bliver mon klog, og mon ikke NB's festudvolg

hor Iært noget her? Recepten på succes er gonske

klort - venci tilbr:ge til festerne vi hovde for 3-

4 år siden.

en ti.Iskuer i sydkurven.

!B==!:lI=iii,-I9l!
Jyllonds bedste serie 5-ho1d, Jo, intet mindre ksn

NB's serie 6-hold nu kolde si9 efter d. 7' decerl-

ber ot hove vundet finolen over Auning fto D)u )
l-ondmed4-o,
Som det tidligere er blevet nævnt her i Sporten,

hor ve]en været J-ong for of nå finolen, men når

det hele storter med 96 hoJ-d, skol det io blive så-

don.

Ti1 tykke med det jydske mesterskob - det gælder

såvei spi11ere, monoger Jon somt klubben NB'

Lidt om finolen.
Kompp.Lod:,:n vor of ...:ij'-j hestemt of skulle være Fre-

dericie: irorenede Boleikiubbers bone - oitså neutrol

for begge klubber.
Tidspunkt søndog d. 7. dec. kI. 13.oo.

Stor bus ofgik fro Nord-AIs Idrætscenter kI' Io'15

med såve1 spillere som nogle trofoste tilhængere

(flere kunne godt hove været med). 3 - 4 privotbi-

.Ler nåede også f rem tiI kompen, så der vor 2o-^'11,

fro Nordols - men lidt mindre fro D!urslond. /'

Under opvormningen b.Lev vi ret hurtige enige omrot

Auning burde NB kunne s1å. Flere of Auni'ngs spil-
lere måtte Iet kunne gå ind på et otd-boys hoIC,

men cle hovde vundet deres semifino.l-e mei 6 - o

Bonen vor foktisk ringe' Der vor knolde i mossevis

somt monge bore pletter. Lige ved siden of lå der

et p:ogtfuld græstæope lige tiI en fj-n fodboldbone,

I men det vo: bo.::e rkke der kompen skull-e spilles '

il idt f,:.r i.i." -i..1 ,.:;a f Ln:i:-eCe domme;:en onr'ørerne til

WESTON
FRA VIEG TIL VÆG

TONNY PETERSEN
MOBLER

STOBEGADE 69-7I . I{OBDAONG
TELEFOT{ 45 t9 31

VI SÆTTEB KVALITETEN I HøJS,/EDET

SP€CIALCENTER I HVIO€VARER
TLf. a50766 - /t50266

Det betaler sig altid at gå til fagmande
HANS SCHMIDT

Ure&optik - Guld&sølv
Løitertoft 8a - tlf. 4500 l5

""6-

[,

[.

1

)'

midten og i overværelse of linievogterne tabte NB

J-odtrækningen og Auning volgte medvind somt forde-

l-en of en skrånende bone. Spændencie vor det 1o.

AlIe vidste jo ct det vor " iyciske mester", der tol-
te. At blive nr, 2 vor også fj-ot, men olligeveI"
Kompen vor igong - og Auning hsvde ei por nærgåen-

de forsøg, bi",o. j. forbindeise med h]ørnespork.Ef-

terhånden synes NB dog ot sidde på kompen. Midtbo-

nen og forsvoret spiJ-1ede stærkt og sikkert, men

det'ieb med ot få skobt de helt store choncer for-
,.on. -^ton vor tæt ved - men bolden skuf .l-e obsolut

tordnes ind - og så gik den selvfølgelig over l,l

O - 0 ved pousen. The og kloge ord fro Jon, og kom-

pen vor igong i.gen.

Nu sku"Lle det være, troede vi. Medvind, solen i øi-
nene på Aunings måImond, bonehældning m.m. AIt i
NB's fovør - men så stortede det med Auning pres

og skud på stolpe.
Så pludselig en long bold frem. Alfred efter den.

Børge "formond" råbte:"Den skol nås, AIfred" og

minsondten, AIfred nåede den, hårdt presset og

prikkede den uden om den fremstormende m6lmond:

1-o,i
Kort efter. H!ørne i venstre side. Kort spork til

Brion, der hurtig tog et træk ind i stroffespork-
feltet, og fyrede kononen of. l''1åfmonden så ikke

boI l- ,en måtte høre suset i netmosrerte. l-O

og høj jubei blondt NB tilhængere. FIot måI.

Peder Mothiesen vor kommet ind i 2.hoIvJ.eg - og

vor en veloplogt venstrewing. Peder hor et godt

snork, men hvem pokker kunne tro, of hon kunne fj'n-

de på of sporke så longt ude fro. Det kom bog oå

Auning's målmond, og det somme giorde bolden' En

tysk TV-speoker ville hove sogt "ein bombenschuss"

und Torj: 3-0 til NB. Nu troede vi po det. Der vor

cs, et kvorter tilboge. Auninq vcr færdi9'
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H. PERnEqAARD A-t
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TLf. /t501 50 TLF. it4tll(x,

Pludselig befondt Bendt Jørgensen (den strålende

onfører) sig med bolden lige foron må1, og hon ud-

plocerede let må.Imonden. Og det vor oltså 4-0 til

NB. Slutresultotet'
Ros til begge hold. Kompen blev ofviklet i ret god

otracsfaare. Ingen gule kort.

Der vor selvfø.1-gelig glæde i NB 1e)ren' For første

gong hjemførte NB et )ysk mesterskob' Det vor dei-

Iigt of overvære'

Chompogne til vinderholdet - og Ivon Rovn (JAU)

tokkede holdene og dommerne og deJ-te diplom og' )s-
terskobsplokette ud somt gutd- og sølvmedolier'

Jo, do vor det rort of være NB'er il

Hvordon turen vor hiem i bussen, skol ieg ikke kun-

ne sige - men det vor nogle glode spiJ-lere og tif-

hængere, der nåeCe klubhuset ved Idrætscentret'Her
vor der yclerligere lykønskninger og gover fro be-

styrelsen inden holdet kunne gå i gong med fort]ent

spise (ø1 og brød) somnlen med koner og kærester'

En long sæson vor forbi - og med et flot resultot:

JYSK MESTER 1986

en nb'er i fredericio.

TIL LYKKE OGSÅ FRA SPORTEN.

)

STATIOIJSVEJa - TLF. 't605il:l
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URE
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at for kun 80 øre om dagen kan du forsikre dine tænd.
(indtil 2O.OO0 kr") og din førlighed (indtil 2.0OO.OO0 kr.)
mod skader opstået ved utykkestilfælde i din fritid, f . eks.
i forbindelse med din sport.
Vil du vidb mere om ulykkesforsikrinq eller andre forsik-
ringer så kontakt: BJARNE_l{IELSEN

PERLEGADE 40 . SøNDERBORG
TELEFON 42 3333 (konror) ELLER 454343 (prlvat)

-Io-

bent
enghof f

Herre- og Damefrisør

BMTTT FOR.DEI,EN

TIDSBESTTLLn{G

t{andag - Tirsdag - Onsdag

Lørciag

H avnb jerg Butikscenter

TIf.450840 )

En hlølbank
tur nnnge fordele

-derfor

SPBHT
BIDEPLADSEN _ NOBDEORG

TELEFON 45 16 25

ULYKKESFORSIKRING . TÆNDER
VIDSTE DU ...

Wnnen
attfu

ffitafæoftfrftdporHr.
Ttj. *o og n&vbittct. Profecrfrm€lt h& veia
igEnDGnr. F.oL.* er Wimer ketejete lremæilli i
rrmrbej& mdlar I*.ræ Kqmdi ot Cortnrrt r.

trtrUGEtrNKgl.Brand

U DsAt6
)

I

I

SFONSOR T. HOLDET ilfi. T

l-, - 
-\

roJE x s PE RrE I{-./ IELF.

HELMAR'S
FOTO

NORDBORG

4516 06

IIers&aI du
sede billeder,
ieg tog i går! '

lndlever din tilm i dog
- og hen! deiltge
lorvebilleder i morgen...!

lrJz
d
d-'

E9
.26.9v
oo2
(v€
o4tr uJ
.,L
<9
(lø
Q rrt:o

NORDEORG

-11 -

OPLEV EVENTYRET

GÅ

PÅ

o


