
Festlig afslutning
for NB's første år
400 bem og foraldre deltog i hyldning og så

morsomt trylleri

I en propfuld sal på ørberred-
hus bod formanden for for • ordal
Boldklub. Byrge Jen en i gal' efter-
middags velkommen til ungdoms-
afdelingen afslutning på den 'ør-
te æson, og med tak til byradet

for kommunal bevågenhed over-
rakte han borgme ter Jens Chr.
Jen en en miniatureudgave af en
NB-spiller.

Ungdom afdelingens form: nd.
Børge Neesgaard bel p tede om for-
løbet af det første ar .. om havde
givet gode re ultater. Pu linge A 1
og Junior A 2 var blevet ønder-
jyske me tre. og lilleputt r 1 og 2
var blevet puljevindere. Afdelingen
var tartet med 14 hold. og sluttede
. æ onen med 13.

Børge Neesgard takkede de man-
ge trænere og andre. der har hjul-
pet m d til resultaterne og udtykte
håb om, at afdelingen næste år f r
2-3 mere med i JBU.

HIF formand. Gunnar Krohn.
forsalte om ammenlægningen
1969 af klubberne på Tordals Ol!

påpegede betydningen heraf. P
HIFs vegne uddelte han præmier
il de to sønderjys ke me erhold.
Borgmester Jens Chr. Jen en hyl-

dede ungdomsafdelingen og uddelte
vindergaver til rets B- ptllere

Bo Petersen Hilleput+er), La! Per·
regaaard (pu linge), Erlan Larsen
og Jen kov (drenae) 'amt Bjarne
Andel' en fra juniorholdel.

Fra klubbladet porten talte
det redaktør. Chr. Jørgen en. der
oplyste. at man plejer at udpege et
Måneden hold. I dag ville man

udp ge .,Ar t hold, der viste ig
al være pusling A 2. Bladet havde
endvidere udpeget Bjarne Jen en.
puslinge A 1, til »Arets ungdoms-
piller«.
Børge Tee gaard oplyste at af-

delingen ekretær havde ud at en
vandrepræmie i pusling rækken,
og før te overrækkel e af den skete
til Henning Sørensen, puslinge A 2

De for kellige hold og enkelt-
spillere blev stærkt hyldet af den
tore for amling. når de kom på

scenen. og det samme blev en ræk-
ke trænere til del. når de fik gaver
af deres hold. - Man kulle tro,
det var juleaften. sagde Børge

eesgaard, som selv fik gaver og
ro for in ind at .

Den på .n gang højtidelige og
morsomme eftermiddag indeholdt
og å en siov trylleriafdeling med
den dan ke mester i tryllekunst,
Leif Bøckel, foruden en gættekon-
med mange gevin ter.

"Arets spillere" 1970 ho 'B blev Bo Peter en, Lars Perregaard, Er-
Ian Lar en, Jen kov og Bjarne Andersen


