
En sommer ; sort og rødt
Om nogle måneder er vi inde i lokale »oprørsstemning«,når hold

fodboldsæsonen 1970, en sæson, fra HIF og NIF sku1:lemøde bin-
der bliver særdeles spændende ef- anden, må vi undvære i denne sæ-
ter dannelsen af NB - Nordals son. Men med spillere fra begge
Boldklub. Under hele forarbejdet de gamle klubber skal det nok lyk-
til boldklubben og til de møder, kes for spilleudvalget at skabe
pressen har været inviteret, har hold, der kan gøre slg gældende
luften på det nærmeste sydet af i turneringen.
optimisme. En vigtig ~el 8ff en J!odboIdldubs
Ikke alene optimisme, når det arbejde er ungdomsafdeldngen.Ar-

gælder samarbejdet mellem ledel- bejdet her har været til grundig
se, spildereog et trofast publikum. overvejelse, og man har valgt rig-
I sidstnævnte tilfælde er det op til tigt ved at placere trænengenbåde
spillerne at skabe kontakten tværs i Nordborg og Langesø, i hvert
over sidelinjen, langsomt men sik- fald for de yngstes vedkommende.
kert bevise, at sammenslutningen 14 ungdomshold skal med i tur-
ti! NB også har betydet noget kva- neringen under Jysk Boldspil Uni-
litetsmæssigt. Ion og Sønderjysk Idrætsforening.
Den til tider meget l;Ilorsomme Jumorernes træning er aLlerede

in<Nedt under ledelse af Børge
Neesgaard, Langesø. - Drengene
starter udendørstræningen i den
kommende uge, og senere følger
puslinge og lilleputter. En række
spi.llerehar stiillet sig til rådighed
som trænere: Erik Sønderby, Las-
se Christensen, Ole Lyngkilde,Jens
Hansen, Børge Olsen og Kurt Ny-
mark.
En anden ting, man skal vænne

sig til i sommer, er den nye klub-
dragt. Når man gennem adskillige
år har vænnet sig til at heppe på
de blå/hvide farver bliver det no-
get af en omvæltning at skifte over
til sort/rød. Man forstår spil'ler-
nes afgørelse. Farverne er spæn-
dende.
Også et nyt klubblad har set da-

gens lys med 1970. »Sporten« vil
være månedens forbindelse mel-I
lem bestyrelsen og medlemmerne.
Redaktør er Chr. Jørgensen, Nord-
bor.


