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NORD-ALS BOLDKLUBS BESTYRELSE
Formand P. SØndergård, Mågevej 17, tlf. 450403
Næstformand Chr. Larsen, østermarken 21, Stevning
Kasserer Peter Hansen, Lærkevej 30, tlf. 451866
Sekretær Chr. Kronborg, Sprogøvej 5, tlf. 450644
Medlem Peter Glock, Mosevang 28, tlf. 453179
SPILLEUDVALGET
Formand
Træner
Træner

Verner Petersen, Sprogøvej 10, tlf. 453146
Viggo Nielsen, Th. Brorsensvej 74
P'r eben Jæger, Th.Brorsensvej 44

..:: - ~
. .'~ ..

, .;

. ,.

<'-.<

UNGDOMSAFDELING
Formand : BØrge Neesgård, Lærkevej 32, tlf.450434
OLD-BOYS BESTYRELSE
Formand Knud Poulsen, Th.Brors~nsvej 78, tlf. 450331~:

R. Paustian, Th.Brorsensvej 54, tlf. 450939
Nic. Buchholt, Tranebærvej 6
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'FESTUDVALG
Formand Peter Glock, Mosevang 28, tlf. 453119
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MEDELELSE FRA FESTUDVALGET
Hermed indbydes alle medlemmer til filmaften
~"'lsdag den 5. april i Nordborg Skoles film-
j,Jale. Der vises filmen ."J:>E~E'S ARVTAGERE"
D.B.U. skriver om filmen:
Den brasilanske landstræner viser ungdoms træ-
ning, konditionsgivende tekniske Øvelser med
stærkt islæt af taktiske Øvelser i moderne
spillesystemer. En fantastisk skØn farvefilm
med dejlig ledsagemusik. Virkelig en film med
nye,gode ideer til fodboldtræneren, og hele
iscenesættelsen vil få selv den mindste fod-
bolddrengs Øjne til at stråle ved oplevelsen,
og enhver voksen vil falde for det kolossale
knist af fodbold - som et lille fodbold land
som Danmark aldrig vil kunne skabe.

SPILLEPLAN:
Kl18.00 - 18.45 Miniput, Lilleput og Puslinge
Kl19.00 - 19.45 Drenge, Junior og Piger
K120.00 - 20.45 Damer, Senior, Yngl.,Old-Boys
T' er den sidste forest1lling er der spiller-
ID ae, hvor Festudvalget er vært ved GRATIS
KAFFEBORD.
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HANS SCHMIDT
Ure og optik .. Guld og sølv

Løjtertoft 8a .. Nordborg .. TIf. 45 00 15
(04) 450070
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SADANGIK DETYNGL.I TRÆNINGSKAMPE(B.N.)
FØlgendetræningskanpe er spillet og her er resultaterne:
NB- Abenrå1-7, NB- SE 7-6, NB- Egen2-1, NB- Sven-
sttrup 11-0 og NB- Gråsten O-l.
Det blev altså til to nederlag og tre sejre. Minzæning
omsejrene: VedkanpenrrodSBviste vi,at rroralen og kam-
neratskabetblandt spilleme er i orden. Vi var bagud.
ræd 1-4 i l. halvleg og vandt alligevel. M:xl Svenstrup
fik vi en let sejr selvan karrpenkun varede 50 minutter
fordi rrodstanderenkun stillede op med8 nand.
KarrpenrrOdEgenvar rreget konditionskrævende. Der var en .
f:rygtelig sto:rm, og det var næsten umil.Iqt, at spille
fodbold - ræn sejren gik i orden. O:Jså til nederlagene.
M:xl Abenrågik det son ventet efter min mening, da vi måt-
te sløjfe træningen et par gange p.g.a. en del misforstå-
elser. .
KampenrrodGråsten var den bedste, vi har spillet i år,
selvan vi tabte ræd l-O. Alle 12 spillere gjorde, hvad de
skulle, ræn glemte bare at lave mål. Nuer der tre træ-
ningskanpe tilbage, somskal spilles i lØbet af 4 dåge.
Til sidst vil jeg Ønskealle spillere enten de komær til
at spille på ynglinge A eller serie 6 holdet en rigtig
god sæsonCXJ forsikre dem, at jeg også efter trænings-
kanpenestadig har stor tiltro til GUTTERDRENGENE.
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PELE-FILMENTIL NB
Hermed indbydes alle ungdomsspillere med forældre
s '~ende eller venner til en filmaften torsdag
d •. 25. april, Kl. 18.30 på NØrherredhus.

Filmen er produceret af PEPSI
som et led i PEPSIs store in-
ternationale uddannelsespro-
gram for unge sportsfolk.
Hovedpersonen er selveste :PELE
som demonstrereE fodboldspil-
lets finesser.

Forestillingen varer ca. 2 timer og i pausen ud-
deles der gratis PEPSI-COLA.
'Ydermere bortloddes der mange 'træningstrøjer -
skænket af lokale foretninger.
Alle ungdomstrænere og ledere vil være tilstede
og der er mulighed for at kontakte dem med
evtl. spørgsmål. .
Gå ikke glip af denne aften og forlang en til-
meldingsblanket hos din træner.
Al træning i ungdomsafd. er aflyst denne aften.
N
09~å seniorspillere, ynglinge og Old-boys er
velkomne.
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