
Seniorer i N B
er i fuld sving

som f.eks. træning ..af mål-
mænd. Denne træning foregår
om mandagen på Havnbjerg
skole, og alle N B 's målmænd er
med her, også de helt unge, så
der samles ca. 20 hver gang;

Damerne er naturligvis-også i
sving, men her kniber det en
smule med tilslutningen. Her
har klubben i øjeblikket kun til
et.hold, N B er derfor interesse- .
ret i at få forbindelse med flere
kvindellge fodboldspillere til
træningen om mandagen på
Nordborg skole.

Et damehold er tilmeldt den
kommende turnering og en gen-
nemførelse af de kampe, der
bliver udtaget, forudsætter nul
afbud fra damespillerne. Også
af den grund er det vigtigt for
NB at få flere på dette område,
for i værste fald risikerer man
ikke at kunne stille med hold.

Nordals Boldklubs senioraf-
deling er i fuld gang med træ-
ningen til den kommende sæ-
son. Der trænes om' tirsdagen

. på Østerlundskolen og om tors-
dagen i Nordborg skole. Tilslut-
ningen er fin, idet der møder
omkring 4S hver træningsaften.

Seniorerne går virkelig til sa-
gen i år og gennemgår flere nye
trænlngsøvelser , de ikke har
prøvet før.

De to nye trænere, Viggo·
Nielsen og Preben Jæger, er
personligt tilfredse med tilslut-
ningen, og de mener, at der er
flere unge, der skal spilles ind
på førsteholdet.

To af NBts gamle spillere er
vendt »tilbage til folden«, Det
er Finn Christensen, som har
været et år i Lysabild og Frede
Lorentsen , der sidste år spillede,
for Egen.

NB har taget en ny ting op
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Spillerne imponeret over deres
træningsprogram med nye trænere

,-
Det går vældig godt i NOFdals
Boldklub, Træningsive,ren ly..
ser. ud af senforspilferne, og
det har klubbens to nye træ-
nere, Viggo r'Helsen' og Pre-
ben Jæger, en stor del af skyl-
den for. '
De har nemlig' lavet et træ-
ningsprogram, som NB'erne
ikke har set fØr. !Det er rne-
.get varieret, øg det har også
givet spilierne,ekstra 'gejst.
Viggo N4elsen ska1 træne l,
holdet 'samt ynglinge A, mens
Pl1eben .:ræger tager sig af
klubbens to Øvrigeseniorhold.
NB's i. hold har allerede spil-
let to træningskampe, FØrst

slog de 3. holdet med 4-!I. og
derpå spillede de uaf~ørt ,if.-i
mod Serie II kltl(bben Skelde,
- Men vi regner iltke med
,poget. stort på forhånd, siger-
BØrgeNeesgaand fra NBs' be-
styrelse. Vi tager en kam]) ad
gangen. V:~har fået Finn Chri-
stensen tilbage fra Lysabild og
Frede Lorenzen :fira Egen.
spillere skal nok få træning
Vore spillere skal nok få træ-'
ning op Ul turneeingsstarten.
F'oruden de sædvanlige træ-
ningsaftefter er der arrangeret '
træningskampe i hver week-
end' op til turneringen, siger
Børge Neesgaard.

(
•

Sløjt', /~~j
for NB, w

Nordals Boldklub havde hel-
digvis kun træningskampe i
weekenden, hvor det gik tern-
meligt sløjt, Forhåbentlig går'
det bedre ved turner ingskam-
pen e om tre uger. Fønsteholdet
blev slået af Egen med I-O, og
samme resultat opnåede Not-:
rnank over hold 2, Lidt bedre
gik det for hold 3, som fik uaf-
gjort 2-2 med Egen, og yng-
linge, som klarede 1.1 - ligele-
des mod Egen, Puslinge l og 2
blev slået af SB med 5-0 og 3-Q,
Generelt kan siges, at det kni- !

ber for de nordalsiske spillere
at Finde Frem til modstandernes'
mål.

N B-fodbold ~I. \

- Nordals Boldklub kunne
ikke gøre sig gældende ved dan-
marksmesterskaberne i Gram,
men det havde vi heller ikke
ventet, siger Børge Neesgaard i
en kommentar. -- Alene det at
være med var dog en oplevelse..

Klubben har endvidere hafe
en række træningskampe med
vekslende resultater: Hold l - ,
Augustenborg 4-3. Hold II -
Egen 2-2, Hold lIU - Augusten-:
borg l-l. Ynglinge - Rødding 3-
7. Junior A - Rødding O-l. I

Drenge A- Rødding 3-!.~_ 1

---'

TræniJigsiv.eren lF-ser ud af øjne:ne pAl seniorerne i NB. Her fra. en træntngsformldda.g på' klubbens anlæg. ~et er sentortræ-
neme Viggo Nielseilog Preben 'Jæg-er til·venstre.

,sæson
startet

Nordals Boldklub kom godt
igennem' den første turnerings-
nunde , hvor ni hold hjemme øg
ude prøvede kræfter med lige-
stillede. "

Første hold vandt 2-1 i Rø-
dekro og overraskede således
efter de dårlige træningskampe.
Begge mål scoredes at: Fim, An-
dersen. Ole Lyngkilde blev ska-
det og kommer nok ikke med i
næste weekend, Hold II tabte i
en 'temmelig kedelig kamp 0-2
t,'ilNotmark. Hvorimod hold III
viste sin målfarlighed ved at be-
sejre Bov med 5-1., Ynglinge A
spillede næsten Haderslev ud af
banen i anden halvleg, hver-'
der lavedes fem mål mod 0, Slu-

. tresultatet kunne have været to-
cifnet, NB 's mål blev scoret' af
Keld Hansen, Per SØrensen,
Harald'Duus, øg Bjarne Skov, '



Nordals :

N B skulfedesit
egetpublikum;t~~f

Mange nordalsingere giR
skuff'et hjem fra kampen mel-
lem Nordals Boldklubs første'-
'hold og. Skærbæk. NB kunne
ikke leve op til forventningerne.
Holdet afslørede sig som ef
ungt hold, der endnu' i denne
sæson' ikke har formået at score
'på hjemmebane. Skærbæk log
sejren med 3-0. 'Et mål var på
straffespark, og la mål var efter
forsvarsfadæser hos NB:,

Hold 2 klarede uafgjort på
udebane O-O mod topholdet".

Nordals Boldklubs serie 8 va·ndt på.ny på. ude bane, Sejren blev 2-1 ove!.' 'Augustenborg etter
2-0, føring ved halvleg. A1;Igustenborg har nu tre points for tre kampe"mens NB har et point
mere tor samme antal kampe. NB ha.vde Frnnk Kruse Jensen med som debutant t stedet for
Henning Christensen, der sendte afbud. Han' fik en god debut_ Det va.r .en meget fair. kamp. hvor
Fiun Christensen og Ole Lyngkildll sørgede for NB's mål. Her ses en øltuatlon fra kampen i

" Aupstenborg. Det er NB'~e i hvide bluser. 17'~f'-'7 ~.._.. ., . ,,_ ~ -.-.-. ...0-- ",_".,-",--,~~""_}"",_,~",--_",,,)

tøjt. Hold 3 blev slået af Augu-
stenborg med 3-2.' , Ji

Lyspunktet i påsken for'lNB
var hold 4, som atter viste sin
målfanlighed ved al vinde 7-2
over Ketring. Det hold viser, at
det kan.

Øvrige resultater blev: Ju-
nior A-ErritsØ 3-3, Drenge B 2-

, Ulkebel O-S. Puslinge A 2-IJI-
kebøl 1-11. Junior B 2-Sven-
strup 1-2, men her er nedlagt
protest. Lilleput A vandt 6-0
over ~benrå.
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