
Beretning til generalforsamning den 14. nov. 1974.
I ungdomsafdelingen har vi haft et godt år, vi har fine resultater det skyldes

vi kom tidlig igang, vi startede med træningstunering i febuar, der blev spillet
fra 4 til 6 kampe pr. hold, vi spillede mod Not mark , Svenstrup, Egen, Ketting,
S. B. Vi mener at det var så stor en susses at den skal getages til næste år.
I april havde vi Pepsi - Cola med Pele filmen der var pæn tilslutning og.:den

er blevet diskuteret mange gange siden,. eg de~~:var'øgså-:"_ninøi.~~
Vi havde ikke så stor susses ved Amtsmesterskabet det blev klUl til en pokal

i år, men 3 andenplasser.
I juni havde vi Osdorfer Born fra Hamburg på besøg med 2 Puslingeholæ på

besøg, der blev lavet en pokaltunering mellem Egen, Not mark , 2 Osdorfer hold og
2 N. B. hold, og pokalen gik til Hambuv.g.

En uge efter var vi til 85 års jubelæum ved vores venskabsklub Hatting, med.
5 hold, der var lavet en pokaltunering med omegnsklubberne, Hatting og N.B.
da tog vi alle 5 pokaler med hjem.

Efter sommerferien havde vi Sædding/Guldager på besøg en søndag med 4 hold
hvor vi fik en sejr en uafgjort og 2 nederlag, jeg tror vi har stor glæde af de
venskabskampe, for man får at se hvordan de spiller i andre krese, og de. kam -
meratskab man møder er også noget værd.

Begge vores juniorhold var i Hamburg i september, vi så Bundersligakampen
H. S. V.-Stuttgart og vores venner fra Osdorfer viste os lidt rundt i byen, det
var en oplevelse for os der var med.

Af tuneringsresultater har vi i år Jun. A J. B. U. no. l
Jun. B. SI. no. 6 ?
Dr. A. J. B. U. 4 ?

Pusl. A. ,I no. l syd jysk:Ii'>Mster
f'usl. A. II. no. 3 ?

pusle A. III. sidst ? kom med senere.
Pusl. B. I. ca. midt i
Pusle B. II.
Lilp. A. no. 3 ~
Lilp. B. I. no. 4 ?
Lilp. B. II. no. midt ?
Minip. no. l Sydjysk mester.
Piger no , 3 ?

Y. damer no. 2
Dette er i store træk hvad der er sket i ungdomsafdeling~n, og jeg vil sige

tak for i år.

Bent


