
Så er der gået at r igen, o result tmæssi~ er et et meget
godt år, jeg tror ret bed~t- i B. s historie, nen den er jo
også kun 5 år.

Af de ting de}: er sko t i v or-es a f'd, i ~r vil Jeg be ynde ned

at nævne at der var en træningstunering som startede i :febuar je
tror det er nog3t skyld i vores!fine resultater, en sådan sussex
vil vi også prøve at lave til næste år.

I april havde vi en film ar Pele som P~PSI - C LA var at vise
for os, og der har vi haft den e-læde at der er blevet ariakk et en
del om den, siden de var her, a å det var Llck e spilt.

Amtsmesterskaberne var Llcke så gode som sidste år, af' resultater
fik vi kun et mesterskab, nem.ld.gjilllior, I en 2. og J. pla ser havde
vi nogen af •.

~
I Vi havde 2 tjrske puslinre ~, Ld , :fra sd or-:'er :Com '. '0 l' ur"",

i juni mP ned, hvor vi lavede ori p 'a Itu erin , ieL'l.emde 2 s' orfer
hold, l fra Egen, l fra lotmar~ o 2 fr N. • .6sdorf r to pokalen
med hjem. Der vil jeg gerne takke foræl rene' ~~or deri v':'lj·med at
have en tysk kammerat- boende. Har i forresten set de .<tavervi fik1
Jeg har fået brev hvori de takker for den gode behandlin , og de
vil gerne om de so. me 2 hold kan komme dernet"','i:'JHiåskentil n st.e år.
Jeg vil gerne saml~ ••~~~e ••tox:~ld.i·-iie'~.iiXilfx~'i.ec sefJi.lilf'Iq/i{X
senere til nærm ft~~~:;~l~ten1i~:J;~~&:.:;:;/i';':}'.;;;/',N

Vi var i Hm',aedtt.5~~·h'~,:.;.oi!;~1/d~·,·.d,·,',',:,·,·,••·,•.•.,••~i§f~~i/~~~;;~b~'i<lJ.qgit i 1 .§5?Yltrsj 1.,1,'b eLæum
ugen efter, ,••~••~ der var en~§if$i:ar$.iffi.~i1:rngmel;em Hatting,
omegnsklubberne og N.+i3: i alle 5 rækker, der opførte vi os ikke

,..........så "pænt, f'or vi tog alle 5 pokaler med hjem.
Efter sommerferien havde vi Sæddi~g/Guldager på en ~øndags besø~

og der blev spillet med 4 hold, hvor vi fik en sejr,. 2 nederlag
og en uafgjort kamp. Jeg tror de venskabskampe har stor betYdning,
vi ser hvordan de spiller i andre kredse, og det kammeratskah.fn
der er sådanne dage er meget værd.

Begge vores junior hold var i Hamburg en. lørdag i september, hvo-r'
vi besøgte Osdorfer Born, de gav middagsmad og en lille rundvisning
i deres bydel, så tog vi til Valksparkstadion for at se H. S. V.
spille mod Stuttgart, det var en oplevelse som man Lkk e slemmer
med det sanme, efter kampen viste de 03 no et af Hamburg. Der vil
jeg gerne sig-e at den opførsel juxdor viste p,~ turen var t:Ll u g



Så lcoz: de s pænd cn 'o d;?Go ed s yd j ys keme s t-er-skab er , k.r ed s l amp

f'or junior, ja da v ar' det liere f'ø r- tna n Lkk kurirre tage .•e r-e , nerver

er det ikke n.ødv erid Lg t i llCtr p"t banen for dem har vi os der

står udenfor.

Jeg vil her ta.klce f'or det- store arbejde trænerne læg er her

i N. B. det er et ubetalt job som er st~r og" til stor p'la~de for

vore 360 aktive medlemmer, o tak ti1 D res koner for de må f'å

fri de 4 - 600 timer det tager om året.

Vi har Kli2l-fl"l'kørt en halv omgang o jorden for at spj.lln :fod-

bold, del:' er kørt 22000 km. i N. B. i 1974, oc; der er 1< rt marrg e

af de km. af jeres forældre det vil jeg takke for, og jeg skal

hilse f'ara trænern~"ogs? de er meget glade for at have publikum

med hjemme fra, og at der er så man e der interessere si for

deres arbejde. Tak f'or det,

Af' onsker f'or 1975 har vi mange. Den st-rste er at få .lavet

de træningsbaner lavet ved hallen, så vi alle kan træne på et

sted, den næste er at f~ en større polcalskab i klubl07alet f'or

den vi har er f'uLd ,

Jeg vil slutte her med at sige tak f'or i ~r, og sip'e at vi er

klar over der er lavet f'ejl i årets løb, og forælderne har tænkt

hvorfor nu sådan, jeg kan sige her at de f~j"J;;/4.~r er lavet er

ikke med vilje. E~ dernoge*f;r:t',Jen~rle1"";~'~f~§ficert så si det

~lU:S:k::ma:~t'•gte"Tr:æ:"n:riin~·~~e:r\~~~!~v~;./'g~:tj~"~:S~·"kte::.:!T~A~mI;:cN"ø"."i"'"~";"~fi~orr~;Jl~:a9:7~·4~;l\~::e~::;::: å:~::.
"~ ~ q'~'l'......
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Jeres trænere har igen i år udsat en pokal til den spiller der har
V~ret til træning flest gange og gjort noget ved det når de har været der, jeg
ved at der er flere der har været til træning hver gang, men da der er en til
hver hold kan alle ikke komme med.

Vil følgende komme herop:
Jun. A. I. :8:jarne JeftBen - Claus Sørensen
Jun. A. II. Jøren Ole Jaoobsen
Dr. A. Jens Ebsen
Dr. B. Poul Evald
Pus. A. I. Per Kolmos
Pus. A. II. Jens Hansen
Pus. A. III. Ole Lausten
Pus. B. I. Finn Poulsen
Pus. B. II. Jesper Graugård
Lilleput A. Bent Jørgensen

- B. I. Flemming Jensen
- B. II. Poul Brøndal

Miniput. Claus Krogh
Pige. Una Petersen
Yng., dame. Dorthe Smidt

Og alle trænere.



I dr-4'/f!o:..
o ~Arets spiller 1914.

Der er valget gået til en spiller der altid har smil, og man kan ikke
se resu1tattet på ham når de går af banen. Det hold han spiller på har
været ude for mange nederlag i sæsongen 1914, men han har altid prøvet
at holde humøret oppe på alle.

Må vi se årets idrætsspiller 1914 heroppe Henning Jensen Puslinge A. III.

Det er foregået ved lodtrælcning og følgende spillere var med:
Lars Perregård Lars Hansen Miohae1 Hermansen Leif Hansen Torben Nielsen
Birte Mejer Jens Hansen Bjarne Damberg Mioae1 Nielsen Jens Nissen

-y



Årets" Spiller 1974.
Vi skal nu have kåret årets spiller 1974, og nu er der spænding, hvem bliver det
i år. Det er en spiller fra hver række. vil følgende komme herop:
Junior. Per Ohlsen
Drenge. Torben Jensen
Puslinge. Jesper Krab
lilleput. Peter Mygild
Miniput. Peter Mathiesen
Pige. Helle Teittje
Y. Dame. Bodil Hansen



,reben Jægers Vandrepokal.
En af N. B. s gamle ungdomstrænere Preben Jæger har udsat en vandrepokal som

slcal gives til en målmand/pige.
Vi har fundet frem til en der har været god hele sæsongen 1974, jeg har kun

set en gang hvor vedkomne har gået fejl af bolden, det var en kalap mod Svenstrup
hvor jeg var ho-ldleder. Kom herop Beth Teittje.

Andreas Jensen s Vandrepokal.
Den skal ud til en pusling og torben Jensen har den i år og vil du komme

herop og overrække den til en fra puslingerækken der vil drive det vidt hvis
han fortsætter som han er begyndt altid frisk og spille fodbold kan han.

Kom herop Troels Dalgård


