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din utilfredshed tilkende, så skal der nok blive
givet svar på tiltale.
Spillerudvalget mener, at så snart der er modgang
svigter publikum i alle ender og kanter, og når
der så en enkelt gang er nogle, står man faktisy
bare og fryder sig over hvor dårlige de i grund
er. Der er i hvertfald ikke mange som støtter hol-
det.
I skrivende stund er sæsonen snart slut, men vi hå-
ber, at nogle af disse ting her, ved en senere
lejlighed vil blive kommenteret af spillerne.

Spillerudvalget
':"00000-

VIGTIG - OLDBOYS LÆS DETTE
Træningstider i Nordalshallen for november og de-
cember : 11andag kl. 22.00 - 23.00.

Mandag d. 5.1.76, kl. 20.00 - 22.00.
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Storegade 69-71-Nordborg- T If.45 1931
Vi sætter kvaliteten i højsæde!

EN TUR MED NB OLD-BOYS TIL BERLIN DEN 2. TIL 5.
OKT. 1975.
Vi startede torsdag den 2. okt. kl. 22.00 fra par-
keringspladsen ved Nordborg slot. Vi var ialt 37
deltagere.
Transporten foregik i en moderne turistbus fra Si-
tos i Sønderborg. Vejret var ikke for godt, det
småregnede lidt en gang imellem.
Turen til grænsen og gennem Vesttyskland til græn-
seovergangen i Lauenborg gik godt. De fleste af
deltagerne havde passeret en grænseovergang til
DDR tidligere, men for os, der ikke havde prøvet
~ot, var det lidt deprimerende.

komme ud af Vesttyskland var meget nemt, grænse-
embedsmændene sagde "Gute Fahrt", og så var det
overstået. At komme ind i DDR var heller ikke sær-
lig vanskeligt, det tog bare temmelig lang tid, ca.
l time.
Proceduren var, at først skulle fællespasset samt
vore egne pas afleveres til en embedsmand, der for-
svandt ind i en bygning med alle pas. Tiden gik,
men omsider kom han tilbage. Samtlige pas var num-
mereret hjemmefra, nummeret blev råbt op, og vi
fik på den måde vore pas udleveret. Vi regnede med,
at nu var alt i orden, og at vi nu kunne køre. Det
viste sig at være en fejlregning. Vi skulle nu vi-
se vore pas med billedet fremme, så embedsmanden
kunne se, om pasbillede og indehaver lignede hinan-
den. Alt var i orden og med et "Gute Fahrt!J kørte
vi ind i DDR.
Vor chauffør havde fortalt os, at han ikke måtte
/~""oppefør om ca. 200 km, så vi havde alle besør-
. t småt og stort inden vi kørte ind i DDR.
I nattens løb kørte vi så gennem DDR, der var ikke
meget at se. Omsider nåede vi den plads, hvor bus-
sen havde lov til at stoppe. Vi var alle ude for at
strække benene. Efter et kort hvil fortsatte vi
til Vestberlin. Det tog knap så 'lang tid at komme
ud af DDR, som det tog at komme ind, og kl. 7.00

'[ar vi i Vestberlin, en time tidligere end bereg-
net.
Lidt før kl. 8.00 kom'formanden for BVG boldklub-
ben. Han bød os velkommen og kørte så foran bussen
~~----------------------------------------------------~



som vor lods gennem Berlin til.kl\lbbens stamlokale~
hvor der var dækket et pragtfuldt morgenbord, det
var en virkelig god kop kaffe, der blev serveret.
Øl og snaps kunne også fås, men der var ingen rig- ,
tig afsætning.
Efter at bagagen var læsset
af, kørte bussen til BVG bus-
holdeplads, hvor den stod
parkeret under hele opholdet.
Da morgenmaden var sat til
livs og hilsener var udveks-
let, blev vi ført ud til en
helt ny todækker bus, og så
startede rundturen gennem
Vestberlin.
Vi kørte mange steder tæt op
til muren mellem Vest- og
Østberlin, det var ret depr~-I
merende. Jeg tror mange af oSI
havde set muren tidligere, '-, ,_..,.- 1

men det gør stadig et stærkt indtryk på en.
Vi fik meget at se på rundturen, bl.a. var vi inde
på det olympiske stadion, det er et storslået sta-
dion.
Klokken var nu blevet 13.30 og middagen blev ser-
veret i en restaurant i nærheden af det olympiske
stadion. Efter at have spist gik turen gennem Grli-
newald tilbage til stamlokalet, hvor aftensmaden
blev serveret. Alt hvad vi havde fået indtil nu
havde været gratis. Klokken var nu ca. 18.00 og
vore kvarterværter begyndte at indfinde sig, for
at afhente os. Jeg kom til at bo hos et yngre ægte-
par, det var i n rheden af det stadion, hvor fod-
boldkampene skulle spilles næste dag.
Efterhånden meldt trætheden sig, og efter en tur
på Kurflirstendam, gLk jeg i seng ved 23.00 tiden.
Der var flere af de andre, der først kom i seng
langt over midnat.
Næste morgen var vi p. stadion kl. 8.00, idet kam-
pene skulle begynde ll. 8.30. Det hele blev lidt
forsinket, men kampene blev afviklet, og det lyk-
kedes iJ ko for 1m at seer-e et eneste mål.
Eftermi d gen var fri, ae enhver kunne gøre som
man havo lyst til.
2.

Lørdag aften var der arrangeret fest i restauran-
ten i tribunebygningen ved travbanen i Berlin.
Det var et fint lokale og et godt orkester, men det
hele virkede lidt for stort,
man blev ligesom lidt væk i
det store lokale, selvom der
var omkring 450 mennesker med
til festen.
Der var "Tal-selv bord" vel,
nok det længste af slagsen
(ca. 30 m) jeg har set.
Der var god underholdning og
god dansemusik. Festen slut-

de kl. 3.00, og de fleste
ik hjem, men der var enkelte,

der skulle en tur andre ste-
der hen.
Søndag kl. 10.00 samledes vi
ved foreningens stamlokale, ~
hvor vi tog afsked med vore kvarterværter, og så
gik turen hjemad. Vi blev lodset gennem Berlin af
formanden, og ved grænseovergangen til DDR sagde
vi farvel til ham og hans ledsagere, og kørte ud
af Vestberlin og ind i DDR.
Det gik forholdsvis let at komme ind i DDR, det
tog mindre end en time. Turen til det første og
eneste stoppested tog lidt over en time. Der var
en toldfri kiosk ved stoppestedet. Varerne er ikke
så lidt billigere end i kioskerne ved Krusaa. Vor
chauffør bad os ordne småt og stort, da det ville
vare over 200 km, før vi nåede Vesttyskland, og
,det var forbudt at stoppe i DDR.
. ren gennem DDR forløb udmærket. Landskabet er
lkke interessant, og huse og bygninger så triste
ud.
Vi kom let gennem grænsen ved Lauenborg. Den vide-
re tur gennem Nordtyskland til grænsen ved Krusaa
forløb glat. Der var en enorm stor forskel på at
passere grænsen mellem de to Tysklande, og så at
skulle passere grænsen ved Krusaa, der stod der en
enlig toldbetjent og vinkede os frem. De ville
hverken se det ene eller andet.

- Der er søndagsgudstje-
neste. Præsten står på præ-
dikestolen, da degnen rækker
ham en .lap papir. Han ser
ud over menigheden og siger
så:

- Jeg aner uro i manges
øjne i dag. Måske kan jeg fra
prædikestolen skænke lind-
ring til mange sind ved at
fortælle, at hjemmeholdet
fører 2-0 efter 1. halvleg.

3.



Vi kom til Nordborg, godt trætte, ved 21.00 tiden,
og jeg siger vist ikke for meget, når jeg mener,
at alle har haft en god tur og gerne vil med igen,
når lejligheden byder sig.
Til slut skal der lyde en tak til Knud Poulsen for
en god og veltilrettelagt tur, ligeledes tak til
Rudiger Paustian for god tOlkning.

Lorenz Hansen

- TROR DU STADIG

PETER GLOCK LAVER

-SPORTEN- FOR NB?

KØRSEL I UNGDOMBAFDELING
SPORTEN har fået at vide at der findes nogle for-
ældre til vore ungdomsspillere som godt kunne
tænke sig at stille deres bil og sig selv (en
gang imellem) til rådighed ved udekampe, men de
er aldrig blevet spurgt om det. Hvad siger ung-
domsafd. til dette?

TRtCOTAGEHUSET
Storegade 31 - Nordborg

Alt el- køkkenudstyr •

li (~~7''''di'
Storegade 30- 32 - Tlf. 451540

Nordborg

AFSLUTNINGSFEST - UNGDOl'18AFD. SØNDAG D. 9. NOV.
Qm få dage fester ungdomsafd. og siger TAK FOR I
AR. Festen plejer at samle mange mennesker og også
iår håber vi på fyldt sal.
Programmet byder på forskellig underholdning med
. kendte bugtaler Fred Rico som højdepunkt. Des-
li en kåres der ca. 50 ungdomsspillere, der spilles
lotto og vises film.

AFSLUTNINGSFEST - SENIOR
Tilmeldingsfristen til festen lørdag d. 8. nov. på
Nørherredhus er udsat til fredag den 7. nov. Til-
meldingen kan ske direkte til hotellet.
Festen er for medlemmer men personer som på en el-
ler anden måde har tilknytning til Nord-als Bold-
klub er selvfølgelig også hjertelig velkommen.

LILLEPUTTER OG FORÆLDRE
Turneringen er færdig for både l. og 2. lilleput
og når vi ser tilbage må vi sige det har været en
fin sæson for begge hold. Lilleput 2 har spillet
mange gode kampe og slutter som nr. 5. Lilleput l
ønsker vi tillykke med en l. plads. Da Ulkebøl og
y klart var de bedste i puljen kom kampen om l.
pLadsen til at stå mellem disse to. De sluttede li-
ge i point, lige i indbyrdes kampe og lige med an-

Man
går da
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