
Afslutni~ 1975.

Et !'} forløber hurtigt. I~u skal je~ igon til a;1;dele

mange polca.lel'"ud~det er en fornøjelse t for sikken mange gl~~...:ie
ansigter vi ffrr at sOf men først vil jeg gerne i store træk berette
lidt om, hvad del' er sket i N B.s ungdomsafdeling i 1975~

Vi har også i år haft træningsturnering, hvor alle
klubber på Als har været med i. Vi tror, dot er godt at spillerne
kommer tidligt igan.$ilde, og i fæ var vi jo særlig heldig med vejre·t"

I pasken va.r der et drengehold og €li puolingehold på
genvisit i Osdorfer - Born i Hambore. Det var en spondende oplevelse~
vi skulle ltave deltaget i et stævne med flere tyske hold, men vejret
kan altså drille i Tyskland, ror det blev snevejr og der lå 10 cm. sne
på banen. Selve stævnet blev aflyst, men vore dreIe prøvede da. at
spille mod Osdorfer - Born oe med en enemand i målet"

Vi var på r'llndtu!'i Ha.mborg. hvor vi bl.a.. så den nyo
Elb tunnel, højbroen over Elbent vi Val~ også på rundfart i havnen,
Det var en oplevelse vi sent glemmer. Der var 9 forældre med, og jeg
tror også de vil ~ive rniu ret i, at det var en dejli~ tur, tak for

interessen.
Vi har haft forespørgsler fra flere forskellige tyske

klubber om venskabskampe men det er ikke nemt at nå det hele, vi
skal jo først ocr fremmest passe vores turnering.

Vi deltog o så i ~ i AB~sstevnot i Sønderborg, og vi
opnåede gode resultater.

I maj var der et drengehold til et stævne i Risum -
Lindholm" Rer boede drenget!€)i telte, og det var vist lidt koldt
omnatten har jeg hørt. Resulta.tet ve» også her godt. Udover fodbold

va.r der konkurrence, her var de forskellige hold blandet, for at
få. et godt kammera.tskab.

Juni er den måned hvor vi møder Hatting. I ~ var det
13. ga.ng, så nu læn vi vist godt kald.e do·t en tra.dition •. Hatting
Var hernedG, men desværre beholdt vi alle pOkaleI'ne~ og fik oven-
i køb€lt en fodbold da de rejste hjem.Denne kammeratskabsatrovno tror
jeg vi skal fortsmtte med, spillerne kender efterhånde~
hinanden me et godt, og nogen kommer endda s~nmen udenfor stæ~~et.



Kan I huske don varmeste søndag i a.ugust, da var vi
6 lold i Sædding - Guldager; jeg sveder af at tmnke på det. De
kunne ikke modtage vores junior spillere? for deres var i Norge
til stævne, og til næste år håber Vi at vore jUL~ior kan komme
til Norge•• Vi vandt 4 og tabte 2•. Det er en tur vi hal" meget
gl"",de af, ild(e mindst trBnerne, så kan de sammenligne andre kredse
med vore, vi kxL~e ae at de sydjyske kredse er stærke.

Til alle Jer aktive spillere vil jeg gerne sige tak
for godopf'ørsel hver gang vi er ude både til venskabskampeog
turnerin.s;skampe, det gør et godt indtryk, og vi vil alle gerne
præsentere de sort/røde farver på en pæn måde. Jeg vil her også
Sige, at det er dejligt at vi ilcke hører alle de pro~ester fra
Jer, når en dommer har fløjtet.

Jeg kan iklce lade vore med at nævne vorl~ ynglinge
spillere, selvom de ikke er under ungdomsafdelingen mere; men e~
dansk mesterslcab er vi alle glade fol' og også lidt stolte af.
8idste år havde jeg 9 af spillerne heroppe for at ønske dem til
Lyklte med kredsmcsterskalJet i juniorrækken, hvad "bliver det Mste
de kan pl~sstere.

Vi ha.r i år måttet trekke 2 hol.d ud af tu:rner~ngen
på grund af mangel på spillere , deter etjui'l.iorA. i S.I .• rækken

og så vores damehold, det er mit håb a.tvi til ~stæår igen kan få
et ynglinge damehold foruden vores pi ehold.

Vi har til næste år meldt 3 hold i J••B.U. det er
l Junior A. ti l Drenge A." og l Lilleput Ao Det skal gøros før
l. november, så for dem håber vi alt eodt.

Vi fik jo desværre ikke vores store ønske om flere
fodboldbaner opfyldt i år, men vi kan jo kun håbe på bedre held næste

år. Vi har fået lysanle>-{5 i dalen 08 det er vi mege'h glan.e for.



Jee vil gerne takke de forældre der har fuldt

vores arbejde ved at komme og se på både de store og små dyster på.
vores baner~ vi skal huske på at alle kampe er lige Vigtige, og
vi er jo alle bee.'Yfldt fr~> bunden ~.
Selv til udekampe har der været ma:-;gG forældre og det styrker
både spillere og trænere ••

Bn stor talt til dem der har kørt for os igen i
år til udekampe~ måske det ikke har været så mange ganga i år~
men dada'!; tit er de samme der kører, vil vi jo heller ikl<:e

overdrive elet e

En særlig tak til alle vore trænere for det store
arbejde de udfører i deres fritid for N.Bo, uden de~ kunne vi ikke
lclare det" Herudover har jeg ma at sige tak til, for der skal
mange til at køre så. stor en klub, og heldigvis vokser den stadige
Jegnl ikke begynde at nævne navne for så glemmerjEo.s bare nogen,
men hermed en hjertelig tak til A L L E der ha.!'hjulpet ungdoms-
afdelingen på den ene eller anden måde,lidt eller meget.

Tak alle sammen

Til slut v~l jeB sig~ lidt for ~gen regning, jeg
holder op som fOl'.'raandnu den 13. november, men d.et Cl" ikke farvel

til klubben, jeg vil stadigvæk hjælpe når der er brug for det, har
man først begyndt at arbejde med sådan en flmk drenge og pi~er, er
det ikke nemt at holde 100 ~ op.
Jeg I.Ø tror også a.t det kan gavne med en ny formand, så der kan
komme rwe ideer l'r-:m.

Tak til Jer spillere for de 2 ål'.' der er gået, det
har været dejligt at arbejde San1ffi6nmed Jer, og jeg håber at I alle
vil fortsarMe med at passe Jeres fodbold II det er en sund sport,
og meget~ meget bedre end at stå på et gadehjørne.

Tak alle saU1ffienfor 1975.



Anders Valbj~rn.
Henning S'tavski.
Iver lå"ogh.
Jan Scha.loski.
Flemming Jensen.
Dennis Christensen ••
f.'Iichael Nielsen ••
Henrik Nirels~m.
Kim Poulsen.
Bent Jacobsen.
Claus Krogh••
Søren Saml.l.elaen.
Allan Bak.
Robert Gmbe.

Jeres ke.:rriere er beskrevet så godt i nSporten". Om d.e sydjydske
mesterskaber i Rødekro kæmpede iI bravt og kom også op på en anden
plads, det var godt kla.:l?e't •• Jeg vil gerne ønske Jer hjertelig til _
1f1~e og se følgende heroppe.



I samme paYJce som de to trænerpokaler er der ~aver til trænernes koner,
så det er 11tke nuk at de må undvære deres mænd når vi l;ngg€lr beslag på dem,
men nu må de også vonte med gaven til i morgen. Det er en glasfidus med låg
den kan bl. a bruges til UM. som I lcan spise mens manden er til træning~
Vi har sat lil'mSø vores N B mmrke på, så. kan I huske vo-r han er ~ og at det er
en god gerning han udførero

Vil fø15ende damer rejse sig op~ så I kan få et ekstra bragende

Margit Nissen
Signe Hansen
Line Eriksen

Kirsten Sohmidt
Helga Kock
Solvejg Jensen
Inge I~a.rie Toft
Anne Marie Hodegaard
Inge Poulsen
Dorthe ~aolsen

Helga Hedegaard Nielsen
Rosa HC':LYlsen

Edith Jensen
Karen nøller



Årets idrætsspiller 1975.

Ja, nu er det spændende hvem det bliver.
Det er en spiller som er meget pligtopfyldende, har en god opførsel

alti&et lunt smil. Jeg kan fortælle, at han kom til skadeog ikke kunne spill"
men han var med ude at se sit hmid kæmpe, og hjemme va~ det en selvfølge at han
var der, altså en god kammer-ats,

Per Ko lmos vi l du komme herop •.

Årets spillere 1975.

For at nå en sådan titel skal alt være i orden. Det skal være en
sportsmand der kan tåle at tabe og være med til at holde humøret oppe på all~
i modgang.

Det er vanskelig at finde dem, for vi har mæ"8R heldigvis mange af
den type i Jlll.B., og det er skyld i at det går så godt som det gør.

Vil følgende spillere komme herop.

JlUnior.
Drenge.
Puslinge.
Lilleputter.
Ma.niputter•.
Piger.

GUnnar Jensen.

~.
B3jørn lv1(yggen.
Michael Nielsen.
eJ.aus Lersøe.
Helle Edemann,.
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Drenoe A I Søren Hansen.

Junior Jens Boaen.

Pusline;e B I Arne lUssen.
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Drenge å II Preben Kock.

Drenge B Keld Rasmussen.

Puslingo A I Bjarne Hansen ••

Puslinge A II Dent Jørgensen.

Puslinge B II Brian Jøraenseno
. ------... Lillepu.t li. Kim Poulsen@.

Tove l.løller••

Lilleput B Allan Durst ••

!:finiputteI' .• Bjarne Christensen.

Ynglinge Damer.• Hanne Hansen •• l( ,-

Jerec tr;;anere har igen i år sk@nket en trænerpokal, som overrækkes

til en spiller der passer sin træning og gør noget ved dets når der mødes op.
Det er bare roe et,me t vanskelig <-,"~ dele diose pokaler ud? fordi

der er så ~ mange der hD.r fortjent dem ••
Jeg vil gerne se følgende drenge og piger kommeherop.

Hanne Ha.nsen og Keld. Rasmussen vil I lige vente et øjeblik,
Jeres pokaler er desværl'e ikll:e kommet, da der på. en eller anden måde er
sket en forsi~~else med kken, men pokalerne vil blive leveret hjemme
hos Jer på mandag, da skulle pak1ten være her ef~e~ hvad de siger på Herlev
eodsekspedition.

Skal vi give de to eft ekstra bifald fordi de må ven"te.



Andreas Æensens vandrepokal er som bekendt for puslingerækken, det skal
være en spiller der kan mere end at sparke til en bold. Jeg ved, at hvis
jeg spurgte hans hold hvorpå han spiller, vil de alle sige

Kim Verner
vil du komme herop.

Preben Jægers vandrepokal skal ud til en målmand, der er god for sit
hold. Det er ikke den målmand der er gået mindst mål ind v.ed, men en rigtig
målmand der er med i spillet hele tiden.
Wil målmanden fra ~illeput A.I Æ.H~U. komme herop.

Ib ~ohansen.


