
tVledlernsblad fon

-tt\S-

NOAI}-AL§
BOLDI(LTtrB

+

RTEN



NORDBORG LANGESø BROBALLE
45 02 52 tls 12 85 45 13 34

Næste delegeretmØde afholdes i Århus.
Dette var i grove Lræk hvad der blev besluttet på delegeret-
mØdetr og så kan man ja spørge sig sel'r hvilken betydning
C f. vil få for os" Personligi mener jeg, der helt afgØrende
e- ån ting, som vil f,å betydning for os. nemlig de ændrede
regler om op* og nedrykninE. Derfor håber jeg at vore 4 se-
niorhold i år. vj-l satse på de 2 pladser som kan få elevato-
ren til at k6re opad igen, og ikke de 4 pladser hvor den kØ-
rer nedad.
Tilsidst vil jeg ønske samtlige hcld
den kommende turnering"
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TRÆNTNGS$IIPE /_ gFNrqR.

NBI :6.3. mod Egen l, 13.3
NB2 :6.3, mod Eger,r 2, f3.3
NB3 :6"3. mod NB 4n f3"3
NB4 :6. 3. mod NB 3 , I*? " 3

Yngl:6.3. mod Egenu 13.3

i NB held og lykke med

Gert Jensen

mod UlkebØL, 2o.3, nod LØjt
mod Fremad Ir2r:.3. mod YngI"
moil FremaC 2,2a.3. mod Svenstrup
mod ulkebøI, 2e.3. mod Brobalie
mod DybbSI. 2o"3" mod Lundtoffl

Træningskanlpene spilles lØrdage i Holm eller Østerlund.

Støt vore c
annom"cører

Storegode 55 6430 Nordbors
Tclofon (04)rt50067
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K. S'TETNBE[(G
Storesode 56 - Nordborq - Tel{. 45 17 l5g
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lrlv vor bcrmlc enrclning.

Grillstcgtc kyllingcr og forårsrul lcr

Anna og Yiggo Bombeg
Tlt (04) 4s 10 t9
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Når nan læser dette kan man nemt få indtryk af, at der er
sket en folkevandring fra NB ti} BIF.
Efter spillerudvalgets udtalelser kender man ikke noget til
dette og på nuværende tidspunkt har man ikke modtaget nogle
udmeldelser.
"I NB drejer det hele sig kun om 1. og 2. holdet" - er ikke
rigtig (jeg går ud fra at man her raener seniorafdelingen).
I vor klub er der ptads tll alle, om det er konkurrence- eI-
ler hyggefodbold og når en spiller rejser fra NB til BIF kan
det jo kun være fordi han vil spille på et f@rstehold og
ikke på et sekundahold,, som jo i virkeligheden ikke splller
i lavere række som BIF's I. hold.
Det er rigtigt at der "gpres lldt forskel" mellem vore 1.
holdsspillere og sekundaspillere - det er man også nødt til,
når man har et måI for 6)e - men jeE vil da påstå, at vore
sekundaspillere trods alt "p1ejes" mere omhyggeliq end
f.eks. i BIF.
EIIers ville vi ikke give dem en veluddannet træner, hold fdere og lkke at g.lenme, en efter vor mening, 9od organisa*
tlon bag ved alt 1 Nordals Bo1dklub.

P.G.
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Vi sæller kvalilclcn i hoiredcl
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PUSLINGE

I sidste nr. af SPORTEN har vi Ønsket, at der meldte si.g
nogle flere mi.niputspillere. Det var ikke helt rigtigt, idet
vi i grunden mangler puslinge - men vi mener stadigvæk klub-
bens yngste. Det lyder lidt konplieeret og grunden er, at
der er sket en del "navneferranclrinqer" i ungdomsrækkerne.
Således hedder de yngste fra 6-8 år nu Puslinge, så kommer
Miniputterne i alderen fra B-10 år, derefter rykker man op i
Lilleputrækken (10-12 år). Så kommer Drengene (12-14 år) og
til sidst Juniorrækken (14-16 år). ,aF\'
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+ NH = SPORTEN

Nordals Boldklub og Nerdals Bclldklubs hestyrelse har god-
kendt forslaEet om at udgive SPOR.tEN i fællesskab. m kort
tid holcies der et mØde med bestyrelsesrepræsentanter fra
begge klubber, hvor man vil drØfte all-e enkeltheder i for-
bindelse med denne sammenlægning.
Det skal ingen hemmelighed være, NB ønsker at SPORTEN fort-
sat kører under NBis regi, idet et af vore krav vil være at
den ansvarshavende redaktØr altid kommer fra NB (og helst -
efter min mening - sidder i bestyrelsen).
Samtidig kan der allerede nu oplyses, at man Ønsker flere om

at "lave" SPOR.TEN. F.eks. 5n fra ungdomsafd. og 6n fra seni-
orafd., for begge klubbers vedkommende, og ansvarshavende
redaktØr som nævnt fra NB, altså ialt 5 personer.
AIt dette skal drØftes ved mØdet, men er der allerede nu no-
gen i klubben som godt kunne tænke sig at være medlern i så-
dan en grupBe bedes vedkommende kontakte noig"
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DET PASSER IKKE

IføIge januar udEaven af DANSK IDRT0T kr.rnne man på side 5I
læse at SØnderborg blev Landsmester 74/75 i ynglingefodhold.
Rigtlg er at SØnderborg amt stillede mesteren, men klubben
var Nordals Boldklub.
Dette endnu engang sagt med store bogstaver I

s

Børge Neesgård

) P.G.
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Jeg har h6rt af spillerudvalget har smidt et nyt papir på
markedetl
Et skema som holdlederne og anfØrerne efter kampen skal ud-
fylde om kampens forløb.
Nysgerrig, som jeg er, har jeg bedt redaktØren oo at skaffe
mig dette papir.
Stakkels holdleder og anførerl Der er ca. 45 rubrikker de
skal {eller kan) udfylde. Man n@jes ikke mere med resultatet
osv., nej, alene om baneforhold krydser man af om det var:
solskin, regnvejr, blæst, stille, våd, tør, tung, dårlig, i
1æ, god, normal og acceptabel. Selve kampen er opdelt i 14
karakterer. Der er mulighed fra "tempopræg€t,', "for lang-
somt", "for hurtigt, osv. til sluttelig "dårlig". Grundig,
som man er, bedØmmes også spillerne. Backs, sweeper, midt-
bane, angreb, wings, centerforward, forstopper (Iiejl - hvo- 1
er måImanden! I ) er opfØrt og nu må man ikke bare mere sættu
et kryds - for et kryds betyder "godt", en cirkel,,dårlig",
en streg "acceptabel" og et kryds med en cirkel udenom "ned"
(Måske sætter man nu holdet via computer.)

frør-fiåf:lh
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hver onsdog kl. I9.30

på NØRHERREDHUS

Der er også plads til en forklaring af skemaet, man skal
skrive noget. om modstanderen og afslutter opgaven med en
konklusion I

,|,{ed dette papir i hånden erklærer jeg ;
' Lc. har rnistet titlen "NBrs PAPIRNUSSER"

Erie

Jeres lrH.H.'l

TURNERTNG / SEN3OR

JBU's turnering starter 27"/28. marts" Turneringsplanen fo*
religger endnu ikke, men puljeind<leling er kendt og ser for
NBrs vedkommende således ud :

Serie 4: AvnbØIo Bajstrupy'Tinglev, Bov, Egernsundr I{Ørup,
Lundtoft, Lysabild, NB, Notmark, SB, Sdb. Fremad,
U1kebØl-.
Augustenborg, Broballe, Egen, Hørup, Kettingn NB l,
NB 2, NB 3, Notmark, Svenstrup. SB 1, Tandslet"

alle tre serie 5 hold fra NB i samme rækkel IBemærk,
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Om godt I0 uger er der igen FEST-I-BY præcis i tiden 1I. maj
til 16. maj.
I år holdes dette arrangement for 10. gang og dette lille
jubilæun skal fejres på behdrig vis. Festudvalget er siden
september i fjor igang med at stilte et Program på benene
som forhåbenttig kan leve op til sidste års arrangement.
Stort set kØrer det hele jo i faste rammer og sådan vil det
også bllve i år, dog uden at man kan bebrejde festudvalget
for manglende fantasi.
Hvordan programmet i 1976 Sr ud kan I læse i næste nr. af
SPORTEN, men allerede på nuværende tidspunkt' kan vi oplyse,
at IGflERr s store tivoU stiller op ved Nordalshallen og at
rockkongen "Melvis and his rock'n roII band" komuer til
Nordals !
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uÅTEONNS YNGLINGE§PI LI,ER

I sæson 1975 bliver månedens lmglingespiller kåret, af publi-
kumet.
Det foregår med hjælp af stemmesedler, ialt 25 stk. ved hvg
hjennekamp, hvor man har mulighed for at skrive tre navne p'§
sedlen. Nr. I får 3 points, m. 2 får 2 points og nr. 3 på
sedLen får I polnt, og når måneden er forbi tæller man sam-
men, og ham med flest polnts er månedens spiller.

Alt ol-krkkenudrtyr

»Wr*ffi
Storesodc 30- 32 - Tlf. 451540

Nordborg

Nr Z D
1t 3?AYA] lll

TTIGOTAGEHUSET
Storegadc 31 - Nordborg

Ved den næste hjennekamp får vedkommende en lille gave
rakt af en ungdomssplller, desuden bringer SpORIEN en
Ie mellem ham og hans træner såfremt han Ønsker dette.
J t håber at publtkumnet vil være med ogr altid husker
veren når de går til ynglinge A's hJemekampe.
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Seniorafd. afholder l@rdag, d. 2o. marts (ugen f6r
gens start) på slotskroen

.' FORHÅBENTLI GGODSJESONPARTY "
hvor alle seniorsplllere, trænerer holdledere, bestyrelses-
medlemmer samt det "faste klubinventar" samles.for at Ønske
hinanden en god sæson L976 :
Vi har hele kroen tll råaiqhed - Diseoteket [pROG&A]t 7L'.
sørger for super musik og Slotskroen tilbyder for 28 kr.
Ta' selv bord.
Dln holdleder har en tl"lmeldingsliste - ellers modtager Bent
Rl.emer t1lmeldinger,
Vi starter kl. 19.oo - og har du lkke lyst ttl at deltage i
sr'pningen er du velkmmen efter kt. 20.15.
s^ leøIÆeLrc sKAr. LrLLEltoR ocsÅ MED ::

.
-oo0oo-

glo-t

Man

går da

ind

til,...

c{qrn
EhMiEt(Of{rE (nON

L.JæF TELF.



$ø[y Hro
STEDET HYOR STORE NAYNE UHDERHOLDER

OG GIIDE MENNESKER IIøDES -

tclofon 45 lO 46

SLAGTERMEST ER BJøRN NI ELSEN

Storegode 23 Nordborg telt,451447

Slagter Bi ørn

TILLID ÆRLIGHED - KA},IMERATSKAB

slagord son er dukket op flere gange ved seniorafdelingens
sidste spillermøeler. Tillid, ærlighed og kammeratskab imel*
lem styrelsen og spillerne Ønskes for at sikre et godt t* ')
arbejde. Fra styrelsens side bliver man ikke træt af at præ-
dike, hvad man herunder forstår, og lllan må fråbe at alle nu

er klar over, hvilken betyclninE man lægger deri.
Der kåres månedens spilJ-er, månedens hol"d osv. og når man

kender tendensen i klubben til at "organisere alt" så kan
man godt forestille sig, at der snart kåres en "månedens
kammerat" eller lignede.
Det synes jeg nu ikke er nØdvendig for tillid, ærlighed og

kammeratskab skulle være en selvfØtgelighed i vor klub. Ved

sidste spillermØde kom Thorvald og Bent med et par eksempler
hvordan de allerede nu har'oplevet et par episoder som tyder
på at dette ikke er bare noget }øs snak - det med tillid,
ærlighed og kammeratskab - og ikke behØver en yderligere
"orgianisation"

P. G.

NYT TRA OLD_BOYSAFD.

Vi mangler stadiE folk, der vil hjæIpe til ved FEST-I-BY, ,

desuden har vi bruq for nogle flere værespar til- vore gæsr - )
fra Berlin i tiden 14" - 16. maj.
Husk vort afslutningsstær.me i Nordalshallen mandag, d" 29.3"
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mo lermester
52 - Østerhoven ll - Nor

HAFTII.FORSI(RIilG
Peter Mattesen

Mads Clausensvgj I - 6430 Nordborg
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T. PERREGAARD A.S

643{t }|ORDBORG il74 SXOVBY
Tlr. 45 01 50 Tll. 

'14 
44 0O

Korn - Foderstof{er

Brrndrcl - Byggemotcrioler

Ir0I84§Mfbn,
§rerrofr 26-30. NordbJ! Telf (or) 45 14 32

NORDBORG - TLF. 45 1750

Df ER ALTID Y€LKOIiIT*EN PÅ

NØR"
HERRED

FIUS TELEF.N 45os 35

§ktgtertomotndngen

Fa. J. J. TENSEN
Nordborg telefon 4514 06

TIL\ ,,

)noaone FARrEHANDEL
v,/ l. Lorsen, & sln "' .. .:.

Storegode 62 'le'll. 451669. '

Alex'r
Conditorl
Th. Brorsens-
vej 56

Ttf.
45 17 61
Kelly og Alex
Nissen

Hlynbierg aullkrcenler tell. tl51760

IliI lensan
Olhq/, . Contnlvrnre { t ilti

rtd. g.r- gt v.ifuc.a.t
Lærkevci 87 - Longcsr - f1{..450565

Ejnar Lorenzen

købmand Turevei 42 Kirtcby ..450055


