
• Et år er gået, så vi er her igen, det har været en jævnt år,
ikke det bedste, heller ikke det ringeste.
Af ting der er sket i år vil jeg nævne juniors tur til Norge.
Det var en stor oplevelse, både turneringen deroppe og sam -
menværet med holdet. Det kammeratskab der skabes på en sådan
tur er meget værdifuldt.
Vi har også været i Hamborg med 2 hold. ~ drenge og l lilleput.
De klarede sig godt og havde en fin tur. Vi var i Hatting med
4 hold. Pigerne var de eneste der fiK en pokal med hjem, men
det var også en meget fin tur.
Sædding Guldager var på besøg her med 4 hold, de vandt alle
kampe, de var meget stærke i år.
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Desværre har vi i år måtte trække et hold ud af turneringen,
det var Lilleput B 2.
Ungdomsafd. skylder tak til mange.
Jeg vil her takke alle trænere for det store arbejde de lægger
i N. B.\:Også tak til forældrene der kører for os, og til dem som
kommer og ser kampene, det er godt med publikum, det glæder os
meget. En tak til de handlende, som gør det muligt, at holde
denne fest. Jeg siger også tak til N.B s bestyrelse for den vel-
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vilje vi har mødt. Tak for 1976.
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Igen i ar blev mimiput A i SI kredsvinder, med 19 vundne kampe
og l tabt og så fornem en målscore som 116 - 9.
mesterskabet blev vundet på godt fodboldspil og en meget fin
holdmoral. Vi ønsker jer tillykke og håber at høre godt nyt
fra jer i årene fremover.
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Knud Andersen miniput B blev årets indrætsmand 1976.
Knud har spillet samtlige kampe for miniput B. Foruden at han I
er en god fodboldspiller hører han til den gode type, der
aldrig giver op, han har derfor været en god støtte for sit
hold.

Preben Jægers Viandrepokal til den beste Målmand tilfalder ;Z
iår AllalbL Bak Lilleput a si

Andr Jiensens Vandrepokal skal gives til en spiller der vil :1
og kan noget og har 'tr1il'L evnen og viljen så valget bliver

Frank paustian

Vores Vognmand J1akop Petersen vil også give en gave.
Den der skulde have den var svær finde vi har så mange gode

der opfulde de betingelse jako~ satte de skulde passe deres
træning og opføre sig ordenlig men det gør i jo a$le

sammen men vi fandt en som vi syntes opfylde alle de ting som
skala til og er en god kammerat

Claus Jiakop sen fra drenge a jbu

.rens Ebsen J1un har fået flest stemmer og få så en pokal
som verner og poul har giv:et



Vi har også i årets spiller en fra vær række
det blev

Søren k HEmsen J1Un.
J1~nsNissen Dr~
Jens Hansen Lill~ put
C'lausKrogJtL Miniput
Gert Lemmecke Pusl
Vibeke Kristensen J1pig~ d~\M.":Ift.·

Ulla Andersen Piger

Følgede har været Månedens spiller iI976
Irene Christensen
Helle Edemann
~
'."Ile Hansen
Hanne Petersen
Tove Møller
Ulla Andersen
Brian J1"ørgensen
Jørgen Hansen
Søren k Hansen
Rolf Boye
Frebem Kock
-Fesper Mørskov
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I år har trænerne også ment, at ville give en pokal og
følgende bedes komme her op.

Boye junior A

Bovadt junior B
Rrab drenge A /
Mathiesen drenge A 11
Kristensen drenge 2/
Poulsen, F,;Lnn1\0;:0] J PI: Lilleput
Schalosk~ lilleput l /
Jørgensen lilleput J!l
Neumajer miniput A "

J Christensen Miniput BI
Sørensen puslinge I
Asmussen puslinge I

Holm Petersen Piger~, LI
Nina Kristensen piger

Rolf
Gert
Jesper
Lars
Fer
Steen
Jan
Brian
Walter
Torben
Tommy
Ole

~
Hanne



Jeg vil også sige tak til alle trænernes koner , eller kærester
og vi sMntes at vi vil give dem en lille gave.
Følgende bedes kOWÆe her op.

Grethe Petersen
Camilla Christensen
Kirsten Smidt
Helga Kock
Line Eriksen
Solveig Jensen
Inge Poulsen
C". Hansen0lgne
Dorte Nielsen
Rosa Hansen
Karen lVIøller
Edith Jensen
Margit Nissen
Kathe Nørskov
~:J~
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