


<:,A~erter hævder, at fod-
boldspillet er blevet hårdere
og hårdere ..de senere åT. Der
~r ,I?~~ vold og brutalitet på
bap~m end før. ','I.,' ~
, -Noget er der måske Om
~l;' men lfølge' denne 'lille
historie kunne det også gå
barsk til; i gåmle dage, .Det
skete 'før, der var' noget som
hed VM' i fødbold, men der
blev: alligevel spillet fodbold
ved -de olympiske lege, og
selvfølgelig' skulle amerlka-
neme ogS(l deltage, selvom
4~ aldrig' har gjort, sig be-

mærket i den sportsgren.
Men altså, de mødte op i

London; cl hold uforfærdede
~bOy~"o'g de fik da .også
til4elt en stor bane, n'vor 'de

. kunne træne. Mange nysger-
rige havde samlet sig om b~-
nen, ,da de barske' drenge
kom' 'lØbende' ~ci. så" vis~~ . .
det SIg, at de havde glemt
bolden .og der måtte .sendes
bud efter den. Og så var det
tilskuerne fik deres' chok,' da
~.'af spilleme'sagde: . .'.
<:_. skidt med' det" lclli os
i;>a're,b'eiYnde at-sparke .., .~.

NB-ynglinge
står godt
rustet

NB-ynglinge
blev hædret
Holdet kunne ikke forsvare sit DM,
men klarede dog en flot andenplads
Da man i NordaIs Boldklub er-
farede, at klubbens ynglinge
igen havde præsteret et usæd-
vanligt flot resultat ved at vin-
de sølvmedaljer ved landsme-
sterskaberne i fodbold, som blev
afviklet i Alborg, tromlede man,
i hast hele bestyrelsen sammen
for at hædre de unge spillere.
I Nordalshallens festlokale ven-
tede der spillerne mange lovord,
ligesom klubben var vært ved .- •••••r-:;;;:===;;;;;;;;;;;;;;_iiiiiiiiiiii;;;l,.------,~,
en bid brød. .
- Jeg synes, ynglingene levere-
de en meget flot præstation, si-
ger holdets leder, Børge Næs-
gård. At spillerne bagefter ær-
grede sig lidt over, at de ikke
kunne forsvare det mesterskab,
de vandt i fjor, er der slet ingen
grund til.
I den indledende runde vandt
NB 2-0 over Haderslev Vest,
6-0 over Alborg .og l-O over
Vejle Amt. I finalerunden vandt
NB så 3-0 over Randers Amt,
men blot ti minutter senere'
skulle holdet møde Holbæk
Amt. Det så længe sort ud for
NB. Fire minutter før tid førte
Holbæk 2-0, og NB'erne var
nedspillet. Men så tog pokker
ved nordalsingerne. Inden kam-
pen var fløjtet af, havde holdet
fået 2-2, og sølvmedaljerne var
i hus. Havde Holbæk Amt i sin
sidste kamp mod Randers ikke
vundet 5-0, ville NB dog have
fået guld, så det er forståeligt,

- Jeg mener vore ynglinge står
godt rustet til sidste del af sæ-
sonen, siger Børge Neesgård fra
Nordals Boldklub, inden de
unge spillere i eftermiddag spil-
ler turneringskamp pli hjemme-
bane mod Hviding.
Ynglinge-A har haft pæne træ-
ningsresultater, hvor de har
spillet fire kampe pli fem dage.
Man har vundet 3-2 over
Egen, 5-0 over Skødstrup, 4-
2 over Flensborg, mens holdet
tabte 4-0 til Åbenrås ynglinge-
mester.
Når man iberegner trænings- og
pokalkampe, bliver kampen i
eftermiddag den 25. for spillerne
i dette lir.

man ærgrede sig lidt, da resul-
tatet af den sidste kamp forelli.
- Spilleme var lidt skuffede,-
men de præsterede et virkeligt
flot resultat, siger Børge Næs-
gård.
I øvrigt havde holdet en målsco-
re pli 14 mod 2, og målene blev
lavet af ni markspillere, så det
er ikke bredden, holdet mangler.

, k-ras

YNGLINGE NR. 2 VED
LANTISMESTERSKAB 1976.
Tillykke til holdet og
træneren Børge Neesgård
med den fine præstation
Ubesejret og kun på
grund af målscore blev
det i år "kun" til sølv
Følgende kampe blev
spillet:
NB Toftlund 2-0
NB - Give l-O
NB Åbybro 6-0
NB Høng 2-2
NB - Randers amt 3-0

NB-ynglinge:
Ikke så
varmt, tak!
I aften rejser Nordals Boldklubs
ynglinge A-hold til DDSG & I-
landsstævne i Alborg, hvor de
skal forsvare det mesterskab i
fodbold, de i fjor vandt i Ringe.
- Ynglingene har et stort øn-
ske, siger holdets leder, Børge
Neesgaard, og det er, at der
ikke bliver så stegende varmt,
BOmdet længe har været.
I morgen spiller yngllngene tre
indledende kampe, mens en fjer-
de kamp spilles søndag formid·
dag. Om det bliver til flere kam-
pe, afgøres af de indledende re-
sultatsr.
NB'8 modstandere er Høng fra
Holbæk Amt, Toftlund fra Ha-
derslev·V_t, Abybro fra Alborg
Amt aemt Give fra Vejle Amt.

Rasmus gtir i søndagsskole om
formiddagen.' Om eftermiddagen

. er han til fodboldkamp. Da han.
kommer hjem, siger han til sin
mor: .
- Der er nu alligevel stor for-
skel pil at gll i søndagsskole og
pil stadion. Da jeg var i søn-
dagsskole, sagde man:- Rejs
dig i Herrens navn, og da jeg
var til fodbold, rdbte man:-
Sæt dig lied for frmd.ea.

•



Dommer,
dommer .. !
Han kaster

med skosværte .. !

LANDSSTÆV1'IET I ÅLBORG "'"-'I

Som alle ved, deltog ynglingeholdet ved DDSG&I's
landsstævne den 28.-29. aug. i Ålborg.
Resultatet var nævnt i sidste nr. af SPORTEN og
derfor skal dette referat handle lidt om opholdet.
Stævnet var efter min mening helt i top, alt klap-
pede meget fint, og et stort plus for mig var, at
alle kom hinanden ved - en ting som jeg lægger me-
get vægt på.
Bl.a. kan det nævnes, at efter at vinderen i yng-
lingerækken var fundet, var NE's ynglinge på plet-
ten med det samme for at ønske Holbæk tillykke -
selvom man var lidt skuffet over den anden plads
man fik. - Jeg må indrømme at jeg havde "rie rver' p å" under he-

le stævnet. Det skyldes måske at Vl sidste år vandt
stævnet og derfor var blandt favoritterne og' skulle
forsvare mesterskabet.
Det skal også frem her, oat NElS ynglinge gjorde fin
reklame for klubben på Alborg Frejas baneanlæg:
Spillerne optrådte i l. holdets træningsdragter og
derfor var der ingen tvivl om hvor vi kom fra.
Til sidst en tak til hver enkelt spiller, væk med
skuffelsen - I kan være jeres indsats bekendt.

Ålborgdeltagerne

Børge Neesgaard
NE !
Tak til bestyrelsen for den fine modtagelse sent
søndag aften.



• Børge Neesgaard

MESTER I SI A-RÆKKEN
NEls ynglinge A under SI blev søndag den lo. okt.
mester i A-rækken. I denne. række har der kun været
en pulje og turneringsplanen var heldigvis lagt
sådan at den sidste kamp var alt afgørende, idet
vi skulle møde Egen på udebane. Egen kunne nøjes
med uafgjort, da de vandt den indbyrdes kamp.
Vort hold bestod af 15 spillere, da 3 spillere
fra JBU-holdet havde sagt ja til at hjælpe såfremt
det var nødvendigt. Der er nok nogle, der mener at
det er forkert, men det skal lige nævnes at det er
fuldt lovlig og vi har jo lært af vore modstandere.
Lidt om detteher top- og lokalopgør. Der var alt,
spænding, dramatik og to udvisninger - en til
hvert hold. Egen vandt første halvleg l-O, i anden
halvleg lykkedes det os at komme foran i løbet af
kort tid med 2-1, og det blev også resultatet sel~
om vi måtte kæmpe hår9t for sejren til sidst.
Efter kampen var der stor glæde og jeg kan godt
forstå spillerne at de også resten af dagen fejre-
de denne sejr og mesterskabet. Holdet har i de
sidste to år stået lidt i skyggen af l. holdet og
det var også for mig en stor glæde at de vandt.
Endnu engang hjertelig tillykke.
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PS
Husk kontingenten skal være betal t ved tilmeldin&en '.(

festudva1aet
VEL MØDT .'

LÆSERCSV?1BREV
YNGLINGE

I anledning af at ynglingespillerne afholdt "Y-fest", fik jeg lejlig-
hed til at deltage i denne, samtidig kunne jeg benytte lejligheden til
at lykønske spillerne med de i sæsonen opnåede resultater. Begge hold
fik overrakt diplomer for deres SI mesterskaber. JBU-holdet vandt po- '
kaI turneringen og SI-A holdet vanqt A-rækken. Det der kendetegner
disse to hold er det gode'kammeratskab og sammenhold de udviser, det
gælder både spillerne på holdene indbyrdes, men også mellem de to hold
er der et godt forhold, hvor man glæder sig over hinandens resultater.
De fleste af dette års ynglinge skal næste år spille senior. Jeg vil
ønske, at det må lykkes trænere og spillere at beholde den gode atmos-
~ære, so~ de har opbygget i ynglingetiden, må følge med op i senior-
~e::-:::e.
Sa=~~~~g ~:_ ~eg ønske at intergreringen i seniorafdelingen vil ske
__e~e=~:~. ce~~e e~ cer jo store muligheder for idet jeres hidtidige
~~e~ =':~e~ =e~ 07e~ i seniorrækken som hjælpetræner.

~_=_ ~e:~ g :ykke ~ ~re=t~de_.


