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HVITD GØR VI I,OMERT ?

Yed ungdonsudvalgets mød.e mandag den l'/. okt. berettede en af trænerne
om en samtale ned halbestyrer Knud. l4øffer hvor .sidstnævnte kom med nog-
l-e udtalelser som efter vor (uned.udvalgets) mening sårer ungdonsarbej-
cle' ,1- IJordaf s Bo Idkf ub.

)
Udr,alel-ser som - llB har ikke noget at gøre r l{ordalshafl-en fordi klub-
ben ikke har tilmeldt hofd til SI-indendørsturneringen, for ltrB er SI
ikke fin nok og trusler om dannelse af en nv ktub er ikke llgefrem
gavnlig for et godt samarbejde,

Vi spØrger os se1v, hvorfor koomer SI altid. på tal-e når der dlskuteres
brug af l'l ordalshalf ens facil-iteter. Efter vor rnening skal- en halbesty-
rer være rnere neutral i disse spØrgsnål, selvom han er forna:rd for SI
fodooldudvalge L .

l'Jår Knud liøl1er siger at Sl lkke er: fin nok for li3 må vi erindre ham om
at ud af lJ ungdomshold var 10 tilmeldt SI ved sæsonens start og at I,iB
altid viser interesse for SI's aktrviteter.

ilvorfor denne påstand ?

Rrgtigt er, at ingen hold fra ungd..afd. deltager i SIrs rnden,lørsturne-
ring, det har man afskaffet for mange år siden i ful-d fcrståe1se rned
spi1l-erne og d.eres trænere og der var både sportslige og økonomiske
grunde soro førte tif ,lette skridt.

At d.enne beslutning før el1er senere må tages op t1l er'r ny.,.urdering er
ma"n r ungd.udvalget klar over, dog er trusler om dannelse af en ny fod.-
boldklub på i,trordals næppe rlen rigtige måde tll at ændre udvalgets nuvæ-
rend.e holdning.

\lr plt dette har intet ai gøre med llBrs ret til at bruge ]Iordafshal-
lens faciliteter på 1J.ge fod med afle andre fo::eninger på l.{ordals og
halbestyrerens titknytnln5l t11 en bestemt forening må under ingen orn-
stændigheder have indflydelse på hans holdning til en klub.
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-Det er ihvertfald vor nening,
vide on vi er forkert på den
oS dens facil-iteter son vort
goclt sa:'narbe jde,

og det kunne være rart for os at få at
el1er ej for vi betragter 1{ordafshal-len
hjemsted. og er derfor interesseret i et

1tr8 ungd.udvalg
Peter Glock

formarrd

vi1 d.isku-

ene for. )'

L^{ESERt=<_7,| BREV
ANG. ''HVAD GØR YI IORKERTIt

tr'ørst vil- jeg gerne slge, at jeg flnder det ud.roærket, at nantere spørgsmålet her 1 bladet.
Alt hvad jeg har sagt og gjort i denne sag har været ned detat gavne Nord.alshall-en og NBrs ungd.omsafdeling.

Ii1 d.e konkrete spørgsmål dette:

Jeg har ikke sagt, at NB ikke havd.e noget at gøre i Nordalshal-len,
tværtimod.. Jeg har derimod refereret hvad der blev sagt på et forde-
lingsmøde i Nord.alshallen i juni d.å. I en udtalelse ira-nUI, SUI.og
BItr' slges det - at disse J foreninger mener at NB ikke burde have tiæ-
ningstiraer i ha11en tj-1 ind.efodbofd. fordi de lkke deltager i turnerin-gen, og som sådarr ikke irar behov for træningstiroer. "Teg har på det be-
stenteste afvist dette og henvist ti1 at NBis store nedlemstål samt
deltagelse i stævner m.m. gjorde, at de var berettiget til trænings-
timer.

Dette fører tiL det næste spørgsnål nemlig udnyttel-sen af hallen i
weekenderne i den korunende t1d.

Efter at man har bygget ha1 1 Guderup og Fynshav vi1 en del af turne-
ringsaktiviteterne gå ti1 d.isse ha11er, og hvis der j-kke er nogen til
at erstatte rrtabetrr vil Nordal-shal-l-en komme ti1 at stå tom.

Jeg har ikke sagt, at SI ikke var fin nok til NB, men at NB har en -efter nin mening - forkert hoJ-d.ning ti1 indefodbold., idet man har ind-tryk af, at NB betragter indefodbold son sportsligt værdiføst, intet
kan være mere forkert.
Jeg har ikke truet med oprettelse af en ny forening, men har sagt , , )
det var beklageligt at roan opIØste f.eks. Nordborg Ungdomsforening,
1d.et en såd.a"n forening vi-lle kunne påtage sig arbej<1et med at arrange-
re indefodbold. træning, hvis NBrs ungd.omsafd.eling følte at det var
uoverkommeligl.

Jeg synes, at indefodbol-d er en udnærket måde at aktivere børn og unge
i vintermånederne og hvad angår turneringskampe drejer det sig om 4spillerlnder i hele turneringen. Økonomisk kan det ikke være den store
belastning idet mal får størstedelen af turneringsbidraget refund.eret
igen.

J9C gr glad for, at ma:r er villig til at tage den nuværende holdning op
ti-1 fornyet rrurctering.

Jeg har bevidst holdt mJ-g udenfor d.e herværende foreningers arbejde,
skønt det ikke har skortet på opfordringer.
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som forrnand for sI' s fodboldudvalg må jeg nødvendl-gvis håve en vlskritisk. holdling til klubberne, men dei iorhindrer ikke at jeg vi1 gø-re alt hvad der står i ml-n nagi for at hjæfpe klubberne hvis di-sse harbehov_herfor, og det mener je[ også - i al Leskedenhed. - at ha.re gjort
hidt i1 .

Med.^hensyn t.i} NBts hjemsted i- Nordalshallen er jeg helt enig og har da
også ved flere, lejligheder direkte og inddi::ekte-m6dvj-rket tif, at for-
hofd-ene ved Nordalshallen bliver ud.bygget såredes, at Nordalshallen
bliver et godt hjensted for NB

På_trods- af meningsforskelle har der altld hersket et godt samarbejde
med ].edel-sen 1 NB, hvllket jeg håber må fori,sætte.

Knud Mø1ler

En som var med,

)

OII]-EOYS I'EST

Lørdag den f5.1o. var ,ler indbudt til f est i old-boys :rfd. og selvføl-gelig var det en festlig aften.

vi-startede fornøjeligt med at opdage at afle ikke var mødt. nerefterbød'rforua:rd viggo" velkommen og-foital-te hvad der skulle ske i løbetaf^aftenen. I'omarden oplyste oJ om priserne på øl og spirtkum og me-get.alvorrig måtte han åeådele at haå itte tuine },"sf"-i.i""n på-soda-vand (forslår man det).lerefter glk vi i gang med spi.sningen og hvad dertir hørte og der hør-
Le ma-nge lil.

Under spisningen var der forsketllge lystlge sange og som al-tid ved rl-boys f esL. n:-nge " oæne" hisror-Ler. I i.1 r,' unoår spi-ninie,, h;v,-1e f esr.l /,val6et (Vr5go og Steen) sør.get for en stor ovei:rasl<eise, og det må si-ges at havrle vl ikt<e haft dei sjovt så fik vl Cet nu, c1å -B-nt gjordes-in entre på cyker og fortarte åfre ticlers oplevelse rned srn hæisrotor.
llfter spisningen var der konditræning (aans) til kt, ca. oZ.oo, på clet_te tldspunkt blev vi venligt rnen bes{emt smidt ud af fornanclen, ået
kuL.ne vi ikre forsLr før nes-re do_.

Til slut vil jeg qe::ne på fes.ccieltagernes vegne (tror leg) sige fest-urlvalget tak lcr en ,1e jlig :Lften.

Om vr slral have en fest til næsi,e år, ja det er op til den som glemteat nelde slg.
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Sonja og Yiggo ]lansen takker
somhed r,'eC brylluppet.
j,eif r.iou hilser gutterne fra
\ed .lta.ns lo. års fødselsdag.

OI,D BOYS

kar.mmeraterne 1 I'lB og NH for udvist opmærk-

2. ot +. holdet og iakker for opmærksomhed

Husk generalforsa-u'r1j-ng i Nordalshallen mand.ag d. ?. november k1 . l9.oo.

Der ind"kal-des til
GENERAL}'ORSAi'TIING
torsdag den lT.november L977, kf . 19rlo
på Nørherredhus.
Dags ord"en if 1g . l ovene .

Nord-Als Boldklub
bestyrelsen.

DIR ER GAIIG I DEl'l PÅ ]\TORDALS

Det gæ1der også sportsfolkene - e1ler har det såka.ldte kanlagrieudvalg
en allden iiiening ? Af }e skal være ned hedcler det, lLi,rid.r::rkerforenrng,
husnoderforening osv.
i,ten hvad ned sportsforeningerne ?

NYT FR,A

UNfiOOMSA[0. )

KMDSKÆ,LIN : PUSIII{GE 1 - lUStItiGI 2

l)esværre som vi havde frygtet kom I jo ii1 at spille kredskamp mod
hina-n<i.en. vr vrlle helleiå have set jer spil1e iod and.re hlublers ho1d,
for-så icunne r begge hold rcåske have været med trl sr mesterskab ellero6så kun I hcfd elLer slel ingen.

Kampen bl-ev aftatt at skull-e spilles på Langesø stadion torsdag d. 6.10.kl. 17.oo (vejret kunne hEve værei bedre).

Scm sædvanlig var vi alfe mødt tif tiden roed godt humør, sål-edes at
kampen kunne begynde til tiden. Og hvilken ka:np I

ilesultatet blev 1-O ti1 ?uslinge 1 på et måf af Ib sidst i 1. ha1v1eg,
men det er pusflnge 2. der skal have ros forCenne kamp, for merl Cen

)r

6
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og eget
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kampnoral de gik lnd 1 kamDen nerl bevirkede at pustinge I atdrig fik
d.eres nonn ,1e spil igan{. ruslin,-e .'s fo:sva- s1o,,es' 

": 
,t"t sLbg gni-

ster og I fik dermed vlst, at I var værdige ouljevinCere i jeres-pi1je.
darens bedste spifler var Å-r.1an, der var her og der o;J alte vegne. i,,ien
ind i 1. hoLdets mål ville bofden ikke-

Vi ønsker herefter !-uslinge I tillykke rned sejren og puslinile 2 tillyk-
ke rned cen god.e indsats. llæsie gang er det måske jeres tur.

Også tak tj-l- a}le d.e foræl-dre son var på stadion og skabte en festl,j-g
ranne for kau:rpen. Endvidere tak til alle de foræfdre som trofast sæ-
sonen igennem har fulgt os t-.åde ude og hjemme.

Chrest en

KAIIPIN Or,i pET søliDERJypsKE I'IESTERSKAB I'OR pUSLrllGE

Hven var d.et Cer yandt i dag, )'
det var dem fra litrordals a'!
gjaldede d.et flere gange på vejen hjem i bussen fra Toftlund lørdag d.
li.Ao.77 og råbene kom fra l,rB's puslinge I, som var blevet den endelige
vinder af stæwret og deimed STI,iIDERJYDSK IinSTER J- puslingerælrken. Vi
havde med spænding set frem til loCtrækningen on hvem vi skul_Ie møde i
1. kamp og d.et viste sig at være Å.1.X. 1, sorr vrste sig at være en
hård modstander, spørg bare vo::e to backs og rcå1mand., aå har sjældent
rørt bol-den så mange ga.nge som den dag,

K2mpen var uhyre spændende og r1e forældre som var med fevede med med
1iv og sjæ1 og med opnuntrlngsråb tll d.rengene som de sikkert har hørt,
men de fulgte dem lkke. Kampen var jærrnbyrdrg. Vi havde vel nok de
største chancer cg rlet meste spil men ind i Åbenrås aål v1}le bolden
ikker takket .rære en god målrnand"

Resultatei blev O-O, Så skuile der spilles omka..nrr og spændingen var på
kogepunktet hos alf e 1,lB-fans.

1. halvleg O-0 men endelig efter.l rain. spil i 2, h:rlvleg lykkedes det
endelig for os at få scoret efter et godt sp11}et angreb, Så troed.e vj-
sejren var hjemme men glæden varecle kun kort for Åbenrå udlignede (det
første mål- lavet mod puslingene). Der btev ikke lavet flere mål i kam-
pen. Så straffesparkskonkurr.ence 4 liB'er nod 4 ÅnK,er.

Vi brændte 2 og lavede 2 nå]. Åbenrå brændte alle 4 spark, og kampen
var r,-und.et med de tctal-e cifre l-1 . ,
tr'inafen var nod Over Jersdal , men de kume intet stiile op mod de
nord.alsiske spillere og resultatet btev da også en 5-0 sejr tiI liord-
a1s Boldkl-ub. Tillykke mcd det fine resuftat d.renge, og tak til de for-
ældre der bog med.

Chrest en

Vi trænere vi1 gerne sige pilslinge tak for en ovenud god sæson uden-
dørs, og vi glæder os ti1 næste sæson.0m clen bliver lige så succes-
fyldt som i år vil tiden vise, men reed den trænlngsflid I har vist i
år, og som vi håber fortsætter skal I nok nå noget.

Sørerr, Erik og Chresten

}

,)

I,fi,{x}xiis HOt} / l"lÅlirtDEl.is spIlI,nRE.

-L'illyldre til Puslinge 1 med SI-mesterskabei; ! llfter denne succes var
ungdomsadvalqe'b ikke i tvi-vl om hvem der skal kåres til rnå.nedens hold.
I sanme forbindelse skal- der næ1mes ?uslfnge 2 som i en glimrend.e
kredskamp mod rleres ka.:nilerater fra 1, hofdet tabte meget knebent. Det
var gorlr; klaret I

Til niånedens spll}ere har vi valgt følgende :

Puslingel : Kristianljoner6
iuslinge? i AlianZickert
l{iniput Å SI : Ken luchs
I'liniput B SI : Carsten l,loshage
Lilleput A JBU : Al1an Bak
Lilleput Å SI : SØren Samuelsen
I,illeput B SI : Knud pedersen
lrenge A JBU : Ib Joharinesen

Pnge Å SI : ..rci.ae. -ensen
Åior å JBU z Jørn Harrsen

Piger : Conni Cfausen

A]le gpiff6re ønskes tillykke med valget.ft+
LILLEPUT B

Ja så blev I færdige med turneringen og ieg vit gerne her i SPORTEN

sige jer tak for den indsats i har gjort både i kamp og til træning.
Jeg ved godt I har været sure nogle gange når I har tabt en kamp, men
I skal bare regne med at flere af de hold I har mødt har været mod-
sta:rd.erklubtenå l. hoid fordi de kun har et holrl l-illeputter. l'Ien vi i
NB har I hold, og derfor har I ingen grund til sure miner.

Soro træner kan jeg kun sige det har været sioYt og sa.rntidigt spændende
at arbejoe med jei. Net kon J idt pludselig fol jer og også for mig at
"1lle ti1 at træne, nen jeg synes vi har haft gode og sjove timer
|men og det er jeg glad for,

ltru håber jeg at vi kan få nogle gode timer se:lmen når vi starter i
liord.alshaflen d. 2I. nov. med frisk humør.

Jeres træner
Arthur Callesen

PIGER

Så sluttede vores efterårssæson, og med hensyn ti1 polnt har det været
fls{ samms som i foråret, I har skuffet meget med træningen her i efter-
året, særlig de store piger. Jeg vi1 nævne kampen mod Egen, fordi- det
har været den bed.ste kamp her i efterå::et. Jeg synes det var godt kJ-a-
ret af jer at være bagud O-2 og så vinde ka,npen 3-2. I kar godt hvis I
bare v1]. i',lu starter vores ind.endørstræning og så skal I passe den no-
get bedre efrers send afbud.

Marie

)

,
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10 - ET HELT HUS FYLDT MED SKO

Alt i cl-kokkenudrsr

Gl,ÅDTLIG

låiE',r3x Yå}iå,:å;Iil'"1å"1":.=iål 3; |il-i'"Ii"å;
ti-1sagn tit at gå ind i ungdomsårbejder,

Hven fø1ger ? ler er plads ti1 endnu flere!

et ungdonshold i
også Leif i,lou givet

U]JGDOI'TSAI'}. ATSIUTIiIII{GS InSf

Søndag den 2o. nov. siger i,lBts ung,l.afd. tak for sæson f977. Der er
igen lagt op Lil en fes:fis eftermiddao blde ior sprflerne, riercs søs-
kende og foræ]dre.

Traditionen tro uddeles der igen mange pokaler ,og gaver. ligetedes er
der igen sørget for et festligt undeihol_iningsDrograr.

\.
lbydelser er sendt ud eller er på vej og vi vil ved denne lejlj-ghed

erlndre jer om at titmeldingsfristen til.denne fest udløber den 11. nov,

NB! Kort ti1 lottospillet koster 1,- kr.

APROPO Atr'SLUTNINGSI'EST

Også i år afsluttes festen med et lottospil. i de sidste par år er præ-
rnierne ti1 lotiospil-let blevet skæ:rket af forretnrngerne pa ttoraals.
o, 9-,6 on. året er v . s, [rirnod i t? o; oDsØger r'or]-etrn Lngerne, or detvil vi ogs\. gøre i år. )erfor vll jeg alierede nu bede åe foretnings-
drivende tage godt imod NBrs ungdomstræne:re',når de går rundt ned håt-
tenrr.

)
I',JD JLI.]ORnOLDI]T I SfJITGART

Torsd.ag d. 6. okt. kl.21.oo startede vj_ 15 friske juniorspillere medCarlo lieyer, Walter_Schwae::mer, peter Gtock og iLennås søn iorben, i
bus mod Stuttgart. Kf. ca. 24.oo nåed"e vi grænsen, og kunne sa-ntiaigfejre Torben Jensens 15 års'fødselsdag.

Derefter begav vi os mod vort må1 i Jes Jepsens nye bus med servin somchauffør. syd for Hannover gjord.e vi- hold.t for at sove, det-re var dog]ettere sagt encl gjort, fordi ser:vin og'r{a1ter snorked"å i stereo.
Kl. 16.oo fredag d. 7. okt. nåede vi Stu,ttgart eller nærmere betegnet
zuffenhausen. vi bfev der budt velkonmen ai ,or vært l,/i11y Hornin[,
hvorefter vi flk lejlighed til at prøve schwåbische speciå.}itet, "'

1'

It1æste punkt på programmet var en fodboldkamp på zuffenhausens lysbar1e
mod klubbens B-jugend (;unior l). Kampen inåteates med en højtiåeligNordborg
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NORDBORG AFDELING

- en bonk De kon rcgne mcd!

ceremoni, hvor vi l-øb ind i stor sliil nvorefter aertaler b1.a. af klubbens repræsentant ieter Glock. I .

blev holdt flere
1. halvleg sad den
vj- bagud med 5-1,

tilfælde vor chauf-
Dette hjalp geval-

lange-rejse enclnu 1 benene"på os, og ""a halvleg var
men når nøden er størst er i;ætpen iærmest, j- d;ttefør Servin, som havde trf.titfu"-p"""i-«*i"'inrrner: ).digt og kampen sluttede 6_4 til ltrif".rh.rl""rr.
Herefter,bfev vj- indkvarteret hos vores familier. Lørdag fotmiddag var
vi i Wilhelma, Stuttgarts enorne zcologiske og botaniske have ned Eu-
ropas største akvarreudstillj-ng. 0r:r eftermiddågen var nogle i Stutt-gart mens a:'rdre hvj-Iede ud. Heiefter så vi landskzmpen mell_em Tyskland
og Italien i Zuffenhausens flotte klubhus, aftenen blev tilbragt på
festpladsen i Sl,itrgarL, h-/or der var v..lisfesr- (I,yskI.nds støiste,

FVZ-Jugend:
Besuch trus lliinemork

Am Freitag um 17 Uhr empfångt die Ell
des FVZ Gåste aus Dånemark. Der dort be-

) åi:H'ih;i"fr,1"å:" xy"'-f,oi.,få,,1f,'"'i
Mannschaft des Vereins FV Nondborg und
mrichte in der Landeshauptstadt einige
schcine Tage verbringen.

hvad angår besøgstal)

SØi-idag formiddag så vi vor r'ærtsklub spi1le mod Stuttgarter Kickers
B-jugend (Zuffenhausen vandt 1-0). Orn eftermiddagen var .ri på byrund-
fart b1.a. til fjernsynstå"rnet, senere spillede vi revancekamp mod
Zuffenhausen, rnen denne gang efter Servlns taktik ira starten, b1.a.
havde vl fået 'iPuinnel Slaute,' (frank Saxer) , som Servin kaldte ha,n, op
son centerforrvard.. Llette.riste sig at være en taktisk genistreg idet
vores rornber scorede hat trick på ægte Gerd llrj-ller faccn. Desuden sco-
rede Jens iiissen og slutresultatet blev således 4-1 til os. ll-eter kam-
pen var vl i biografen, for a.t se den nves'ue iarces iond fifn. Desværre
måtte vi aflerecie afsted den næste norgen kL. 'l .',to oE vores dejJ-ige
tur l;.kkede ncd enden, foran os havde vi dog 1o fornøjellge iimer, med
Servin i stor stil.

Irl sidst r,,il vi gerne ta-kke.,rcres federe, lreter, ,Jar,1o oil ,ialrer, for
len inusaLS ,le ',1 t.o ;Jeie lå -rrer.

Søren cg Chresten

Der er konmet få nye regelændringer, men her er et par ting alle bør hu-
ske.

Yedr. udskiftnlng husk altid at den spiller der skal ud skal være helt udefør en anden træder lnd, det gæ1der olså målvogter. Fejl udsk. er freno-ver personlig straf.

Husk også at der kun er §r person på bænken, der har titladelse til atskifte uo \slge nogeL). -
Anførerne skal fremover bære anførerbind om <len ene overarm (bindets far-ve skal adskifle sig fra tr-øjefarven, kon a:rførerne har ret tit at prote-stere mod dommeren veJ regelbrud.

NYE REGIER

ir09n8o0c

6430NORDtsOIr(; rlF ().1 .I:,



Bygnlngeartlkler - Trælasl

JENS KOLMOS' EFTF.

Holmgade 33 - Telf. 45 1457

SiTTLHCf FF"
LEGETøJ - HOBBY - BABYUDSTYR

NORDBORG _ TELF. 451483

LANGESø HERREFRTSøR

PLADSBESTILLING

Kom ind eller ring og oftol tid

TELEFON 451231

HANS SCHMIDT

ek som i neret

opt i ker

URE OG OPTIK _ GULD OG SøLV
Telf.45 00 l5 - Nordborg

Helmars "FOTO"
NORDBORG _ TLF. 45'16 06

NORDBORG

MANUFAKTUR

KONFEKTION v,zH. CALLESEN
Storegode 29. Nordborg - rlf.45

»-)
03 34

ilordborg Cyklebørs
vf Harald ogWaldemar Petersen

Storegade 2 - telelon 45 06 35

tr+

SVEND WITTE

BOLIGMONTERING

Holm * Nordbors - Telf .45 l3 06

KYÅ. IA](IR

Yi_fj-k jo en dejlig start på turnerlngen da vi va:rd.t i Tandslet med
'?-7 og den sejr blev hevet hjem på en virkelig god holdindsats sarrt at
r,one stod frerrragense på må1. ogiå den anden [amp mod varde gav 2 point
og det havde vi nok meie regnet med, selvom det kneb i førstå halvieg
koro der jo gar-rg i målscorln[en i anåen halvleg og det blev tit en sili-ker sejr på I2-8.

I den tredje kamp fik vi derimod Ørerne i maskinen mod Agerbæk. Ågerbæk
er jo et af favoritholdene i rækken og vi tabte 16-6, vi korrt godt frastart og førte bI .a. +-2 inen en række nenme må} bragte Agerbæk foran
loed 9-4 og derefter var anden halvleg kun noget der-skulle overståes,
sådan virkede oet. vi prøvede i andei harvl-e[ at sætte Annelise pa mår(lone var forhindret) åg selvom hun stod gliirende, var resten af hol--i 

)ikke i stand til at rejse sig igen.

,en næste kanp er mod Kolding KFUI\i, som nok er ligcså stærke som Åger-
bæk, så det b] iver en J_igeså svær opgave.

JERES TR,ÆNER HAR oRDET

Gurrnar J.

IIGER A

-l L-:r :u s:r-LLet ' 1.r)r'reringskamoe, men kun tSet z pornr. Den første
kamp tabte I til Ulkebøf med 5-0. le var ikke det bedre end jer, men I
spillede ret så uheldigt, idet f rante træværket fJ-ere galge. D"r, nn-
den kamp tabte I g-1 tl-l Augustenborg. Den tredje tamp vanat I 1_Z over
Notmark. D3 spiliede r virkelig udmæiket. r er ilinte-ti1 at konme tj-t
træning. Gennemsnittet er 10, - er ialt 1l piger.

)

S}4Å}IGERNE

. Iaurine

vr-i*,-r---lif\
,*l,/ v

tt v,

\J

Jeg synes at de er startet deres turnering udmærket. lle har indt1l nu
spillet 4 kampe og har opnået E poin't.

Den første d.e spillede var mod ÅCS og den va:rdt de med 1J-2 hvad. der
var hel-t uventet for al-1e spillerne. Den næste var mod Vojens, den
vandt de ned 4-1, hvad d.er var meeet knebent. len næste var mod Haders.
K-F'UM, den vandt de med 6-5, et miiut før halvleg førte de med 5-J, og
lavede så 2 fejlafleveringer, som Had.XIUM fik mål på. Den fjerde var
aod Asserballe og den vardt de mecl l4-2. Den næste kamp de skal- spi1le,
bl-j-ver der nok problemer rced", ford.i den er mod Augustentrorg. pigerne
har indtil nu en målscore på 37-12, hvad der er meget fin.

Ull-a



NEr s KVALIIIKATIONSDAIIIR - TUBI'JERINGSKAIWE

Sønd.ag o2.lo,7l Syrtalshallen - Tandslet ltJ.lo Tardsret - I'trordal-s

Sønd.ag o9.1o.77 I'lordalshallen
Søndag 15.1-o.77 lleflehallen
Søndag 21 .lo.l.7 ltrordalshaf 1en

Søndag 1o.lo.l7 Kongres-Hallen-Xolding
Søndag o6.t].77 Nordalshallen
Sønd.ag 11 .LL.77 1{ordal-shallen

ra lq'r..4 lc - Varde!u.1, 1\ ur uuaJ

14.1o Agerbæk - lJordal-s

f8.11 Nordafs - Kol,d. KFUM

14.45 Kolding HK - Nordals

18.15 rlordaLs - OlYmPia
ao rr "^-/t 'tc - -Oftlundlo. r, r! ur uarr

Sønd.ag 2o.Lt.77 Vejen Ny Id.rætscente'r l7.oo Veien HK - I'Iordals

søndag o4.12..1.1 litrordalshallen 18.15 liordals - Tønder

Sønd.ag at)-2.17 l'trordalshalfen 18.15 Nordals - Tandslet

Søndag o8.of.?8 Vardehallen 16.25 Varde - l{ordals

søndag 11.o1.7E Nordalshallen 18.11 liordafs 
_ ffi;:i:l )

Søndag 22.oL.78 KFUI4-Hallen - Kolding 18.25 KoId' KFUI4

Søndag '2.o?.7a llorda]shallen 18.15 l{ordals - Kclding HK

lørdag 18.o2.78 Petersmind.ehal-len - Vejle 15.oo Olympia - lJord'al-s

Søndag 26,o2.78 Toftlundha]len 19.oo Toftlund - liordal-s

Sønd.ag o5.o1 .78liordalshallen l8.l5 lior:daf s - Ve jen HK

Sønd.ag 12.o1.7a Tønderhal 2 l5.oo Tønder - liordals

ER
SI]RIE2-HNRRE-PUIJN2

Vojens Htr'

Fredericia FF
N o rdals
lYbbø} UI
ØstbY IF
Yidar Sdbg.
Xgene Grst.
Ulkebø1
Koldlng II

SXRIE 2 - HERTTE - TURITEIII]iGSKAIIPE

Den 06.11.77 Nordals
- Li .11 .71 llordals
- 19.Ll,77 Ulkebøl

21 ,l-1.77 Lø1t
- 0 4 .12 .11 llordals
- fl .L2.71 ltrordals

- 07.01.7E Vidar
- Lr.0I.78 l,lordals
- 22.0f.78 ØstbY

- L2,A2,7E Nordals
- l-8.02.78 DYbbø1

- )6.o , -?B holding

Dybbø1

Lold-j-ng IF
1{ordals
llordals
ilgene Crst.
Vo j ens

llordals
I'ø 1t
].trorda1s

Fredericia
l,iordals
Nordals

19,10
19,10
14.45 t
L) ,.JO

19.3o
19.3o
15.1o I'
L9.1o
2o.lo
r.9.3o
r q 16

L7 .L\

Alex'c
Conditori
Th. Brorlens-
vej 56

Ttf.
45 17 61
Kally og Alex
Nissen

Havnbjerg Butlkscenter lelt. 45 1760

HUmerS,JsrfffissnJræ\J=
NORDBORG - TLF. 45]750

DE ER ALTID VELKO},TI*EN PA

§Ø) ruøR
HtrRRED

HUS TELEF.N 4sos35

iT. PERREGAARD A.§
6430 NORDBORG 6474 SKOVBY
Ttf. 45 01 50 Trt. 44 44 00

' Korn - Foderstoffar

Brindsel - Eyggemotcrioler

ilÅFil[.F0RSiNRl]ili
Ptter .\l titt'stn

\1e.ls (-iausensvej 1- 643C Nordborg

- ring 45 02 ffi

TIL

NORDEORG FARYEHANDEL
v,/ i. Lorsen & sØn

StoregoJe 62 tell. 451669

Slngterl0rret ningett

F1. J.J.JENSEN
Nordborg teie[on 15 'l 4 06

Irit lenseil
Olletyr - Ccrtrtlvrrrc og rlild

rul. grr- og vtrtdrdor
Lærkevej 87 - Longesp - Tl{. 450565

@
Ejnar Lorenzen

købmand Turøvei {2 Kirteby . .1 5 0O 55
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