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NR. ] MARTS 1977 E. ÅRGANG

Inrlen næste nr. af SPOilTEl'I udkommel, er turneringen ]977 i fuld gaag. Som
I ved, har vi sat os d.et mål: Oprykning til serie J.Orn det vit l-ykkes, er
der endnu j-ngen der aner, nen hvis I vif fortsætte med sanme energi og
same flid som I har vist under træningen, er jeg sikker på det vil lykkes,
le' \ar imponeret mig at se, med hvilken energl de ttgamlert er gået tlf sa-
d( fdet har ud.en tvivl smittet af på cie yngre, der er jo ingen, der har
viiret stå tilbage for nogen. Det må- så absolut give resultat. Tilbage er
så kun håbet om at vejrguderne og andre ,,guder,, vil arte sig, så vi ikke
får ali fcr mamge karnpe udsat. Llge i.øjeblikket ser det 11cke sær1igt 1o-
vende ud.

Ynglingene e.r: 1 år med under seniorafd. regi og har under træningen haft
et meget stort møde, og mit håb er, både for hofdet og Viggo, en god pla-
cering i øverste ha1vde1, en topplacering vil være en positiv ting. Måske
venter der os en overraskefse fra ynglrngenes side. De har jo al-tid vist
vid-anderlig f od.bol-d.

Thorval-d Rasmussen lLar i år udarbejdet et træningsprogram ti1 ungdomsafd.,
og har haft en aften tif instruktion af alle trænerne. Bestyrelsen forven-
ter sig en hel d.el af det samarbejde me1lem Thorvafd og de forskellige
trænere i ungdomsafd. Vi er Thorvald en stor TAI{ skyldig for det kæmpear-
bejde ha:i har ud.ført i forbindelse med træningsprcgrammet. Der skal også
lyde en tak ti1 alle trænere i ungdomsafd. foi den-positive måde de nod-
tog Thorwald og hans træningsprogram på.

Pigerne i klubben er stadig et rrproblemi'. tJfter ma:tge diskussioner og ef-
terlysninger i aviser efter flere spillere, blev vi enige om at til-må1de
I ynglinge- cg I pigehofd. Dagen efter: meddelte SI at der ikke bfev en
)-rrglinge-turnering, ingen tilslutning. l{u har vi så tilmeldt 1 junior- og
1 pigehold. Ora vi så kan køre turneringen ud med de spillere vi har ti1
rådighed, ved vi ikke, men hvis I vi1 hjæ1pe os, piger, både ved ikke at
mefde afbud unød.ig, og ved at få ffere af jeres veninder med i NB håberj Fet vi1 lykkes.

Til- slut ønsker jeg a1le spillere
be ud.en uhel-d af nogen art.

en god turnering og håber den må forlø-

Chr. Jørgensen

trtrutr§trN
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Slli,J4t{"ØQ"L,T D. 6.-. i?
?å g:r:und af plad.sraarigel i sidste nurmer, blev dette indlæg gemt iil_ denne
8an8.

Aftenen storl i sæson 1977rs tegn, og man må sige at optal<ten var sær1ig god
idet ikke mind.re end 60 mand var'mødt op. Formalrlen båd vefkommen, for der-
efter at foreslå Gert Jensen som dirigent, hvilket ensstenrnigt bfev vedta-
8et.
nagsord.enen bl-ev forelagtr og ved punktet valg ti1 spillerudvalg, kom B.R.
m-e$ en begrundelse for, hvorfor ha:t kun viffe ha' et J mandsudvaig. Iore-
s1ået blev herefter Børge l,leesgård og Bent nnghoff og begge blev valgt med
all-e stemmer. nt let og hurtigt punkt, næsten for 1et.
Så langtrså godt, men så lcreb det nok lidt for flere, idet B.R. i sit op-
1æg sæson 77, efter en præsentation af al_1e ledere og deres vlrke i 1,tr8, kom
j.-nd på, hvordan det hele styres. Der blev nær,'nt 5 punkier, son mange nok
i-kke forstod. ret meget af. Her er de igen.

1. I,ad os altage at x leder perfekt. Disse egenskaber fremkald.er rr.r, u. )
hos en arrden. Når det er sket, nå han ikkå tro den hellige grav er vel-
forwaret. Iværtimod, han skal fortsat være kreativ.

2. h: dygtig træner har magt over tingene og sine spi11ere. Harr ved hvad"
han har ned at gøre ag er altid forberedt. I.len han skal ikke bruge mag-
t9n, men kraften harr kat frigøre i spillerne. Dvs., at hvis en spillei
bliver betydel-ig bedre p.g.a. hans træning, så skal- denne forbediing
være skabende for ham selv, holdet, og har et må1.

7. Der sættes malge må1, nen det er de der fø1ges og nåes, som har værdi.
,vs. mar samarbejder og går ikke sine egne veje, osv.

4. Al1e har et arsvar, men det er det som man får a:rdre ti1 at påtage sig,
som tæller.
Dvs. ær1ighed., tillid og ka-umeratskab. Holdmoral .

5. Yi siger, at såd.aa og såd.an skal d.et være, men frenkafder det arbejds-
lyst? Her gæ1dea d.et om at informere, motivere mod optimal forståelse.
Kan mart en svær ell-er sur ting, kan åen også være sjåv, ford.i den er or-
d.entlig forklaret og diskuteret. Der håbes herefter på, at forståefsen
for meget af det der siges og gøres bliver lettere. Tænk på hvord"a:t
træning, mød.er osv. foregår, så vi1 du garanteret finde mange ting som
d.isse 5 punkter danner grundlag for,

MåIsætningen var et bedre kammeratskab endnu, topplacering ti1 1. hol-detved 2. holdets hjæ1p, og bedst mulige resultåter-ttt l.-+l->. hoiaet, -"Ft
ynglinge. 

)

Til slut biev der sagt, at skufle nan bedømme efter de spØrgeskemaer som
verserede i efteråret 1976, så skulle vi gå en virkelig s.toi sæson 1 møde.

Det roente træner Th. Rasmussen også, men ikke før d.e fej1, han og spill-er-
ne havd.e begået, var rettet. Ilerefter diskuterede ma:t under evt. foiskel-
lige ting. Der kan næ\mes ynglinge, brugen af spillere rangering af hoJ-d,
træningslejr osv., for ti-1 sl-ut at blive takket af for god ro og orden ai
d irigent en.

Et positivt og godt rnøde.

P.s. / B.R.
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(04) 45 m 70 Mekonrker Viggo Lousten
Hovn b ierg

Telefon 45 l4 60

Bent E. Nlad,een
out. el-instollotlr

)
'Storegode 63 tlf. (04) 45 I950

ALTING i EL.TING

Kunstboden
i Nordborg
Storegade 9, tlt. 451935

6430 NORDBORG

Moderne brugskunst 
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A" illieleen
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TELEFON 45II09

STUEURE
ANTIKUR.E

KØKKENURE

repareres bi]-ligt og fagmæssigt
\ RI\GER - VI HENTER OC BR1NGER

) FAGURMAC ER
OI,E B. PEDERSETT

tlf.O4-4rB9l4 bedst meffem kl"l 5-f9

I
hver onsdog kl. I9.30 på
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OTD-BOYS A]'DEI,INGEN

Ud.end.ørstræningen start er
Harrnbjerg sko1e.

mandag d. 4. april kl . U.lo på banen ved

Erik

fi+
Åarqs _rønsne nesur,nlrtn
Den 19. februar blev d.e første trænlngskampe i seniorafdelingen spi11et.

2" holdet vandt over Skeldes serie IV med- 4-2 efter at have været bagu \
med 2-0. Godt klaret. )
3. holdet varidt i Augustenborg over deres 1. hold i serie IY med 2-1 lige-
Iedes efter at have været bagud. Godt klaret"
Ylglingene kl-arede sig også godt. Ie vardt 2-1 over Skelde.

Den 22" februar spil.lede 1. holdet mod Skeldes seri-e III.(4 - 4)

Det var gode resultater, der giver et lil-Ie forsigtigt fingerpeg om holde-
nes styrke. 

D a

)

Mi.nus 1o grader rrvarme" i Holm - et par bukser mere og træningskampen
kan starte.

4

Velegnet
sko I evogn
og eget
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Spbokken 2 - telf. 45 0096
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) KAMPER
STOREGADE 77o NORDBORG

TELEFON 4517 U

MObil eui.t service

ALg

Løftertoft -.Nordborg - Tll. 45 lS 47

tat.r O. Andaraaa

-.Nordborg - Tll.

(0,,, 
Han

bruger
hcdet

,-.",i:liåi
IIANI}ELSBANI<EN

.rllr(l nle{l I brlledel

Trov vor bGralnlc .nretning.

Grillstegte kyllinger og forårsrullcr

Anna og Viggo Bomberg
T|t (04) 45 1019

HaYnbierg Slalionslro

?lelmuth &lønsen
P"')renslaUermester \Il/S-installatør

Bækgade 2 - telefon (04) 4516 54

NORDBORG KIOSK. N. Lehrmann Madson
Storegode 49, tll. 45 0l 7 4

Aut, tips{orhondler - f ipssysfemer .l

BLADE _ IOBAK _ PIBER - RYGEARTIKLEB

KAFFE - SOUVENIERS

NBI Film lremkoldes

KøBMANDEN

Benl Iauslon
Købmand

Tlf. 45 ls03

Man
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til ....
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NB TII HAMBORG

I weekenden l3./Lg. 
-j-g11 -agJtager,et seniorholcl vecl et pokalstævne s,omvore venner fra S.C.UNION 03 Altona arrårlgerer.

NU ER DET GAIT IGEN

På trod.s af at vl nu har vort eget skab i Østerlund.ha1len og dertil vore
egne nøgIer, mangler der nu to læderbolde ! ! Hvor er d.e henne ??Arthur Callesen vi1 gerne vide det !

TAIENTHOID

Der pr fremkommet en id6 om at danne en,NoRDAls AllrANCE, til DBUrs kom-mende talenttur"nering. Repræsentalter fra a1le no:rdal-siske fodboldklubberer indbudt ti1 et møde hvor man vil find.e ud af oro ideen kan bl_ive en rea-r i+^+

1TYT FR,A

tlNfi00ltflsf,[c.
TR-&IINGSTUNNER]NG T'ORÅRET 77 FOR UNGDOMSHOID T NB

På et møde,i Au.gustenborghallen d,. a.2.77 melIem ungdorrsled.ere for klubber
l{ l}s.!B !un$_eve$, blev-en plan for træningsturrre"frrgen iorelagt af deudarbeJdende klubber, som i år er Eger, Ketting, lybbåf og SB.

Træningsturrreringen omfatter hofd fra puslinge ti1 junior. Turneringen er
.du}1 qp i__en syd.- og en nordgruppe. NB-spi1t6r i nord-g;ppen sammen medhold fra Hørup, Egen, Svenstrup,-lysabilå, Notmarf, feftiå!, Rrobalfe,
s-undeved og ulkebø1 inden for si, medens der indeni'or JBU åeltaser holdfra SB, Ul-kebøf foruden NB. - -\\.

)[rænlngstqrneringen.starter efter planen i weekender 5.-5. narts, hvor ju_nior lægger ud, og i weekenden eftEr starter så de ffeste-andre holdkatå-gorier. Pusllnge og miniput starter dog først i weekendeq 26.-27. marts.

IN DENDØRSSTÅ\TiIER 19 7 7,/'/B
fnd.endørsstærmer j- 1977-/78 blev clrøftet på mødet i Augustenborghallen d..
P:?"77. Der-var enighed om at man skal forsøge at få Indført.i turp"nu-bliver på 10 min.

ligeledes blev det drøftet, om der skal være præmie til 5 elfer J spilrere.rer har været lidt usikkerhed om dette ved nogre af de i denne sæson af-viklede stæ-mer. xt forslag om at der sr«rlr-e være præmie:r t1T 7, hvor densyvelde præmie evt.,kunne undvæ_re indgrav_ering, hvor der var en'sådarr, såud.til at kunne vinde,enighed. Ngget 6nde1igt"61ev aoÅ-ir.ru testemi, åen--bfiver' taget op på et seiere rrødE.

)

f

'I

rl

ii

AIIE TIDERS TIIBUD
ungd'omsudvalget er igang ned at frerostille en turnerj-ngsplan for turnerin-
8gn 77 som gælder toi aite NB hold fra pusJ-inge ti1 otåbåys. Turnerings-plaren ka.n købes hos_Peter Grock, sørÅe Neesgård elrer hos en af ungd.oms-trænerne fra lørdag d.en 26.;";tå. p"Iu"" er"3t- kr. pr. Åtk. og overskud_det går ti1 rejsetflskud i ""eå.åia. 

--

-ooOoo-

MI].{IPUT-TUR TII IiJBNCK

I weekenden 9. ZZ./23. Jar,ua.r var et holi miniputter i liibeck ti1 inden_d.ørsstævre. Turen startede halvti fra I'iordafshålfen og fik lige fra star-ten_et glat forløb - aldrig har vejene været så spejl[iatte som denne
]grdag, Forældrene, der var mødt op, mente imiareitia"at det var forsvar-l1gt_gt køre, idet hovedve jene var-nogenlu-ncie i orden. Bil-turen skuue gåtil- Flensborg hvorfra der shr1le foriåættes i tog tif Lr,ibeck.

Hofdet med ledere nåede r,tibeck kf . ca. 16 og blev modtaget p.1 banegården.Her blev,Ler udl-everet srnå brochurer om liibåck på dansk. Iloldet blev ind-kvarteret hos private, hvor de alfesanrnen fik ei meget fin behandling.
søndag morgen kl. hall'ni mødtes holdet i fodbofdhaflen sammen med deres
IP{teI. ler spilledes i 2 puljer og vi var i putje med HSV og tiibeck, Bad
0l-desl-oe_og værtsklubben phdnix. yi va:rdt pullen"med 7 points udaf B mu-liqe. und,er kampene fik vi en meget kraftl"g optat<ning af ca. 3oo til-skue-: ) et antal som vi jo ikke er va:rdt tif i Da-nrnark.'I
I senifinal-en tabte vj tiI Scho'neberg fra tserl-in. I kampen om J. pladsen
Yandt vi 5-3 efter omkamp og straffespark.
samtid.ig med. den flotte placering opnåede vi at få Ken ruchs udråbt titstær'nets bedste spilIer. søren sa:auålsen var endvld.ere med bl_andt de spil-lere stærmet nævnte som hørende til- de bedste. Alfa"n Durst var blandtstærrnets 3 bedste må1mænd.

1,1_ed på--turen var spillerne All-a:t Durst, Ken Fuchs, §øren Samuelsen,
Cfaus Krogh, Ca:rsten-Højhus, Walt}rer l.{r-igil1, }/alther lileumeyer, I.eii }re-dersen og ined. som l-edere var Jørgen pedersen og Joha:rnes I'Ii.ssen,

Til- s1rrb vil jeg gerne sige alr e drengre tak for god opførsel og det gode
resu--Ltat und.er kampene og tak ti1 Jørgen forui ha-n viile tage ned.

Johannes
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TELF. (o.li15 l9 7s

Erik Petersen
Blomster - Frugt - Grønt - Konserves

Storeg. 7, 6430 l,lordborg, flt. 450g66

§porlrarliller

SonJcrb,rrt I lf. L 3{) rJ }5 57

Nordborg - TIf (C4) 45 I6 58

Storegade 4 , Nordborg - Tlf . 45 14 26

Søndergade 7 Guderup - Tlf. 45 g1 lO

,,chiki,,
LÆDERVARER
xonDBoRG TLF.450129

Slagter I

It

Polrcm:grri

K. S'TERNBE[\G
Storegode 56 - Nordborq - Telf. 4511 15

Stotøhroen
Storegode 55 6.130 No,dborg

Telefor {04)450667

odidos'*

FIl{Mp[m['
Tll. 45 16 25

- ET HELT HUS FYLDT MED SKO

Alt i cl-l«ol«kenudrsr .

HEJ ?IGER I

Som bekend.t har vl tilmeJ-dt både et pige- og et da,nejuniorhold ti1 turne-
ringen 77.

Nogle siger at det er imod a1 sund. fornuft med d.et antal spillere vi har
for øjeblikket ti-l rådighed og det var nest rigtig at nøjes med et pige-
hold.

Det har ihvertfald været den nernmeste 1øsning aen ti1 gengæId var jeg også
slkker på at NB i den nærueste fremtid v1lle være blandt de få k]ubber som
ikke har pigefodbold på programmet - og det kan ikke være en ungclomsleders
måI.

Nu karr jeg bare håbe at de ca. 25 piger passer deres tiæning og bruger ti-
d.en til turneringens start ti1 at få nogle flere pi-ger med..

Jwrior
Drenge

LB.3o
18.oo
16.3o
lB. oo

20. oo
19. oo
18. oo
19.oo

lilleputter : Mandag og onsdag
1,1å1nænd

4eler1u4qi
Puslinge
l,liniputt er

Junior damer

: Tirsdag

: Mandag og onsdag
: Tirsdag og torsdag

Tirsd.ag og torsdag
I4ard.ag og onsdag
Ivland"ag og torsdag
Tirsdag og torsdag

kL. 16.3a - f8.oo
- f8.oo - 19.oo
- 15.oo - 17"oo
- lB"oo - 19"oo

k1 .

Hvornår starter uden

Jeres træner giver besked herom.

INGH{ I'oDB0LDSPIL I G II
Følgende besked fra kommunens kulturudvalg blev J-æst op vecl slclste ungdoms-
udvalgsnød-e. Her er indhold.et :
rttrra Norclborg skole er tler oplyst. at belysningen i G II ned regelmæssige
roellenrurn er 1tu, efter at Ns Lar'benyttet saleq fra clen l-. ian. 1977.
Man nå gøre opnærksom på, at det ikke er tilladt at spil1e foclbold i salen

" 
e 

-g""tåÅ" 
i s eit i1fæI d e- "ir * 

" 
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t ii at b enyt t e s al- en
indclrages.rl
Så nent kan clet altså

ens KnudsBr
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Nordborg
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WESTON
frr væg tll vog

TOTiY PETERSET
MøBLER

Srorcgode 69-7 I -Nordborg-T I f .45 I 9 3 I
Vi sælter kvalitelen i høirædcl

Der er også sport i at leunne

høre bil på den rigtige mådel
Lær det nemr og bekvemt i

HORD"ALS XøRESXOLE
J, BRODERSEN

Nlrreskovvei 2 Svenstrup
telf . 45 62 50

$sby kro
srEoET HyoR sronE NAvNE uHDERxr )fn
OG GLADE HENNESKER MøDES - ,:

tclolon 45 lO 46

Slagter Bj ørn
SLAGTERMESTER BJøRN NI ELSEN

Storegode 23 Nordborg telf.451447Sloregade 3l - Nordborg

m o lerme ster
45 'l852 

- Qsterhoven ll - Nordborg

RUTEBILSTATIONENS

illK[il @s[nK
AVISER. BLADE . TOBAK & CHOKOLADE

TE1F.451428
Åbninsstidcr: 

l;:J3;3",',"u1' r';
Søndoge iil kl. 12

NORDBORG AFDELING

- en bonk De kon rcgnc medl

Jeg vil a1l_erede nu opfordre
foræid.re til_ at mød.e op, så
Igllut, (det undrer mig hvis
1"111i9e med at der eventuefL

Udover det sportslige har bestyrelsen i kfubben ET STORT ØI'ISKI for den kom-
mende sæson, nemlig at der kunne etabferes en slags pri-vat kørsel t1l vore
udeka-:ape, da vore uagifter tif kørsel- ved vognrna.nd efterhånd.en er skyhø je.
Ka:r dette gennemføres, selvfølge1ig mod en mindre betaling, kan vort kon-
tingent foi den kom-mende sæson holdes nede på et rimeligt p1an, i modsat
fald vil priserne få et 'rORnEl,lTLIGT SKUB!r i vejret.

Gm{ERAltrroRsa}trING

Der vil i :!øbet af kort tid. blive indkaldt ti1 general-forsamling som vil
bl1ve afholdt i den første uge i april måned. Tid o'g sted er end.nu j-kke
fastsat.

medlenmer sermt børne- og ungdomsspllleres
bestvrefsen kan få eventuelle feil i kl-ubben
iU.å a"t er nogen der synes vi Lawer feil),
kunne komme e."r def nYe ideer.

) B j arte

TORDEi\iSKJOIDS SOIDATER .... T.ORTSAT ??

Jeg 1æste i sid.ste nr. at fodboldafdelingen klagede over medlemmernes
malglende interesse for at lave et arbejde for klubben.

Det er da al-tid rart at se at NI{K ikke er alene om d.ette problero. Vi har
også i vor klub mennesker, der tror at blot de møder f1j-ttigt ti1 træning
og d.erefter betaier deres kontingent - så har de gjort a1le tiders indsats
for kfubben.

Hjæ1pe ved at tage roed. et hold ud at spi11e hvis træneren ikke kan, sidde
ved d.ommerbordet når vi skaJ- være hal-ledere, hjæ1pe ved tr'est-i-by - (und.-
taget i øl-tel-tet - forstå det hvo der kan) - al.t dette må der være arrdre
der kan - jeg kan ihvertfald. ikke.

Resultatet er herefter at man går til et af de rnennesker man ved" enten
siger ja med det samme e11er der af solidaritetsfø1else sætter andet ti]
side for at udføre jobbet" På d.enne nåde opstår Tordenskjolds sol-dater"

Probtemet er der, men hvad. gØr yi ved det ? Tja, sidst jeg
en der foreslog at man f.eks. gav de forskellige mennesker
nen - jo tak, men hvem betafer ? 9s q}!e §g41qen - er det

spurgte var der
en tirer i t1-

1øsningen ?

I {orældrene interesseret siger nogle - ja måske. Vi har jo da ihvert-
- I i NHK en trofast tilskuerskare - men hvord.a.n får man dem ind i arbej-
d.et ? f'or et par år slden sendte vi en seddel ud til sa.:mtlige ungd.omsspJ-1-
l-eres foræl-dre hvor vi eftersøgte mennesker til at tage med holdene ud at
spi11e - køre til kampene osv. Yi fik I (et) positivt tilbud - a:rdre rea-
gerede ved at meddele at dette havde de ikke tid ti1 - så måtte vi hellere
køxe i taxa og tage det over kont.ingentet.

Torcenskjolds soldater er der, endnu - nen hvor 1ænge ? I,ton i-kke også dj-sse
har en træthedstærskel og en clag opgiver ævred ? l4en hvad. gØ'r vi inden alt
f6s mange ned.lægger a-rbejd.et ?? Kunne man f.eks. fqstsætte et bestemt ti-
meantal pr. sæson pr. spiller til diverse klubarbejde og så fastsætte ek-
stral<ontingent for de spll1ere der ikke nødte op 2 -

Iorslag udbed.es.
J ens-Ove



Kontintopkrævningerne der lige er udsendt er gældende for resten af vin_tersæsonen samt hele sorrurersesonen. Der viI bI-ve u,lsendi 
"j"-"ptrå-ri"s""igen når den nye vintersæson startår iir å"g""i/ ""pi"rirå" iczz.

NH'r s-bestyrelse har val-gt at opkræve kontlngentet i to rater i vintersæson-en, da det er pl denne årstid irl-uoben har då største uoriftor ri i kar<^rdomoere, halleje m.v., Lillige red, at der e: nogle r.oiårru" i;;;;i;;;'sig ud i sonmerturneringen, i.g.".'at de dyrker å"ae" ia.æt, el1er fordi deikke sl'nes udendørs hår1åboid'åi-"å up""å";å;:;;r-i;å""åårl"na,,dbold. påde*e måde er disse personer også meå tir at yae, iit u-r."" til at nyde.

Birgit

)i

KOI,K1TRRLLCE : l,H- - 1.8

vi s1'nes fra i'tr]I d.et kunne være sjovt at udfordre I,[B til et venskabeligt
vædd emå1.

vi vil godt forære en kampbold ti1 det hold der først rykker en række op.Hvis lIB r:ykker: op I serle-rrr vir vi forære je:: en ka,rpiold. I{en da det- joer vores vinterturnering der er den vigtigstå er det fårst vores turneriigl7/7E aer gælder. Hv:.s ii rykker op a-i i serie r skal- ldB af med en kamp-
bo-LJ.

Hvis det lykkelige skulre ske at begge rykker op får de selvfølgelig enbold hver.

Yi håber at høre fra jer, kære 1lB, næste ga:rg.

G.J .

$r _ r]G!r!q!
Efter en- 9!ændende og underholclende ka.::tp, va:tdt t[ordals ynglinge en kn ]]se.ir på 1o-l-5 nod ngene Gråsten. f) sekun.l er før tid s"oieå" ii8"aår= i. ,s-
måleL efLer en rodet afslutning af kampen, hvor sejren kunne have gået ti1hvad side det slrulfe være. lled sejren åver Egene hår Nordafs en chance forat sikre sig sr mesterskabet. ilordet skal si[re sig 4 point, ud af 6 nuli-ge i de sidste 1 kaLnpe. Hvor rnodstanderne er vojenl, tå gange, og Vidar.sid-ste hjemnekamp er søndag d.. 5. marts kl. 11.2o mod vidar. Hol-det håberat der vi1 komme mange og støtte clen i den sidste karnp, der som sagt kan
komme til at afgøre nesterskabet.

I'lB: Vi talcker for den overwælden opbakning vi fik, af cie veloplagte ti]-slrrrere der tog turen til Gråsten.

Hvls mesterskabet skul-le være afgjort ti1 den tid synes jeg all-igevel atder er ma.nge der skul1e tage hen*åg se kampån , vi irå"-;å-Et gtiårenae
I'ng1ingehold, der spiller virkelig godt håndboid.

G.J .
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