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Erik Nørskoy I Gunnar Jespersen
Per Stolbere I Gunaar Mad-sen
allnoncer:
Bjarrre Knudsen, trærkevej 4?r
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"p""ai-på"iirlm der i år får tiieert prisen.

Altså, mød op i liordafshallen iaften kl. 20.
Et ardet arrargement vi 11ge vif nær,,ne er den såkal_dte 3øru,ilJTII,{E fredagkr. ll.lo i IIordafsharfen. tu" r."a""i.åråer r,trordborg Anatørkreds bØrnene
T:.1_1?ntu.,sa.ng, spit oe'rio"nåli;;.'i;." er gratis adgang og rorestil_.l rngen varer ca. Jo min.
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llold I 4 karnpe - 6 point - score 10-4
Hold.II j - -2
EoldIII3 - -Z

1-8
9-7

7-6
1-11

llold IY 1 -
HoldV 3 -
Ynglinge I -

-0
-4
-2

Generelt ti-f disse tal- ka, siges, at der ligger et meget stort forarbej-
.d"_b"eyu*: Et arbejde vi afle har sat enora*fris på, fdet det har giveibedre betingelser for, at finde frem ti1 en hotasamirensætning, som-netop.u må-betragtes som den absolut stærkeste. Vi ved godt, ai mååge er af'en attden_mening, d.a spillet ikke ar-tid. g11der som ået åru.1 , mei fortsa \rtes der.i_same spor, så er det ikke et postulat, at en væÅenilig fre,- ,
gatrg spillermæssigt ligger I.i.ge om hjørnet.
l]er er malge faktorer i. fodbold, som skal passe ind i hinarrd.en for at fådet tlI at g]-ide. De fleste roener jeg er 1åst på ti-lfredsstillende måde,
men en har snydt os total-t, vejret. VirkrLingen af dette blev, at vedtræning satsed.e man mere på a1t andet end lige netop spil moå to !rå1, ogat vi_idag står med9 aflyste seniorkampe + et par yngiinge. Ærgerli[tr'
idet det giver nogle dulme afbræk i den rytme hå1dene-gerne skuite iid-i..
llil d.ato skulfe være spil-Iet 5 kampe. Trækker marr l runde fra, spilledeindbyrdes, ia, så har de fleste trola faktisk sl-et ikke fået startet rig-tigt endnu.

På baggrund. af disse ting her, synes jeg ganske afgjort, at stor ti1-
fred.shed. må være tilsted.e. Hold r har endnu ikt<e tåbt. Hol-det satte god.t
nok_et point t11 mod Fremad., et af dem, som j-kke må tabes, men til g6n-
8æ1d var vi måske nok heldige ude mod Bajstrup

Hold II^sylgs jeg har holdt en stabi_t tinie. Det kan 1. holdet få megen
g1æde af, id.et arid.re nok undervurderer dette hoId en del.
Hold IIr var det god.t nok ventet rnere af her i starten. Men nogle skad.erhar nok svækket hol-det mere end vi selv troede. Det ved vi ida[, og må
såfedes fremover tage højde for dette.
Ho1d. IV. Nu1 point, a.ndet var fa"]<tisk ikke ventet. Holdet har her i d.eførste kamps nok mød.t de marrd.skaber, som vil konune tll at sfås on opr Iningen. Hold.et har ydet en udmærket inJsats, men vi bør nok her stj-ve *j
med et par rutinerede folk.

Hol-d. V kører bare derud af. Omtal_e unødvendig.

Yngl-inge, ja jeg må ærligt indrømme, at tiden endnu ikke har været ti1,
at en kamp ku:rne følges. Men med det ind.tryk jeg fik fra jeres trænings-
kampe, er I så ikke faldet temmelj-g Ia::gt ned ? -

Der er mange ti-ng at rette stadigvæk. Ma:rge vi1 nok blive det, men andre
opstår så måske igen. Generelt for a1le ho1d, kan vl kun være tilfreds
med.det hidtil opnåed"e. Dette skutle gerne harværet gensidigt, idet marr-ge i den sid"ste tid har givet ud.tryk for, om vi nu vai de rette til at
sætte holdene.

B.R.

2

El.instaltatø r
Specialcenter i hvicJevarer

HAVNBJEHG BUTIKSCENTER
Telf. 450766-450266

vt/. USS
drk utuÆW

V,/ CHRISTA WARNECKE - SICHAU
STOREGADE 73 - 6130 NORDBORG

TELEFON (04)15 1779

ff\r*o' 
Q\o'too

)Stor"gude 43 - Tlf . 45 30 34
6€0 NORDBORG
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MøDX MED IDRÆISI'ONDEN

Der har fra forskel-Iig side været rejst en del- kritik af forhol-clene ved-
rørende Nordal-sha1len og dens onglveiser - en de1 af kritikken har efter
roin mening også været berettiget. For at man kunne få disse uoverensstem-
melser bilagt, indkaldte id.rætsfond.ens formaJrd, Mogens Dyre, Knud MøIler
o-g NB- ti1 et møde, så alfe tre parter kunne gennemdiskutere disse tj-ng og
flnde en 1øsning. Fra NB deltog undertegnede og næstformand Gert Jensen.

Mød.ets hovedtena var selvfølge1lg opvisningsbalen og grunden til- at den
flere gange er blevet l-ukket. Knud MøIIer oplyste, åt-aer bliver spilJ-et
over 2oo kampe på d.enne ene bane, hvorimod et stadion soro Sønderborgs kun
spilles 5o, det er denne belastni.ng ba:nen har svært ved. at tåIe. tr'ra NBts
side bl-ev det påtaIt, at man på det sid.ste bestyrelsesmøde, faktisk havde
tænkt på at flytte a1le forårets kampe til Østerlund.

Xfter forslag fra NB blev der ned.sat et baneudvalg, bestående af Knud. \
Ivlø1Ler og en af NB udpeget person - da Peter Harsen er medlem af konmu I
nens baneud.valg, valgte bestyrelsen ham. De to ska1, i den fugtige tid,
hver weekend tage st1I1ing tiI, hvor malge katrpe der skal- spill_es på sta-
dion.

Fra id.rætsfondens side meddelte man, at man er igalg med at instal-lere et
vandingsarrJ-æg og at det gerne skuIle tages i brug til soltrter, det mener
vi også vil hjæ1pe betydeligt på banen.

Der vil bl-ive monteret koste og støvlevask uden for bagindga.rlgen.

De udvend.ige toiletter vif blive åbnet i forbindefse med turnerlngskampe.

Der bliver installeret en 1ænge savnet mønttelefon ved bagindgargen.

lled hensyn tiJ. de nye barer der skal etableres bag ved ha1len, mente
Mogens D;rre, idrætsfond.en, at disse vifl-e være klar om ca. 2 år, må vi
have Iov ti1 at håbe han har ret?
Der blev fra all-e sider udtrykt tilfredshed med nødet, og fra NBrs sid.e
er vi udmærket tilfreds med det opnåede resul-tat, og endvid.ere fik vi at
vide, at vi til- enhver tid. kunne korome igen, hvis der opstod. problemer af
enlrver art.

Chr. Jørgensen

NB: Efter denne artikel er skrevet, har baneudvalget flere gange været i
aktivltet og har både flyttet og aflyst kampe, desværre flere ga::6 llroed roeget kort varsef. ,
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Mekoniker Viggo Lousten

Hovnbl erg
Telef on 45 14 60

Bent E. l?Iadsen
out. el-in stollotlr

)' Storegode 63 tl{. (04)45 1950

ALTING i EL.TING

Kunstboden
i Nordborg
Storegade 9. df. 4519]5
6430 NORDBORG

Moderne brugskunst 
- gaveideer

ARTHUR NIELSE}.I

TRIKOTAGE - PARFUMERI - KIOSK
LANGESø _ TLF. 4517 s2 DANBO SIJPER

TELEFON 45I109

STUEURE
ANTIKURE

KØKKENURE

repareres billigt og fagmæssigt
tr q]\GLR - /T HE\lER O; BRINCER
) YAC' ff1v146gP

OIN B. PEDERSE}iI
Tfi .A4-+5E954 bedst meffem kI.t 6-19

]NB'
TtlTTtlSPI L

hver onsdog kl. I9.30 på
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1]OR.DAIS -AIIIANC.EN

Som ti-d.}i-gere omtalt er ile nordafsiske klubber bfevet enige om at darme
et fæ1].es talentho1d., under nanmet,,Nordals-alfiarcen".
Der er bl-evet spillet tre udtagelseskampe med spillere fra alfe fire klub-
ber, der \tar 70 spi-11ere ialt, og UK har haft en svær opgave, for spiller-
ne Sjorde en stor ind.sats for deres charrce. Bruttoholdet der bfev udta-
get er følgende: Finn Halsen, Egen - Leif Rohr, NB - Brian Olsen, Brobal-
le.-- tr'l-ernming Vi-I1adsen, 1{B - Gunnar JensenrNB - Affred }Iansen, liB -Erik Carstensen, Egen - Bøtge Larsen, Svensirup - Ove Krogh, Svenstrup -
Ove Ej-chl-er, ngen - Frank Died.richsen, IIB - Cl-åus Sørensen, Nts - lars
Perregård, NB - Jar. Brix, Egen - Johan Viereck, Egen - Giinther Koh1s, NB.
Det bl-1ver spænd.ende at følge holdet i den kommende tid, de første opga-
ve er træningskampe, 4. maj mod T.S.B. tr'lensborg og den 13. naj til ju-
bl1æunskampen på I.H.S. i Sønderborg mod et udvalgt hol_d fra S.B.

Tal-entturnerlngen starter den 19. aaj, mod.standeren er på dette tidspunkt
endnu ukendt.

\'Chr. JØrgensen

UDSATTE HJNiIMXKAMPE 1 SNNIORAI'DI]]TINGE}J

(såf_remt de accepteres)

Ulkebø1 - NB III
NB IV - Svensttup
NB II - Ketting
NB I - Ulkebøl
NB III - ngen
NB V - Aug'ustenborg

-o o000-

den l-O.5, kl . 18.1o

- lO q 
- lA nn

- 'lO q - 1,4 ^.
- 19.5. - 16.oo

- 1) q 
- l! a^

- 24.5 . - 19. oo

ITTT F'R,A

00MsAHl.
II!- ],I],IE BØN

fra ulgclomsudvalget ti1 spillernes forældre:

Kom- engang imelfem ud ti1 sportspladsen når drengen e1ler pigen spi-Iler
fodbold - der er mindst tre som glæder sig over jeres interesse:
Kl-ubben - træneren oe sldst men il<ke mindst |ODBOI,DH-ELTIIi.

li

illffi
Velegnef
sko I evogn
og e§et
teorilokole

N. BOYSEN
S6bokken 2 - tel|.450096

@
L F'45154ei
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) KAMPER
STOREGADE 77o NORDBORG

TELEFON 4517 U

MObil eri.t service

ALS AT'T(D Sll(,Pffi
Løfterlott -.Nordborg - Ttr. 45 1S 47
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Grillsregte kyllinger og forårsrullcr

Anna og Yiggo Bomberg
Ilt t04) 45 10 19

?lelmuth &hønsen
r' 

;[enslaoermester 
l/IlS-inslallatør

Bækgade 2 - telefon (04) 4516 54

I\ORDBORG KIOSK
N, Lehrmann Madsen

Storesode 49, tlt. 45 Ol I 4
Aut, tipsforhondler - tipssysfemer /

BLADE - TOBAK _ PIEER - RYGEARTIKLER
KAFFE _ SOUVENIERS

NB! Film fremkoldes

Købmand

Tlf. 45 1501

KøBMANDEN

Benl Lauslon
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Kassereren Peter Hansen har meddelt ungdomsudvalget at iO spillere endnu
ikke har betalt kontingent. Vedkommende har fået en pårnindelse og bliver
pengene nu ikke snart indbetalt må pågældende ikke bruges mere på holdet.

TMlIInL,iAl Gnlr HOS DRBi\TGENE.

Som nærmt tid.ligere mangler ungdomsafdelingen stadlgvæk en træner ti}
drengeafdelingen .

Vi har talt med en del personer indenfor den store rrl{ts-famili.e[ som kunne
klare denne opgave, men enten har vedkommende ikke tld e11er vil- ma-n hel-
lige sin fritid. oldboys eller seniorfodbold. Henvendelser fra foræfdre
har d.er ingen været af.

Vor raålsætning var en træner ti1 hvert hold og nu nå vi aftså konstatere )at vi her var for optimistiske. In stor senior- og oldboysafcl. er åben-
bart ingen g:Lrartl for tilstrækkelig a:rtal- ledere ti1 deres ungdomsafd.

Vl har for øjeblikket to trænere t|l +2 drengespillere som deltager i
turneringen med J hofd. I'ra den 1. august er der }cun 6n træner tiJ-bage,
idet Peter Krohn rejser til Københar,'n.

Derfor end.nu engamg spørgsn'rå1et tif i,iBrs medlemmer, foræIdre og vennerl
Hvern vil hjæfpe os - senest efter sommerpausen ???

i-. - ,,rD nÅJ,iEJUi,lOil FODBOI) 1 tl B

Pessimisterne fik ret - det var ikke muligt at køre to hold med 28 spil-
fere. Problemet var ikke for mange afbud el1er skad"er som var årsag til
at vi nåtte trække hol-det ud af turneringen - nej, dårlig kammeratskab
blandt pigerne førte til dette skridt.

I
IIilAPUTTER - JtsU

Efter en meget dårlig træningsturnering, hvor vi kun fik spillet 2 kampe,
synes jeg al1igevel,"at I er kommet vældig godt med, her fra starten af
turneringen.

Godt nok tabte vi til- SB 1-4, men jeg s1'nes' at uafgiort havde været det
mest retfærd.ige, nen en frn karnp spillede I. Og den mod Ulkebø1, hvor vi
valdt 4-l-, vistå at det kører gadt, når bare I hefe tiden kffirper og kon-
centrerer jer.

Træningen kan jo sommetider være lidt surt, og ve1 også lidt hårdt' men

når I aå ser r;sultater i kampene, så hjælper det vel- lidt på det, og så
håber jeg, at I stadig fortsætter med sa.mme flid og energi.

Kal-r I holde S2mme
en fin placering,

sta:rdard fremover, så har vi grund til at se frem ti1
nå.r turneringen er forbi - held og 1ykke.

)

)

P oul- -llrik

-oo0oo-

)

SPILLjIJ]!1Ø]JE }.OR PIGIR - JUi{IORIArlEit D. 21 . AI,ltIL.

Resultat: Junior-damehofdet trækkes ud af turneringen. Grunclen til ud-
Tffifi[6n var at de 9 junior-darner vi har: (travde), it<te kurure få støtte
fra ffere end 2, muligvis I spil1ere, i cle tilfælde hvor lovli-ge afbud,
eller skader, gjord.e det umullgt at stille fuldt ho1d. liB er jo ikke den
eneste klub ind.enfor rrdamerr fodbofden som må kØre med blandede hold for
at få det ti} at køre. Iigeholdet kan jo he11er ikke stilfes uden hjælp
fra srråligerne. L,Lin mening om den manglende støtte tif vore junior-damer,
skal jeg nok holde for mig selv, nen jeg kan gorlt forstå junior-damerne
føler sig svigtet af srne rrkalrneraterrt.

Jeg vil benytte a.nledninqen ti1 at takke den I'ga-r1fe garCe,,af junior-da-
mer, for i-gennen flere år, at have udvlst en tiræningsffid uclover det aI-
mindelige, og for en fremmødeprocent på næsten fOO, t1l- både træning og
kampe. I har virkelig været trofaste og I fortjener ikke den form for op-
ba.lcning f har fået.

Jeg vil håbe for jer at I ka:i få bedre forhold i den næste klub I vil
spil1e for.

Gunnar
,}

I
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Erik Petersen
Blomster - Frugt - Grønt - Konserves
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SIotøhroen
Sto,egode 55 6.130 Nordbors

Tele{on (04) 45 06 67
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PUSIINGE

Så er vi- kommet iga:rg udenfor. A1t går godt, men vejret har desværre spil--
l-et temmelig meget med her 1 foråret og været vinder i nogle kermpe, i"det
vi har måttet afiyse både et par træningskampe og et par turneringskampe
p.g.a. vejret.

Vejret har ikke generet træningen så meget. nn enkelt aften var vi oppe
på god.t 40 til træningen. tr'ra ardre klubber har vi hørt, at vejret holder
drengene væk i det kolde vejr. Hvis det er rigtigt også i NB, så bflver
vl naage når det bfiver bedre vejr.

I de spillede træningskampe har vort l. hold yundet 5-O over HØrup og
f2-1 over ngen. Yort 2. hold har spillet 1-1 mod Hørup II og tabt 2-1 til
Hørup I.

Vort 2. hol-d har stadig den første turneringskåmp tilgode, men vort 1.
hold har vr"rndet 5-O over Svenstrup og vundet 9-O over Hørup I. Det er en

fstart, drenge, men I har fortjent det ned den j-ver og iiampgejst I har
r--t til- træning og i kampe. Held og-1ykke ti1 begge hold i de videre
ka$pe.

lad mig også benytte Iejligheden tif at sige tak til- de foræ1dre, der
trofast fø1ger drengene.

Erik

-ooOoo-

DBU' S ORIENTER]NGSXLRSUS (O-KIJRsUS )

I weekenden l.B. - 20. m2.rts deltog Søren Niefsen, ?eter Krohn og Erik
Nørskov i et O-kursus i Tønder. SI var arrallgØr og kursusleder var for-
marrden for SIts fodboldudvalg Knud l,tøffer. Der var en enorm tilslutning
1d.et ikke mindre end 110 trænere/federe fra forskellige klubber i Sønder-
jyI1and deltog.

Kurset bfev hofd.t i og ved Tønderhalferne. Kurset var tifrettelagt som en
blatding af teori og praksis, og d.et var en udmærket rnåde at køre det på.

Vl tre, der var roed fra NB, er enige om, at det var et virkel-igt godt
kursus. Der er ingen tvlvl on at det er ønskværdigt at afle der er federe
/trænere i NB skufle gennemgå et såda:rt kursus.

[ruktører på kurset var trænere fra bl.a. Tønd.er, Åbenrå, Silkeborg og
,.lgsted.
Lla det var et ret onfattende program, der skulJ-e gennemføres, blev det en
hård weekend startende fredag aften og sfuttende sØnd.ag efterrciddag, nen
det var absolui værd at ofre en weekend på.

lJrik

RRE- OG DRENG

Ttr. 4516 25
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TOITY PETERSEI. 
MøBLER

Storegode 69-71-Nordborg- T lf .45 l9 3 I
Vi :æller kvalitelen ihoirædct

Der er også sport i at hunne

køre bil på den rigtige måde!
[-ær det nemt og bekvemt i

toRD.tLS X0nEsxotE
J. BRODERSEN

N6rreskovvei 2 Sven strup
telf . 45 62 50

Ssly firo
STEoET HvoR sroRE lllvNE UNDERHT )R
OG GIIDE II{ENNESKER MøDES

tcbfon /fS lO 46

Tnlcorecgxuser
Sloregade 3l - Nordborg

II Z
!,ri CTAYA\ D

t I Slagter Bj ørn
SLAGTERMESTER BJøRN NIELSEN

Storegode 23 Nordborg tell.451447

molermester
45 1852 - 0sterhoven ll - Nordborg

RUTEBILSTATIONENS

ll I ltt,A\ ,8 tlt,/,
i[\UJ VDil[*:

AVlSER " BLADE. TOBAK & CHOKOLA,DE
TELF. 45 1428
Åbninqstider: 

I;:j3;:',','uf',?
12 

Søndoqe t I kl- 12

NORDBORG AFDELING

- en bonk De kon rcgnc mcd!

I§H
RII'ERAT I'RA GELTERAIFORSIMLING I I,IH

l. Iormarrdens beretning v. Bjarne Knudsen
nt af årets store problemer var at skaffe træner til 1. hol-d herrer.
Ti1 sj.d.st lykkedes det at overtale G. Jespersen ti1 båd.e at træne
herrer + damer.f. hol-dets d.amer rykkede ned i kval-ifikationsrækken,
2. holdets daner blev placeret i sidste hal-vdel- af rækken, 1. holdets
herrer blev pænt placeret i serie 2, 2. holdets herrer blev placeret
i den øverste ende af SIts A-række.

Da der ti1 næste sæson sker en stor tilgang ,af nye herrer fra yng-
linge-ho1det, overvejes det at tilmelde et hold i serie IV. En ulen-
pe er dog de larLgt større kørselsudgifter end i A-rækken.
ITif sl-ut opfordrede formand.en spillerne tj-I at udarbejde nogle flere
ind.1æg til SPORTXN.

2. Beretning fra spilferudvalget v. G. Jespersen
Det var en svær sæson for l-. holdets damer da vi mistede et par spj-1-
lere roere end vi havde regnet med. Det bfiver givet en fordel for
holdet at de rykker en række ned.

Økonomisk vil d.ette også være en forclel, idet et par af de dyreste
rejser fafder bort, samtidig med at der forventes et talrigere publi-
kuro når hol-d.et igen begynder at vinde nogle kampe

Da der rykker nogle virkel-ig gode spillere op fra ynglingeholdet er
det vigtigt at fj-nd.e en træner til herreholdet alene, cia dette ikke
kar være et trvenstrehånds, arbejd.e der skal kfares ved siden af dame-
holdet.

Når man har betalende tilskuere, har spillerne pligt til at bestil-fe
noget. Dette gjord.e dameholdet, men det lrneb slemt for herrerne sidst
på sæsonen. Dette sku]1e gerne forbedres tif næste år.

Da.mernes 2. hold havde svært ved at klare sig på grund af at adskil-
lige spillere blev oprykket på 1. holdet. 2. holdets herrer har ikke
haft nogen fast træner, og det har holdet lidt under. Vi mangler i
høj grad. f.eks. o1d-boysspilfere der er villige til at overtage træ-
erjobs.

Småpiger og pigeholdet valdt begge deres puIje, men bfev desværre ik-
ke placeret ved de sønderjydske mesterskaber.

Juni-or damer har haft en-svag sæsonstart, men vaJrdt nogle kampe sidst
på sæsonen.

Ynglinge cl:mer tabte alt på nær 6n kamp.

Drengeholdet bl-ev trr:kket ud af turneringen p.g.a. marrglend.e tilslut-
ning.

Junior herrer vandt Ufkebø]-cupren, men havde en ovemaskende svag
sæsonstart. ?å det sidste har de doglrundet en del- kampe.

Ynglinge herrer va:rdt mesterrækken og skal ti1 Damarksmesterskab i
otlerup.

tolø{
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SVEND WITTE
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4. Regnskab samt næste års budget og arbejd.e.
Blrgit f,nudsen gennemgik regtskab og bud.get der blev ensstenrmigt ved-'
taget.

Und.er næste års arbejde blev følgende punkter diskuteret.
tr'or at skaffe mere tilgang ti.1 ungdomshol-dene blev det foreslået at
sende en seddef ud til samtlige elever på Nordalsrs skoler.

Herved regner man med foruden en medlemstilgang også at opnå foræ1dre-
nes støtte, såfedes at d.e sørger for at få børnene sendt til_ træning
hver gang.

tr'or at afhjæIpe trænerproblemet foreslås det at sarnle old-boysspiller-
ne ti1 en kop kaffe og diskutere problemet med dem.

på næste bestyrelses-
møcle.

2) Seniores kørse1 på A1s og næmeste omkreds skal ske på privat ba-
sj-s mod kørselsgodtgørelse.

l) I'oreldre + and.re indgår på frivillig basj-s en aftafe om at betale
orlo kr/måI der bl-iver sLoret. 6o-7o personer vi1 kurrne yde 1-4ooo
kt/ et '

Xnd.vid.ere ønskedes der startet et oId-girls ho1d, men foreløbig kni-
ber det med plads i halfen. Når den nyå na1 i Guilerup bliver fårdigvil vi dog få mere placls ti1 rådighed, og spørgsmålet kan d.a tages op
].gen.

5. Yale
Følgende blev genvalgt - ingen nyvalg:

tr'orrnand : Bjarne Knudsen
Næstforuarrd : ?. tr'od.er

Sekretær : Jens Ove llansen
Ungdomsled.er : Jens Mollerup

6. Eventuelt
,r mød.elokalerne i forbind.el-se ned det nye byggeri bliver kIar, får
ubben slt eget pokalskab. Som det er nu er det et værre roderi.

Enclvidere opford.redes tj-1 mere ro og di-sclplin urtder trænlngen. Det
er irriterend.e for det ho1d. der treener, at clet næste ho1d. står ud.en

Økonoroien foreslås forbedret på følgende måde:
\
J Kontingentforhøje1se vedtages sa:rdsynllgvis

for ba.nen og bag ved måIene og sp11Ier med boldene samt slår bolde:
i jord.en. Al-l-e trænere oplordies hermed ti1 at bringe dette uvæsen

bag ved måIene og sp11Ier med boldene samt slår boldenei jorden. A
ti1 ophør.

Desuden blev klubben opfordret ti1 at sende så naJrge som muligt på
trænerkursus for at forbed.re trænerkval-iteten, såfedes at de unge
spillere 1ærer mest muligt. Når de unge rykker op på seniorhold.ene
kal det ikke være meningen de skal_ ti1 at'lære a1le de grundlæggene
princippgr. De bør uden større indlæringsbesvær kunne spittes airek-
te ind på hoJ-dene.

fil sidst bJ.ev der overrakt en prmie til- hver af trænerne.
G.M.
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It sirillt.rilrgcs karantæne idømrnes for at
sprrrJit' r'lier slå en modspiller sarnt for an.
tirr, grovc forseelser.

'J slrrlledages karantæne idømmes for
.lorsrrg på <tvenna:vnte, samt når der fore-
irg:r.r Iormrldendc omstiendigheder.

I spillr.rlags karantæne idømmes for util.
lrrrrlrg optrædcn samt for anrlre strafbare
I tt r:r.r,ist,f.

I)(.r k:rn rrlrtntnrcs tillirgsstraf til oven.
i,.r ,. !rl{. lrlt. r'llr:r fr.rrscclsr:ns grovireci, lige.
:,)rrr (i(.r klrn rclornnres rnilclcre straf , når
( i,.r rl sk()nnts bctinteligt. Der vil under
rr.l1' .rrnsTJ,ndrglieder blivc iciørnt tillægs.
\i :-rrl. slif rentf spilleren tkke straks retter
\.,' ' IIr dommerens anvisninger.

D't si.'.al bemærkes, at en spiller ikke er
{ir.l'irnLi{rncramt', forinden meddelelse er
rrrisondt fra JBU, og datoen på JBU's skri.
,,'{.ls(' t,r g:rldende.

Ovrige advarsler betragtes som grove.

SIDSTX NYT

Som med.delt et andet sted i bladet er Peter trrohl efter den l. august
ikke nere til rådighed som ungdomstræner.

Det lykkedes os imirllertid at overtale Gunnar Erlksen til- at tage sig af
drengenes 1. hold. Med Peters fulde forståe1se overtager Gurutar hol-det
afl-ered.e fra tirsdag den 10. najr mens Peter selv kører l. hofdet indtil
1. august. 2. hoLdets træner er fortsat Svend Erik Grandt.

Dvs. efter somnerpausen mallgler vi- nu en træner til drengenes l. hold.

P.G.

AI,\',TRSI,I.:R

Turn,,ringsudvalget bedømmer advarsler
efter folgende retningslinier:

I spriledags karantæne idømmes for:

l) 3mildeadvarsler.

2) I mlld + I grov advarsel.

3r 2 grove advarsler.

Som milde advarsler betragtes edvarsler
tildelt for:

I, At tr:t'dt,incl på banen uden til' 'rtlse

lra dommcrt'n. I

2 ) At tage bolclen med hånden. Dog }:an
dr:t e[tt,r ontstiendighederne betragtes
som grov advarsel.

3) Andrr: aclvarsler, strfremt ciet ikke al
inclb(,retningen kjart fremgår, hvad der
er frlregået.

)
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Alex'c
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Kelly og Alex
Nissan
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Ejnar Lorenzen
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