
Skifteholdsarbejde
, . .

ingen hindring for
atkomme iform iNB .
Træning også i dagtimer
64 senior fodboldspiller var

mødt op, .da Nordals Boldklub
holdt spillermøde forud for sæ-
sonen, der for nordalsingernes
vedkommende begynder med
udendørs træniilg tirsdag den 16.
januar.
På mødet fremlagde træner

Børge Neesgaard programmet,
han sammen med hjælpetræner .
Verner Petersen agter at gen-
nemføre. Der er det nye -, og
gode - i' det, at der for de
spilleres vedkommende, der ar-
.bejder på skiftehoid, finder træ-
ning sted også i dagtimer. Og

det bliver ved middagstid om
torsdagen, hvor de~ altid vil ,stå
en af de to trænere til rådighed.
Det beklagedes, at det ikke har
været muligt at skaffe indendørs
timer.
Spilleudvalget vil i år bestå

af Bent Engholm som formand,
Keld Høi, Poul ,Christiansen,-
Hans Ove Jensen samt 'Gynther
KoWs,Keld Høi, Poul Christian-
sen og Hans Ove Jensen fungerer
som holdleder for henholdsvis
første-, andet- og tredjeholdet.
Endelig er man klar. med

træningskamp- programmet. Der

tages hul på programmet
weekenden 17.-18. februar med
indbyrdes kampe. Derefter skal
holdene møde følgende modstan-
dere:
24.-25. februar: Førsteholdet

mod Sønderborg Fremad, andet-
holdet mod SB II, tredjeholdet
mod Sønderborg Fremad og
ynglingene mod UIU. 3.-4.
marts: Første- og andetholdet
mod Gram I og II, tredjeholdet
mod SB III, ynglingene mod SB.
Fjerdeholdet deltager i S1's træ-
ningstumering. l:1.,12. marts:
Førsteholdet mod Abenrå III,
andetholdet mod Egen I, tred-
jeholdet mod Egen II, ynglin-
gene mod Egen. 17.-18; marts

skal samtlige NB-hold til Rød-
ding.
Træningskamp-programmet

afsluttes i weekenden 24.-25.
marts med førsteholdets kamp
mod SB I, andetholdets ,mod
Abenrå IV, tredjeholdets mod
Abenrå V samt ynglingenes mod
Abenrås andet ynglinge·
mandskab. .
Selve turneringen starter i

weekenden 31. marts-l. april, og
det er Nordals Boldklubs hål:>
igen at kunne blande sig i
·toppen. Der var på spillermødet
ikke nye .lansigter. På den anden
side er der heller ingen, der har
sagt fra til aen ny sæson ..

NSs lilleputter
tabte kreds-
kamp
Beklageligvis .blev det ikke til

noget kredsmesterskab for
Nordals boldklubs ellers så
stærke og sejrsvante lilleput-
hold.

I den sidste kredskamp mod
Seest ved Kolding måtte de nor-
dalsiske gutter se sig besejret
3-1 efter en ellers. særdeles vel-


