
Drengehold
fra NB til
turnering i

, .

Stuttgart
Et drengehold og ledere fra

NB's ungdomsafdeling rejser i
aften til Sydtyskland. Her skal
holdet fredag, lørdag og søndag
være med i en stor pokalturne-
ring i Stuttga,t. Først 'på man·
dag rejser spilleme hjem igen.
I den lokale pokalttunermg

under SI går det udmærket for
NB's juniorhoid. Holdet vandt
med 6-0 over Broballe og er nu
i semifinalen, hvor modstande-
ren bliver Christiansfeld. Kam·
pen skal spilles i Nordborg
torsdag den 21. juni.
Også i de normale turneringer

går det godt for NB's ungdoms-
afdeling. Sidst har både mini-
putter og lilleputter bevaret de-
res topplaceringer med to store
sejre.
Miniputterne vandt på ude-

bane over Ensted med 12·01Og
lilleputterne besejrede samme
klub med 5·0.'
Øvrige resultater fra JBU-

rækker: Junior l·Ulkebøl: 1-2.
Tønder-Junior l: 2·2. Drenge
l-Jels: 2·1. Vilstrup:Drenge 2:
0-3. Drenge 2·Ulkebøl: NB uden
kamp. 0,'

SI-rækker: Junior 2·Frem
Uge: 7·3: Drenge 3.-Augusten·
borg: 1-3. Miniput 2·Hørup: 2·3.
Lysabild·Puslinge 2:. 2·0.' Pus·
linge l·Augustenborg: 2-1. Pi·
ger-Sundeved: NB uden kamp.
Sundeved·Junior damer: 5·1., I

Drengehold på
gratis tur
til Tyskland

To ungdomshold fraNordals
Boldklub kommer i påsken på
en gratis to dages tur til Tysk-,
land. Spilleme, der er mellem Hl
og 14 år, skulle ellers have betalt
200 kr. hver, og mange mente,
at det' var alt for meget for
drengene, selv p~ deltagerne på
NB's ture normalt betaler alle
udgifter selv.
Nu har klubben imidlertid fået

3.000 kr. fra en fond under
købmandsorganisationen Fri-
køb. På onsdag overrækk!ls pen-
gene hos den lokale Frikøb-
købmand, Preben Hjorth, Nord-
borg.
Otte gange om' året uddeler

fonden penge til sportsorganisa-
tioner , der enten er foreslåe,t ell,llr
selv har. søgt. I forretningeme

udleveres brochur,er, hvor der
fortælles om fonden. Et panel,'
der-blandt andet tæller Gunnar
Nu Hansen, udvælger så, hvem
der skal have penge.

Også den, der har søgt fonden
om penge til NB's ungdomsaf-
deling, får en belønning, som,
overrækkes sammen med pen-
gene til NB.

Holdene - et lilleput- og et
drengehold ~ skal deltage i et
stort, internationalt stævne i
Flensborg påskelørdag og påske·
dag. Stævnet er arrangeret af
TSB Flensborg og en sportsklub
i: IJarrislee. Nordals-holdene skal
spille mod hold' fra Bel-lin,Kob-
lenz og Sverige. 26 drenge og
to ledere skal med på turen.


