
NB-hold hjem fra
oplevelsesrig tur
til Sydtyskland

Ynglingeholdet fik storstilet
behandling af venskabsklubben

Nordals boldklubs ynglinge-
hold er netop vendt hjem fra en
. firedages oplevelsesrig rejse til
Sydtyskland, hvor holdet var
på genvisit hos venskabsklub-
ben FV. Zuffenhausen ved
Stuttgart.
Værtsfolkene gjorde alt for,

at .de unge norøalsingere virke-

(

~glinge
Iyd-
rskland
~ ynglingehold har været
fke dages tur i Stuttgart
visit hos venskabsklubben
ffenhausen.
ver at deltage i sportsar-
lenter var' nordalsingerne
riksbesøg hos Porsche, så
.aIkamp med bundesliga-
fra vm Stuttgart på

'Stadion, besøgte Volks-
~ var på en udflugt til
wa1d.
spillede ogaå en ven-

amp mod værterne. Og
IV spillet som forkamp for
mp med værtsklubbens
old. Et par hundrede til·
så NB- holdet vinde 5·1.

ligt fik noget ud af besøget, selv
om det var så kort, og derfor
blev besøget både spændende
og lærerigt for NBerne.
I erhvervsmæssig henseende

var det en oplevelse for ynglin-
geholdets medlemmer at få fo-
revist den store bilfabrik, som
fremstiller Porsche-vognene,
og her hørte de også om uddan-
nelsesmulighederne for deres
tyske jævnaldrende.
På qet sportslige område var

det selvsagt en uforglemmelig
oplevelse for holdet at over-
være en Bundesliga-pokalkamp
på det store og fornemme Nec-
kar stadion i Stuttgart.
En pragtfuld, traditionsrig

folkefest deltog det nordalsiske
hold også i, ligesom det blev in-
viteret på en helt vidunderlio
udflugt til det storslåed~
Schwarzwald.
Med hensyn til venskabs·

kampen mellem NB-holdet og
ynglingene fra Zuffenhausen,
så fik den et helt specielt for-
løb, idet den blev afviklet som
forkamp til klubbens første-
holdskamp, hvorfor den blev
overværet af flere hundrede til-
skuere.
Og de så det nordalsiske hold

spille en stor kamp med godt og
fikst spil, hvorfor hjemmehol-

; det blev slået så sikkert som
S-I.
Jø, det blev en tur, NBerne

længe vil huske med glæde.


