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NB·kredsmester
Med en Ov.eibeViMmde'sejr på

. 12-0 over rækkens .nummer fem
fra Gram "sikrede NB's drenge-
hold sig' kredsmesterskabet i
JBU-A·rækken. Holdet er helt
ubesejret, har i 19 kampe opnået
37 points og har en målscore gå
138-5! .
l den sidste kamp skal holdet

møde ABK's hold, over hvem
NB-dfengene i foråret VBIIdt
13-0.

NB-drenge
kamp mod
skrapt hold
En spændende ungdoms.rodboldkamp findeI: søndag mid-

dag sted på Nordals Idrætscenter. NB's ~~oJd skal i sin
første kredskamp møde V8(de IF's bedste drengehold.
Beggehold har været meget sUveræne i deres tumering.
Nordals gik ubesejret gennlml JBU-A-turneringen med en

så flot målscore som 142-6, men også Varde IF kan fremvise
en imponerende målscore, nemlig 124- 7. .
Dertil kommer, at NB's modstandere allerede ~ spillet

en kredskamp, hvor man besejrede Esbierg B 47 med 4-2.
Til kampen i Nordborg har træner Jørgen Madsen udtaget

dette NB' hold: Torben Glock, Benny 'Christensen, :Allan
Zic~, Erik Ingstrup, Kristian Honore, Ole .Åsmu~.
Tømmy' Sørensen, Turgay Sahin, Mogens Nieiseri, Ib W:a,
~> Klaus' Risbjerg Johansen, Stephan Boesen og :Ki)n
NørSkov.

B-drenge
~blandtde
seks bedste
Nordals Boldklubs drengehold er nu blandt de ~ bedste

i Jylland. Holdet vandt efter overbevisende spil sin første
)wriP ispill~tom det jyske mesterskab for JBU-A hold.

I Nordbørg vandt NB·drengene 3-0 over Varde IF. MQ-
iICØ'tere var Klaus Risbjerg Johansen,Mogens NielSen otrOlØ
Aamussen. ' .
Der var godt 150 tilskuere til kampen.
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