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NU GÆLDER DET.

Efter veloverstdet ferie, en koncentreret forberedelse
tiL efteråret, so,n for seniors betød monge trænings-
'kompe, og for ungdom deltogelse i ftrere stævnex, io sd

ruller bolden otter ind i et efterdr, som if1g. holde-
nes ploceringer tegner til en spændende ofslutning.
Do de første kompe øf efteråret i skrivende stund er
spillet, tror vi p6, ot tokterne fro foråret fortsætter
Vi ønsker oIIe ledere og deres hold en god og spndeno
ofslutning på sæson 1984.

Bestyrelsen.
NY SPONSOR BP-Service,Søvei l,Longesø,

NB hor ind96et ny sponsoroftole med BP-ServicerLongeso.
Do udbyttet of øftolen hænger nøie sommen med køb of
benzin, olie m.m. opfordres olle NB.ere somt ondre,der
vil støtte NB, ot foretoge indkøbene hos BP-Service,
Longesø.

lbrmere vedr. sponsoroftolen følger senere.
B "2.
rNpENpøRS 1984/85.

Der er til denne turnering tilmeldt 4 senior- og 16

ungdomshold.

sP€DPtEN
)oi:ir,'*,o,.,,0

AUGUSI LgS+ ]5.Å_RGANG.

Mobil- Hjørnet
v/ Fr. Holm

Lcltertolt t3 . 6130 Nordborg
Tll. 01.45 15,t7
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VELEGENET
SXOLEVOGN
OG EGET
TEOFI LOKALE

N. EOYSEN
SrboIlcn 2 - tcll. ,15 0096

gæ No.dborr Gud..u, 5a30 Nordborr
Sto..9.d. 2 Stol.!.d. 1
T[. (g) 45 la26 TX. {ff) 45 8' 10

?lelnurlh ?l«nsen
rgermester - VVS'installatør

2 - tlf. 451654

WESTON
FBA VÆG TIL VÆG

TONNY PETERSEN
i/øBLEN

STOREGADE 69-71. NOROBORG
TELEFON 45 19 31

W S,ÆTTEB KVALITETEN I HøJS/EDEI

Klubbens økonomi tilloder i 6r, ot den betoJ-er tif-
meldingsgebyr for o1Ie hold. Videre diskutioner om ot

spille indendørs skulle således være slut for denne

90n9.
B.R.

IH. .HVOR DET VARI"IEDE.

ot se, hvor iunior, drenge og lilleputter Læmpede og

stred for vor ære i Vildbierg,
of høre, de resultoter fro miniputter og piger i Lun-

derskovstævnet, De blev begge nr. 1.

ot se, hvordon Vildbjerg deltogerne forberedte sig ti.i
deres kompe.

ot se, hvordon )eres opførsel p6 og uden for bonen var

und er stævnet/st-eevnerne "

of se, hvordon Iederne tog på opgoven og forberedte si
ot se, den forældreopbokning der vor, specielt til
Lunderskov.

ot se, hvor i o1le hiolp hinonden på sidelinien når j
spiIlede.
Ledere og spillere o.o., i hor på fortræffelig vis rep

NB. l'1onge i Donmork ved i dog hven NB er, og det er ik
mindst )eres skyld.

)

5rfrtcst 9 ilISPOSOP' rLLr l0.rr5llll

Vi er stolte over jeres opførsel og resultoter s.elv

om nogle holds ikke blev de bedste. )
Enstortoktiiolie"
P, b. v,

B. Riemer

YNGLINGE AFD.

Efter første holvdel of turneringen' iigger vi på en

første plods. Vi mistede kun to point til vor konkul-
rent Grå sten .

Vi hor deJ.toget i Si's pokolturnering'som gov følgende

t.
2

HAFilIA
HAAIID I HAAND

KELD & PETEB MAYTESEI{

MADS CLAL|SEI{SVEJ I,. 6{X' NORDBORG

RING 4s0205

SPONSOR 1. HOLDET NR. 12 _ 13

I{ORDEORG DAIVIF/ASKEBI E RENSEE
FIDEPI.ADSEN 3
6430 ioRtx)RG
TELEF0TI 04 451479

resultoter. :

Egernsund=1-L
Hørup =6-o
Hod.KFUM =3-o

Slrl97lcrlorrel nlngen

Fa.f.r.rENsEN
Nordborg tclclon 45 I 4 06

N.B.

N. B.

N.B.

ed I - 3.
56 vi skol med til- londsmesterskoberne i Ringsted den

1. - 2. sept.
En ting ieg vor meget glod for ot se,både formonden og

ungdomsformonden iog med os til Nr.Hostrup, for vi hov-

de o1t hiæIp behov. TAK

Der hor været monge gode kompe blonåt olle disse, men

der hor også rræret en del mindre gode.

Jeg vi1 gerne ti1st6, of heldet hor været med os en-

gong i melIem, men det skol til, for of mon kon rære

tophold, siges der.

DE ER ALTID VELXOMITEN PÅ

sØ
NØR

HERRED
HUS TELEFoN rso535

totd§ilfifh
gardiner
tæpper i:lH::::''"'
møbler nr. is riæJUNIOR A.

Resultoter før ferien z

AugustonborS. - N.B.

Dybbø1

N.B.

) Rrd"t.ro

= l-J

-N.8. = o-4
- Gråsten = L2 - o

-N,8. - 2-8

betaler sig altid at gå til
HANS SCHMIDT

Ure&optik - Guld&solv
Lø,tertoft 8a - rll. 45 00 t5

!9lggsI:s-Jil-:ssior -1-:-!:slee!g1l:
Junior A hovde Torben Glock og Erik Ingstrup med ved

l.udtogelse i Ensted. Det forføb på den rnåde, ot mon

lovede 2 hoLd, som spillede mod hinonden, hvorefter
udtogelsen skete. Vi vor så i den situotion, ot vi fik
Torben med til den 2. udtogelse, som vor i Grom. Efter
det vi så i Ensted, kon vi ikke forst8, ot Erik ikke
kom med.

siden 1465
-på bordet hvor
\renner rnrades
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Storegade 4, Nordbøg.

TLF.49 o9 oo
Skom.9.rr.F..tion.i !rmt fr .m.ailllry.t ti-tko.

Kom ind og se

de 3 nye smarte
mærker i mode-
rigtigt t@j til^for-

A=7:0{ =lSZ

nJtip'i'o -Nn(
fås kun hos (rrl,/

SPONSOR 1. HOLDET NB. 1

TøJ E K SPE

SPECIALCENTER I HVIOEVABER
TLF. 45 07 66 - 45 02 06

FARUE OG TAPET
Storegade 17

6430 Nordborg
Tll. (01) 15 0O 69

2. udtogelse foregik på somme m6de som den første.Igen
2 hold der spillede mod hinonden. Her fik vi igen Tor-
ben videre, så hon nu skol spiIle træningskompe pd

region s hold et .

JSM

r,tt r.il også ge::ne sige Cak tr 1 lur.iot A spillerne
for deres træningsflio og kanpå:-id, som har: plæget

den i forårstr:rneringen. let har resu-l te:re't i en

r. plads, mei, et tab på kun I point, of i pokal-
tnrneringen nåede de frem ti} kvarifinaler\) fØ!
de blev slået ud.
Iield og lykke med efter'årstr-rrneringen.
JSI{CA )

0L!-30IS.

Il3's veteran I har (som de fiesi:e bekenCt llali..
fice::ei sig ii1 iandsnesterskabet i Prngsted ;

vreek-enden ,L-2 sept.
Holdet var ubesejre't efter f o::årsturneringen - t
kampe og er: målscore pa 21 - l, - si de gamle kan

'nrru' r.^-F o h

f;;,.__,*
I PLADSEESTILLING

| *o*, rND ELL€R RrNG oG aFraL ,D
I TELEFON 45 12 31L-r-[:
I lroeLsBAtuKEN
I .ro,o".rrro - rrr.ouoor.

@
L,oNsoR NB 5
I
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LILI,E'PUI A.

Månedens spitler: MABTIN HANSE1V

Holdets seneste kaup:
Bov - N'B = o-6

vi har i den stilleliggende period.e melIem forårs- og efterårs-
trrrneringen deltaget i J stas\rner.
Den 26.5. i Lysabifds såkaldte ungdomsmesterskab i fod.bol-d,. vi
vandt vor pulje ned sejre over DybbØL Z-L, Egen 4-1 og Augus-
tenborg 2-o. Vort eget 2.ho1d Sjorde d.et overraskend.e godt og
vandt l-igeledes deres pulje med sejre over Lysabild.,[andslet
og P iup. NB I og 2 mødtes så i finalen og her trak vi d.et 1æng-

,ste -Lrå raed en sejr på 2-o efter en grirorende ind.sats fra 2.
holdet. Altså NB nr. 1 og 2.
Den 26-29/7 aettoe vi i Vildbjerg Cup, en glimrend,e t-urnering
med mange af de bedste hofd fra hele riget. Vi lagd.e ud med 2
arbejdssejre på 2-f over de 2 mesterrækkehotd fra Vildbjerg og
Lfmgby. Som resultaterne flaskede sig den næste dag, in:nne vi
ild<e rmdgå at brive puljevinder, og vi tillod os at tabe densid.-
ste puljekamp med o-2 til Lyseng efter en tam indsats. Nu gik
turneringen videre efter cupsystemet, og da vi ikke var i stand
til at nå samme spillemeessige højder som den forrige dag,tabte
vi klart ti1 Ølstykke med ikke nind.re end o-6. Jo, fårene var
begy-ndt at blive skilt fra bukkene. Hermed. var vi færd.ige i d.en-
ne turnering, men fik dog en lirte ting hver som puljevindere.
Nu kunne vi i ro og mag beundre de resterend,e hord., og konstan-
tere, at vi i dette filre hjørne af sønderjyrland endnu har en
del ) t*ru , fØt: vi kan spise brød. med d.e helt store. Alt I aft
en lære- og oplevelsesrig tur.
Den 4/B drog vi atter afsted, d-enne gang til ldimpex-cup i Had.er-
slev, hvor ku:r A- og nesterrzekkehol-d måtte deltage. Vi opnåed.e
en 2.plads i vor pulje efter sejre over Bogense u.k.,,Dybbøl )-Z
og Iffi'5-o. Desuden tabte vi 1-5 til Varde, som er r:r. 1i mes_
terrækken. Yi skufle nu mØde Esbjerg FB i senifinar-en, som i de-
res kvartfinate havde slået IffKrs mesterrækkehotd efter ornkamp
og straffespark. Denne kamp vandt vi f-o efter en god og overbe-
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visende indsats, hvor sejren burde have væet siørre. Vi va:: her-
med j- finalen mod Tønders mesterrækkehold., som jo heldigvis var
Ii-ge så trætte som vi. Kaupen blev da også spillet j- veteranhol-d-
teropo(altså r:æsten baglænsIøb), og vi tabte alt for stort o-! I

efter en rimelig indsats. Vi havde lige så meget spil sou TØndel,
men de havde een h;4per farlig angriber, vi ikke kulrie holde,
hvilket reel-t var forskellen på de 2 hold. Men en 2.plads og søh".-
medaljer var et godt og tilfredssti-llende resultat, da .teg på

forhånci }u:e havde kalkuleret at nå til senifinalen.
Hermed har vi haft et godt træningsoplæg til efterårsturnerin-
gen, hvor det bliver sjol't at se, om vi kan holde standarten,
eller om endlu bed-re: "Give den nok en skalle". )
Trorc.1-an

Her ved efterårsti:rneringens start vil jeS gerne komme med et
tilbagebtik over forårsturneringens forløb 1 r-r::gd.afd.
Resultatmssig kan vi ku:r r,ære tilfreds med- hofdenes indsats i
de forskellige rækker, idet vi- har tre hold der topper deres
reekke, nemlig ynglinge A,junior A og }itleput A, samt ffere
hold de:: ligger i toppen af deres rækker, det gælder bl.a.dren-
Be A, m-iniput A,jr.rrior B, ynglinge SI , lilleput SI og piger SI ,

så man kan h.m r,ære stolte af vore d.renge.(og piger)
Gru:eden til at vi ligger så godt placeret i tr.rneringen,s§1des
efter nin mening tre ting:
1. mange talenter blandt spillerne, samt et godt kammeratskab.
2. gode træningsforhold på centret(mange fine baner'), masser af

rekvisitter: samt at vi har et tilhofdssted (ttubHus), f yr

der kan alholdes spil-fermøder og taktilcnrO"t, eller nro" iu,
kan nyde en sodavand efter en kamP.

7. sid.st men ikke mind,st tror jeg, at de fine placeringer også

skyldes den dygtige trærrerstab, som vi er så held-ige at have

i NB' s r.urgd. af d.
Mens vi er ved trænerne, vil jeg gerne have l.ov ti1 at byde ve1-
kommen til Iver Krogh, Her:ning Stavski og Stig Sørensen, der har

iilbudt deres hjælp ved hhv. Iilleput, drenge og puslinge.
Med hensyn til trænere i 1985, ser det ud ti} på nul'ærende tids-

1+B

punlrb, at vi rreesten er d-ækket ind til atfe hold) men hvis man
kender nogle, der gerne vil udøve en trærrergerning i IrB's uagd.
afd., er de hjertelig velkommen tif at kontakte rrnd.ertegned.e eI-
l-er vores konsulent Thorvald Rasmussen.
Til slut vi-l jeg Berne ønske arle hofd held og lykke med efter-
årsf,urneringen, samt at d.e må behorde de fine praceringer, de
havde med fra forårsturneringen.
Per Møllerskov.
TiI orientering for "SPOR[E'NS" fæsere, vi1 jeg her komme me{ en
oversigt af de aktiviteter, som li-B's r;rrgd-. hold, har deltaget i
i fe'et af første halvdet af 84.

IAhi.ltete"rre started.e med " fest i by I'ugen, hvor NB fik be-
søg af to hold fra vores venskabsklub sc Hohenaspe, der kom med

et lilleput og et drengehold, sautidig havd.e junior besøg af et
hold fra Nordborgs venskabsby tr'inspå::g. Endvidere havde I]-B ar-
rangeret en kamp mellem et udvalgt Nord-Ats hold. og Åbenrås
mesterrzekkehold, så det var en særdeles rivlig uge for spiller-

Sidst i juli måned d,eltog tre hold i "Vildbjerg Cupr,, der er en
af Danmarks største stærmer for i:lg.ho1d, (der deltager 2loo
spillere fra 9 1ande). De tre hold der deltog var junior A,
drenge A og lil1eput A, og af dem klared.e lilleputterne sig
bedstridet de bfev pul;evindet:e, men alfe tre hold fik nogle go-
de kampe inden efterårstr.rneringens start. En anden ting NB fik
lærtr var nødveno.igheden af at have hord- i mesterrækken for at
kutrne gøre sig gældende i større stærme:: son f.eks.'r Vildbjerg
cup )

Den første week-eno i august spilied.e to miniput- og et lige-
hold med i "Lunderskov Cup" med succes, idet båd,e rniniput A og
pigerne var så ubeskeden at rende med første præmien i d.eres
rækker. Jeg vil her Eerne sige ti1 lykke med d.et fine resultat,
samt takke forældrene for den fine opbalcring i gav spilrerne.
r den samme week-end deltog drenge A og lilleput A i en cup ar-
rangeret af Haderslev FK. Drengene gik ud efter d.e i-nd.red.end.e
n:nder, mens det lykkedes lilleputterne at spille sig frem tiI
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finalen, men de mange kampe havde taget så meget på liræfterne,
at de ikke kunne stå distancen i d"en afgØrende kaqp. Jeg vil og-

så her benytte lejlighed.en til at lykønske lilleputterne ned de

fine resultater de opnåede i "vifdbjerg cup" og 'rHaderslev cuprr .

Foruden de her nær,,nte stagv'ner, bar ungd. hold fra NB også de1-

taget i arrangementer i Ketting og Lysabild, så selv om tr:rne-

ringen ligger siille, er der gang i den i NB's ungd' afd'
En ting der skal fremhæves) er den fine opførsel spillerne ud-

viser, nfu de e:: til stm'ner, der er aldrig problemer med at

styre dem, der er mange af de andre klubber, der kan lære no-

get af NB's spilfere.
Per Møllerskov.

at vilte nå enhver bold. Da d.e ge:::remgående var fysisk stærke,

vand.t de også langt de fleste nærkampe. Jeg vil tro, at Vild-
bjerg's jr;:r.iorhold. hører til helt i toppen selv på landsplan.
Vi var mange, der var imponerede af dette hold.
Der var også mange andre gode hold b}.a- et drengehold fra Syd-

Eranhig, som bl.a.spillede mod IIB,s drenge. For en Eangs s§ld
mødte vi et hoId, der ikke rent fysisk var større end vore dren-
ge, men de var bedre fodboldnnessigt. De var gode i hovedspil,
dejlige telceikkere, og så havde de en dejlig forståelse for at
løbe i position for hinanden.
vore lilleputter gjorde det godt-ved at blive puljevindere. Des-

)rær- 'så jeg imnholdet i en puljekamp - og da var de blevet
trætte og tabte, forøv-rigt til_ et godt spillende hold fra sjæ1-

Iand.
Hvis NB vil afprøve nogle hold, der normalt ikke fårr for meget

mod,stand i tr:rneringen, er det en god ide at deltage i ViId-
bjerg Cup. Det bar præg af at r,rære godt arrangeret - så det kør-
te blot derud af.
Ved at del-tage i en sådan turnering, opdager man, at der også er
en fodboldverden uden for ALS, og at der også spilles glimrende
fodbold andre steder.
Jeg synes'også at det viser, at vi bør søge mesterrækken for al-
l-e de ho1d, der har mulighed. Uden mere modstand kommer vi ikke
videre frem. Vi må selvfølge1ig også r,'urdere, hvol langt vj- øn-
sker at nå - og dermed hvifken indsats,, vi vil yde og kan f or-
lange af spillerne og lederne.
Jeg )n km udfra nit indtryk anbefafe r:Vildbjerg Cup" for de

kommende år.
Erik Nørskov.

FINSPÅNGTURN\T.

Torsdag d.en 9/8 k} .21 .oo d-rog to jurriorhol-d. et l.nglingehold og

efleve ledere afsted til linspång fra Nordalshallen. Vj_ kørie
med Leo's nye I'SLIPIRBUS, med køkken og toilet. På vejen ti}
Fiederiksharm var der mange der sov, og d.erfor var d-et nødven-
digt at holde en kort pause en gang i mellem, så man krr:rne få

lt AAD

» )
)

og der var 17( I )
NB var med i, og

godt - og det gæ1-

Tndtrvk fra "VILDBJERG CI|P".

så nåede }itrB også til en af de store cup-tr:rneringer for ungdoms-

hold.
let var helt igenaem et vellykket stæ\,ne, efter det indtryk ieg

nu ku-nne danrre mig ved mit besøg'

Der blev spillet på flere baner på samme tid,
baner igang. Hovedsagelig så jeg karopene hvor

det var i lill-eput-, drenge- og juniorrækken'

Generelt syntes jeg, at NB's hold gjorde det

der både på og udenfor banen.

Held.igvis opnåede f lere af vore hold det, som det hiber med at

få i vore lokale f,urneringer - nemlig modstand' I
Nu mødte vi også mesterrækkehold' og det vil jo normalt give god

modstand-. Et af de mesterrækkehotd', der imponered'6 mi g mes 
;' 

var )

Yildbjerg's jrmiormesterrækkeho1d. Jeg har set meget fodbordspil,

men jeg mindes ikke at have set et bedre hold r ju:riorrækken.Nu

Iører de ret sikkert i nordkredsen. slru.l-le der ske det, at søn-

derborg bliver kredsvindere i sydlredsen, kan ieS kr.ln anbefale

fodbol-dtj-ltwrrgere at tage ti] Sønderborg og se den ene finafe'
Det må blive en klassekamp' 

Efter m.n me-På hvil-ke purrkter var dette hold specielt godt'

ningvarsplllernegodtkørenderentte}misk,devarhr:rtige
dvs meget hurtige og samtidig havde de en fantastisk vilje til
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sj-g en fille forfrislceing. Der var utilfredshed bfandt spillerne
over, at toilettet var fyldt op med soveposer og derfor var u-
hrrroo'l i o'l-

Vi var i Frederiksharm kl .2.4r, og der spiste vj- vores roadpak-
ker, inden vi gik om bord på færgen STENA LINE. På færgeover-
farten var der nogle der sov, andre der bare sad og snakkede,
og nogle der købte ind i færgens supermarked. K1.7.oo ankom vi
til Gdteborg,, og derefter kØrte vi til en motorvejsrestau:cant,
hvor vi spiste morgenmad.

Vi kørte ti1 tr'inspårrg med et par pauser indlagt, og vi nåede
vort mål kl. 14.1o. Vi skulle som sidste år bo på Grosvadssko-
lan, der l:-gger lid.t ud.en for sefve byen. Ved sid.en af sko- I
1å sportsanlægget med meget fine fodbol-dbaner. Da vi havde pak-
ket vores bagage ud, fik vi fri indtil k1.18.1!, for da skulle
vi med bussen ind til et hotel i byen, hvor vi skulle spise varm
mad. Fredag aften måtte vi sel-v bestemme, hvad vi skul-le lave,
vi skulf e bare være hjemmq kL.21.oo. Kl-.24.oo skulf e der være

ro, men klokken blev nu }idt over.
En af juniorspillerne var i nattens mulm og mørke kommet på

fisketur i sine drØmme. Det gav han udtryk for ved i søvne at
råbe: MOA-R.....MOOA,AR.....U000Ij4R.....JEG IIAR DHI I ]tIT FISIG-
NETIlllllll Det skulle senere vise sig, at lrere en personrsom
gjorde sig beroærket indenfor højdehop??
Lørdag bfev vi'rækket kl-. 7.oo, for vi skulle ud og lave g;ruaa-
stik r:nder fhorvald's ledefse. Derefter fik vi morgenmad og ki.:n-
ne så slappe lidt af. 2.jr::rior var det første ho1d,, der skul-le
i karrp. Holdet skulle spille en venskabskamp et stykke ude Io,
Finspång mod et svensk ho1d, og resultatet blev 4-1 ti1 sven-
skerne. Da 2. junior kom hjem, var det f . juniors tr:r til at kom-
me i kaqp. l.junior deltog i Grosvadcuppen og s}«rlle møde et
svensk hol-d i første kamp. Det blev en spærrdende kamp, som ef-
ter chancernes fordeling fik den forkerte vinder. Svenskerne
vandt 2-1.
Om middagen blev hele forsamlingen kørt ind til- hoteflet for at
få noget varm at spise. Derefter kørte de to juniorhold ud til
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et marked. Ynglingene var ikke med , for de skulle spille kamp 

I

tidllgt på eftermiddagen. Dem der ikke var med på marked kørte
med bussen tit et sted uden for tr'inspång for at se;mg1i-ngenes
karrp. På markedet ku:rne man kØbe alt ruuligt, og der var mange'

der fik gjort et godt køb. Så blev juniorholdene hentet og kørt
ud til ynglingene for at se det sidste af kampen. Ynglingene
halede den første sejr i land til 1\B på denne tur,for de vandt
suverænt J-o.
Sidst på efteruiddagen skulle l.jr:nior igen i kamp. Holdet hav-
de stadig en chance for at gå vldere, men det ]<rævede en sejr
på fem overskydende raåI, da modstanderne havde vuadet f-o over
NB' )ørste mod.stander. Ved halvlegen var stillingen 2-o ti1 NB,

men straks i anden halvleg gik det galt, for da både reducerede
og udlignede svenskerne. NB korq dog igen og vandt J-2 over, som

det skull-e vise sig at være de senere vindere af hele turnerin-
gen. lerefter var: der frokost, og så havde vi resten af aftenen
fri. Nogle brugte den til kortspil andre til hyggeligt samrær,,

og nogle var kommet i kontalct med nogle svenskere.Kl .2t.oo blev
skolen låset, men der gik endnu nogle timer ib.den, der var ro.
Søndag morgen sprarg vi roorgengymnastikken over og stod først
op k1.B.oo og spiste morgenmad. Iørst på forniddagen skufle 2.
junior spille en venskabskamp mod det lokale hol-d fra Finspå::gs
AIK. Holdet viste en stigende formkr:rve, da det ku:r bl-ev til et
nederlag ptt 4-2. Til ni-ddag blev vi kørt ind til hotellet for
sidste BanE: på der:ne tur. Efter at have spist, blev vi kø::t
hjem til skofen igen.
Kl - yoo slculle ynglingene spille mod Finspång, og det blev en

,
kanp hvor holdene skiftedes til- at fØre, men efter en god ind-
sats, blev resultatet 4-, til NB, og det tør siges, det var en

af de mest spæ-rrdende karpe, der blet spillet på Grosvads stadion.
Resten af dagen var så til spitlernes egen rådighed, med undta-
gelse af t.jurior, som trzenede en times tid.
Efter aftensmadelr! var der nogle enkelte spillerer som gik ned

i gymnastiksalen og konkurrerede i såvel opfr.urdne som uopfu::.d-ne

øvelser. Den mest populære øvelse blev en hjemmelavet. Ded'1ig-
nede højdespring, men med den forskel at man brugte to spring-

1+G



brætter som afsæt. Henimod kL.21.oo var rekorden blandt jr:niors
lr8)u, men så kon ju:rior Calle K.....r oB han forbedrede rekor-
den med ikke nindre end 2ocm! ! ! !a foreslog [horwafd så, at man

trentede ynglingene, som så skul-}e konkurrere med Cafle K.....
Der var fire mand - tre yngtinge og vores allesammens Calle med

i konkr:rencen, og efter en spærdende dyst blev Calle K.... " en

flot lr.to, efter den fllrvende atlet Ilans-Harald, som overgik
sig selv ved at springe 2,}om og d.ermed slog Calles rekord på
2ro)m. ler var stor stemning mel1em springene,men henad kI.oo.]o
nåtte vi stoppe og laype i soveposerne.
Næste morBen var der morgenløb i den nærliggende skov, som har
nogle barske stigninger) men alle overlevede. Efter morgelu ):n
var alfe r gans med at pakke sammen, for kl.1o.oo startede hjem-

Da der var gjort rent på sovestederne, beg;mdte vi hjemrejsen,
og efter tre timers kørsel,holdt vi en }ængere pause ved en 1i1-
1e fl-od, hvor vi spiste vores medbragte madpakker, og hvor nogle
af ynglingene fik sig en dukkert" Derefter kørte vi til Gdteborg,
hvor vi spiste på en restaurant, sou havde en roærkelig betegnel-
se,for det vi kalder mad.

Så skulle vi i liseberg-Parkenrsom er et læupetivoli med masser
af forlystelser, og der morede vi os til kl .22.)o. Kl-.24.oa skul-
le vi med færgen til- Frederikshar'::. De resterende penge(hvis der
var nogen) blev brugt på færgens supermarked.
Det skal lige narnesrat Bent Kjø'var så heldig at
ply på færgen. På hjemtrrren ventede han ku:r på,at
ve regnvejr, så paraplyen kunne komme i brug.
Vi var i Frederiksharm kl.7.7r, og derefter kørte vi i tre
inden vi nåede til en lao et stykke uden for Vejle,hvor vi-
delig skulle indtage et godt dansk morgenmå1tid..
Efter morgenmaden kørte vi direlrbe hjem til Nordalshallen, og

var der k}.9.7o. Bussen bfev tømt for al bagage,og d.erefter tog
alle hjem trætte men alligevel en oplevelse rigere.
Vi takke:: vores "bette wæn" chaufføren,fordi han førte os så sik-
kert ud oE hjem. Uden bam var tr:ren nok ikke gået så glat. Vi
takker lederne fo:: deres eksempl-ariske opførseI overfor spillerne
4Ii og håbe:: vi kan komme fler op ::.æste år igen.

NXNE - OI,E
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To hold klar til F-ings-bec - Vojens og NB - heLd
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Havn bierg Butikscenter

Ttf. 45 08 40

xHARMONIENTT, Holmgade 6, Norrlborg, t1f. 45a4l;-
- Afhcldelse I vore lokaler af:

Privatfester, møder og 11gn..

- Vi leverer også ud af husei:
Yarm mad, anretninger, platter
el1er smørrebrød.

DER EN OGSÅ SPONT I AT KUNNE
KøAE BIL PÅ DEN BICTIGE MÅOE!
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J. BNODERSEN
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DERES VVS-INSTALLATøR
ERIK JENSEN

MELLEMVEJ 2 - El«} NOROBORG

TELF. 0,1-.15 05 65

SPONSOR 1. HOLDET NR.7

Prr.ll.lvoi 6 - Lrv6nsby
Trr. /45 13 43

SPONSOR 1. HOLDET NR. 10

Det Røde
Æsel
Restaurant Tlf. 45 47 m
STOREGADE 55 TIf. 45066?

SPONSOR 1. HOLDET NR.3

I-æste o.åE skulre alle hcLienoe spil.le , junior og

Crenge 'bab'te selvløigelig, nen liiieputterne vandt

begge deres kampe. Om aftenen spillede KB mod

Ikast, og tii glæde for de mange tilskuere mødte

Ole Qrrist op. Men han var sur i shalden- Næste

rlag glk oei kaap så godt for NB. SeIv om K I-",
råbte: 'rgit den en skaLfe", men det gik det derl-
moC for Vejle, som vanCt finafen over lkast.
Næste dag skurle vi hjem.
Jeg s;,rres, det var en sjov tur, og jeg håber,vi
komler Cer op igen. jeg s1'nes lederne gjorde et
sto::t arbejde, spillerne har desr,er:re rkJr'e noge-b

at klage over.
llarti n Hans en

( lil- l eputt e:: )
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Toj, sko og rekvisitter. Professionelt hele vejen
igemem. F.eks. er Wimer ketsjere fremstillet i
samarbejde mellem læne Køppen og Courtmstcr.
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