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Novn: TORBEN GLOCK

17 londskompe

Bore 17 år gommel er Torben godt pd vej til
ot sj.kre sig en fremtid inden for fodbol-dver-
denen. Efter ot hove spillet 1o års ungdoms-

fodbold i NB, besluttede Torben, ot ÅBK skul-
1e være hons næste klub.

SPORTEN hor besøgt Torben.

5. : Hvorfor skiftede du til Åbenrå?

T.G.: Tjo, )eg vor blevet udtoget ti1 DBU's U16 hoId, og den plods mente jeg,

of jeg bedst kunne forsvore i Åbenrå. Men først og fremmest vor det for
ot udvikle mig, hvilket jeg også mener, er sket. Det vi1 mon outomotisk
når mon spiller i en højere række

S. : Hor det betydet noget for dig, ot I hovde så ringe modstond i ungdoms-

rækkerne i NB ?

T.G.: Det betød, of kompene monge gonge vcr kedelige, og of leg under trænin-
gen måtte.ogere morkspiiler. Jeg hor do også monge gonge overvejet ot
droppe målmondsposten, fordi det netop vor kedeligt, men det er overstd-
et nu. Det vi.gti.gste der skete i mine år i NB's ungdomsofdeJ.ing vor, ot
vi hovde Erik Nørskov som træner, og hon gjorde virkeligt noget ud of
ot holde målmonden igong. Jeg vor hele tiden med i spi.llet og fik mos-

ser of træning. Det hor betydet meget for mig. Do vi så fik Jørgen l'lod-

- ) "un som træner, blev der indført mål-mondstræning, det er en meget god

tiog, som monge klubber forsømmer.

S. : Hvordon er det ot spilIe på ynglingelondshol-det ?

T.G.: Det kræver en enorm disciplin. Vi skol hele tiden være pænt k1ædt og op-

føre os eksemplorisk. Der vor f.eks. en spiller fro BoLlerup, der blev
sot of holdet, fordi hon røg en cigoret. Men vi hor et fontostisk kom-

merotskob på londsholdet, det skyldes nok, of vi er meget sommen, ofte
6 - 7 doge of gongen. Mon får fo også reist en deI. F.eks. hor ieg rzære

med londsholdet bl.o. i lrlond, Fronkrig og Grækenlond. I foråret skol
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vi prøve ot kvolificere os til EM slutrunden,
og vi er i pulje med IsJ-ond, Belgien og po-

1en. Belgien er den første rnodstonder, kom-

pen forleden mod Norge (Norge vondt 3-2/red)
vor unægtelig en dår1ig generolprøve. Det

bliver spændende.

S. : Hvordon er dine fremtidsploner ?

T.G.: Jo, hvod ongår næste år, så tror leg nok, leg
vil spille i en kIub, der hor et ynglinge -
Dl'1 hold. Do Hoderslev er den nærmeste klub,

::; ::":::',; :,;,,":"::.::"::'jer 
fc 

)"'
S. : Det bl-iver de kede of i ÅgX ?

T.G.: Jo, men jeg må he.Le tiden tænke p6 ot udvik-
1e mig og sørge for, of jeg bJ-iver set. Når
jeg er færdig på gymnosiet, vi1 jeg gerne på

universitetet, og sd er der jo rimeJ.ig stor
chonce for, ot jeg spiller i en divisions-
kIub, o1t efter hvilket universitet, )eg kom-

mer ind på. AGF hor ollerede hoft en føLer
ude efter mig, men det ofslog jeg.. Jeg hor
tiden f or mig, en må Lmonds bedste oJ-der er
jo omkring de 3o. Skulle det senere komme

på tole med et tilbud fro udlondet, er jeg

do også porot ti.I ot toge j.mod det.
Tok til Torben og held og lykke fremover.
fngen tvivl om ot Torben hor tolent tiI det helt
store, og somtidig hor hon en dygtig rådgiver )
"for" Peter. Hon er forøvrigt selv en "gommel"
måImond., senest pd NB's ofd-boys.
C. A.

Gå til specialist8n - DEt bstaler sig!
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Fro dette nummer of SPORTEN er redoktionen udvidet
med 2 medorbejdere, idet Corsten Antonisen og Erik
Nørskov er tiltrådt for ot hjæIpe den "gomIe" re-
doktør med ot skoffe stof. Nu er det ikke meningen,

ot vi olene skol skrive det, der skol i SP0RTEN,

men vi vi1 gerne hiæ-Ipe jer medlemmer med of f6 no-

get sot sommen til fætles interesse. Vi håber ved

nu ot gøre det muligt med lidt mere opsøgende ok-

tiviteter ot få stof nok til ot få SPORTEN til ot

kc' e lidt mere reqel-mæssigt- og forhdbentligt og-;l
så,,,5d interessont stof om fodbold og om vores k.Lub

og hvod der rørersig i den. l"1en h jæ1p os, kom f rit
frem med hvod I hor.

Hil-sen / Corsten - Erik - Ib

SPORTEN ønsker tillykke til:

Serie III oprykning til Serie II
Serie VI oprykning til Serie V

Ynglinge A kredsvindere

Lilleput M SI pokolmester

Junior domer kredsvinder - SI mester

Piger kredsvinder - SI mester

919:Eev:-gs-Y:!:rgrsr.

Som forsøg er vi i år stortet op med udendørstræ-

njnr, selv nu hvor turneringen er sIut. Der er træ-
I

n- /huer søndog formiddog kl. l0.oo ti1 II.3o ved

Nord-AIs Idrætscenter.
Indendørs spiller vi mondog fro k1. 19.15 også i
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Nord-A1s Idrætscenter.

Egsr.
Kredsvinder - SI mester - Lunderskov-Cup vinder.
Pige holdet hovde inden den sidste turneringskomp
en målscorer på 94 - 2. I den sidste komp skulle
Agerskov hove hoft en på "hotten", så holdet vor
endt med en mElscorer pd mindst loo måI. Men ok

ve, Agerskov meldte fro, og do en komp vundet u-
den den bliver spiliet give:: kun resuitotet 2- o.
Så slutresultotet for turneringen 1986, bliver
15 kompe - 3o points og en målscorer på 96 - 2 )
Et meget fLot resultot, tillykke med det piger.
ib
Som træner for NB's pigehold, vil jeg ger sige tok
til pigerne, forældrene og de deltogende ledere
fro NB for nogle de)tige doge i Lunderskov.
Tok for den store opbokning holdet fik fro foræ.1--

dre og ledere under cuppen.

Svend 'r{rong.

a
Hyggehe jso. .

Vi er 3 piger fro NB's pigehold, som gerne viI for-
tælJ-e jer, hvordon det er gået os i forårsturnerin-
gen/ og do vi vor.i Lunderskov. Forårsturneringen
gik udemærket, vi vondt ol,le kompene. Der vor stor
forskel på resultoterne, vores mindste sejr vor på

1 - o, og vores stø::ste, mod Sorup, vor på 14 .o
Vores hold hor et nreget godt sommenhol-d, dut " -l-
des i høj grod vores dejlige træner Svend Wrong.

Vores rnålseore endte på 51 - I. Dette medførte,ot
vi skol med til londsmesterskobet i. september på

Fyn.

Den 2, ougust kørte en bus fulC. med NB spillere
til Lunderskov. Der i bJ-ondt NB's pigehold. Vi kæm-

pede os igennem vores pu1je, indtil vi kom i semi-
fino.l-en. Der kæmpede vi os videre ti1 finolen,hvor

uot@//ø[bn

gardiner
tæpper i?,T[",::t-''
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WESTON
FRA VÆG TIL VÆG

TONNY PETEBSEN
ITIOSLER

STOREGAOE 69-71 . NOROBOBG
TELEFOil 

'r5 l9 3l
VI S,ETTEB KVALITETEN I HøJS/EDET

SPECIALCENTER I HVIOEVAREN
TLF. a6078a - 460266
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vi senere fik overrokt I. præmien.

I øvrigt synes vi, of oviserne burde omtole pige-
fodbold mindst ligeså meget, som drengefodbold.
De sportsligete hilsner
Lone, Vicky og Horionne.

Ti'l 'l vLL. +i i l^L;, ^^ n^ N^-,1 
^I - h-^-^^

STILHCIFF"
LEGEIøJ - HOBBY - BABYUDSTYR

NORDBORG _ TEL.. 45 I183
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Pyh-ho, så lykkedes det - vort serie 3 hold hor
kloret oprykningen til serie 2 før sidste spille-
runde.

Det [or været en spændende sæson 1986. Fro storten
oft [n"ring"n i foråret hor ho]det med John som

træner og Svend som holdleder og eIlers med for-
skellige holdopstillj.nger holdt fost i en ploce-
ring blondt de bedste.
Der hor "selvføIgelig" været et por kompe, der er
svipsede - det vil der oltid rrære - men I hor og-
så vist, ot I kon kæmpe fro ot yære bogud til i en

komp of ofslutte med en sejr. Det er dette, of mon

er villig til ot ofre sig helt ud, der i den sid-
ste ende hor givet oprykningen.
Godt orbejde - tillykke.
hilsen Børge, formond.

Så lykkedes det. N.B. er i serie 2
=== ====-======================== ====

Jo, så skul-le det oltså ske i 1986, NB vendte til-
boge til serie 2. TILLYKKE ønskes cf SpORTIN.

Dei )d"l-io" .Ioo"
--- - tr---_t--___!

0p til kompen rnod Agerskov -lørdog d. 11. oktober
vot der i ugens -Iøb skrevet en de.i om kompen - og

om of en sejr viile medføre opryknirg for NB uon-

set øvrige resultoter og uonset resul-toterne i sid-
ste spillerunde. Vejret vor godt 1ørdog eftermiddog
og det ført sommen med den megen omtole of kompen

i pressen givetvis ti1 den gonske pæne tilskuertil-
strømning. Der hørtes både optimistiske og pessi-

DE ER ALIID VELI(OIATEN PÅ

SPONSOR
d§/u I.HoLDET lIR.2
NØR

HERRED
HUS TELEF.N 15053s
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selvfølgelig på et godt resultot. Toftlund hovde

vundet over Egen før NB's komp, og Gråsten førte
stort ved holvleg mod Ketting. AItså vor det kun

en sejr til NB, der duede tiI noget.

Dommer Henning Ferslev fro Tønder fløjtede kompen

igong. Hon vor et nyt bekendtskob p6 Nordols - og

gjorde det gonske godt.

Efter l.holvleg vor mon lige vidt. Stodig o - o

og uden de helt store choncer, men dog med et por

forlige forsø9.
2. holvleg vor kun lige kommet igong før Peter

MøIIer Pedersen på et flot sololøb igennem st 
)-

fesporks - og målfe1tet hovde fintet sig igennerii

og scoret til 1-o til NB. Monge tilskuere vor

endnu ikke kommet retur fro k.l,ubhuset - men må]et

fik hurtigt de sidste ud.

Målet skobte betydelig mere ro og selvtillid i NB's

spiI. Nu kunne Agerskov's forsvor pludselig split-
tes og åbnes, så monge choncer efter udtnærket NB

spil blev skobt. Per Albok meC 2 måI, hvorof det
1. vor meget flot og det ondet et kludemål og Tor-
ben Jensen med 1 sørgede for en klor sejr til NB

på 4-o.
Klopsolver fro de monge tilskuere vor det sidste
der hørtes inden chompognepropperne sprong of flos-
kerne efter en fortjent sejr og en endelig sikret
oprykning.
Lykkelige spillere, trænere, ledere blondet med,

glode tilskuere gjorde det til en dejJ-ig efte )l-
dog på stodion.
Bogefter vor der åbent hus i klubhuset, hvor der

Det Røde
Æ,sel
nestaurant Tll. tls f7 (I)

STOREGADE 55 TIf. 45Oss,

SPONSOR I.HOLDNT NR.6
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v/ Fr. Holm
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Tll. 0,t.45 tS az

VELEGENET
SI(OLEVOGN
OG EGET
TEORI LOKALE

N. BOYSEN
Srboltcn 2 - tcll,450096

Kom-TLt
BYENS GRILL & BURGER

v/Knud Tarbenscn

i:T."s."å"* 45 19 86

URE
'eftf. OpTtK

§TOTCGADE 6tt l{OtDlOnG - rLf, a5 t55t

mistiske udtolelser før kompen - men o.l-Ie håbede

vor fodø.I og frikodeller med kortoffe-lsoIot, Monge

tilskuere benyttede sig of lejligheden tit ot kig-
ge indenfor i klubhuset og smoge pd frikodell-erne.
SpilIerne nåede efterhånden frem efter bodet ti1
ve-Ifortjent hyldest. Festen stod på indtil kL.22,
hvor udskænkningen stoppede. Præcist som oftolt og

godt styret of Bent og Arthur.
Nu er NB igen i Seri.e 2 - og ieg siger ikke vi skoJ-

blive der, men jeg siger ot skol vi væk fro Serie
2, så er der kun en vej.....
Eø \lskuer i østkurven.\,
Is!-1il-ylgl:lgelg .

Til de ynglinge der deltog på turen til londskom-
pen d. 24.september i Københovn, skol der lyde en

meget stor tok. Sjovt hovde vi det, men opførselen
på hele turen vor eksemplor'isk.
Med venlig hil-sen - Antonisens Busrejser.

Hjertelig tok
for opmærksornheden ved vort

bryllup. En særlig tok til dem
der stod espolier ved kirken

Brito og PouI Bonnerup.

Hjertelig tck
Tok til NB for opmærksomheden

ved mit sygehusophold
Med venlig hilsen

Koj Jensen

rivlno'qtoto"r,
Storegade tl3 - Tlf . tt5 30 34
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ftt. (04) ts oo sg

LANGESø HERREFRISøR

PLADSRESTILLING
I(OM IND ELLER RING OC AF'AL TID

TELEFON 45 1231

MAICNi'ESTER
HESSELHOJVEJ " NOROBORO

T€LEFO! 16 r8 52

Jeg
klarer mH*"
den Flandelsbanken

rI.AN fI E I.sBA}IICEN .Æ- .,rdmcd,bilr.fi l1(g

f -=;.un-ll t.,,;Lll I\r/ --, 
,l I,.> Y.V/aP "() Telefon (04) 45 tG 79
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En hlcalbank

lrar nunge fordele
'derfor

sYD*,BÅNK[']
SPONSOR l.HOLDET NR.B

i,
bent

enghof f
Herro- og Damef risør

BMTTT FORNEI,EIV

TIDSBESTTLLII{G

Mandag - Tirsdag - Onsdag

Lørdag lukket

ll avnb jerg Butikscenter

TIf.450840 
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SPONSOB 1. HOLDET NR. I2

NGDMBG DAMF/ASKEFI & RE'§EE
8ID€Pt'DSEN 3
6430 i.rcRmRG
TELEFT { Oa 451479

RIDEPLADSEN _ NORDSORG
TELEFON 

'15 
16 25

ULYKKESFORSIKRING . TÆNDER
VIDSTE DU ...

at for kun 80 øre om dagen kan du forsikre dine tær f
(indtil 2O.OOO k) og diriførlighed (indtil 2.0OO.OOO Å
mod skader opstået ved ulykkestilfælde i din fritid, f . eks.
i forbindelse med din sport.
Vil du vidb mere om ulykkesforsikinq eller andre forsik-
ringer så kontakt: BJARNE NTELSEN

t.Brand
PERLEGADE 40 - SøNDERBORG

TELEFON 42 33 33 (kontor) ELLER 45 43 43 (prlvat)

FLOTTE SPORTSSKJORTER

i IOO% ren blød bomuld.

Et godt NOVEMBER -TILBUD
til alle friske fodboldspillere,
store og små fra TøJEKSPERTEN.

Herrestørrelser KUN 99,90

Drengestr. 10-16 KUN 69,90

SPOtIISOR 
'. 

HOLDET NR. T

-TOJETSPESTCN/ 
IELF.

otto rtæoøry.-fiErs ro

trtrUEtrtrEg

att?%
$abt#*orffiflgøHr
ffi#H"*Yr*Hffiffi'ir11
armrbejde mdtcm Lone l(rppøi'og C,;uutmeetrr.

HELMAR'S

FOTO

IIer sltal du
se de billeder,
ieg iog i går!

NORDBORG

451 6 06

lndlever din lilm i dog
- og henr dejlige
lorvebilleder i morgen... I
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