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Jyllands bedste serie 6-hold. Jo, intet mindre kan
NB's serie 6-hold nu kalde sig efter d. 7 •.decem-
ber at have vundet finalen over Auning fro Dju
land med 4 - o.
Som det tidligere er blevet nævnt her i Sporten,

.har vejen været lang for at nå finalen, men når
det hele starter med 96 hold, skal det jo blive så-
dan.
Til lykke med det jydske mesterskab - det gælder
såvel spillere, manager Jon samt klubbe~ NB.
Lidt om finalen.
Kamppladsen var af JBU bestemt at skulle være Fre-
dericia Forenede Boldklubbers bane - altså neutral
for begge klubber.
Tidspunkt søndag d. 7. dec. kl. 13.00.
Stor bus afgik fra Nord-Als Idrætscenter kl. 10.15
med såvel spillere som nogle trofaste tilhængere
(flere kunne godt have været med). 3 - 4 privatbi-
ler nåede også frem til kampen, så der var 20_2

fra Nordals - men lidt mindre fro Djursland.
Under opvarmningen blev vi ret hurtige enige om,at
Auning burde NB kunne slå. Flere af Aunings spil-
lere måtte let kunne gå ind på et old-boys hold,
men de havde vundet deres semifinale med 6 - o
Banen var faktisk ringe. Der vor knolde i massevis
samt mange bore pletter. Lige ved· siden af lå der
et pragtfuld græstæppe lige til en fin fodboldbane,
men det var bare ikke der kampen skulle spilles.
Lidt før kl. 13.00 fløjtede dommeren anførerne til



midten og i overværelse af linievogterne tabte NB
lodtrækningen og Auning valgte medvind samt forde-
len af en skrånende bane. Spændende var det jo.
Alle vidste jo ·at det var" jydske mester", der tal-
te. At blive nr. 2 var også flot, men alligevel.
Kampen var igang - og Auning havde et par nærgåen-
de forsøg, bl.a. i forbindelse med hjørnespark.Ef-
terhånden synes NB dog at sidde på kampen. Midtba-
nen og forsvaret spillede stærkt og sikkert, men
det eb med at få skabt de helt store chancer for-
an; ion var tæt ved - men bolden skulle absolut
tordnes ind - og så gik den selvfølgelig over !:
a - o ved pausen. The og kloge ord fra Jan, og kam-
pen var igang igen.
Nu skulle det være, troede vi. Medvind, solen i øj-
nene på Aunings målmand, banehældning m.m. Alt i

NB's favør - men så startede det med Auning pres
og skud på stolpe.
Så pludselig en lang bold frem. Alfred efter den.
Børge "formand" råbte:"Den skal nås, Alfred" og

.minsandten, Alfred nåede den, hårdt presset og
prikkede den uden om den fremstormende målmand:
l - o !
Kort efter. Hjørne i venstre side. Kort spark til
Brian, der hurtig tog et træk ind i straffespark-
feltet, og fyrede kanonen af. Målmanden så ikke
bol, - men måtte høre suset i netmaskerne. 2-0
og hø j jubel blandt NB tilhængere. Flot mål.
Peder Mathiesen var kommet ind i 2.halvleg - og
var en veloplagt venstrewing. Peder har et godt
spark, men hvem pokker kunne tro, at han kunne fin-
de på at sparke så langt ude fra. Det kom bag på
Auning's målmand, og det samme gjorde bolden. En
tysk TV-speaker ville have sagt "ein bombenschuss"
und Tor!: 3-0 til NB. Nu troede vi på det. Der var
ca. et kvarter tilbage. Auning var færdig.



en nb'er i fredericia.

Pludselig befandt Bendt Jørgensen (den strålende
anfører) sig med bolden lige foran mål, og han ud-
placerede let målmanden. Og det var altså 4-0 til

NB. Slutresultatet.
Ros til begge hold. Kampen blev afviklet i ret god
at~csfære. Ingen gule kort.
Der var selvfølgelig glæde i NB lejren. Far første
gang hjemførte NB et jysk mesterskab. Det var dej-
ligt at overvære.
Champagne til vinderholdet - og Ivan Ravn (JBU)
takkede holdene og dommerne og delte diplom o~ s-
terskabsplakette ud samt guld- og sølvmedaljer.
Jo, de var det rart at være NB'er !!
Hvordan turen vor hjem i bussen; skal jeg ikke kun-
ne sige - men det var nogle glade spillere og til-
hængere, der nåede klubhuset ved Idrætscentret.Her
var der yderligere lykønskninger og gaver fra be-
styrelsen inden holdet kunne gå i gang med fortjent
spise (øl og brød) sammen med koner og kærester.
En lang sæson var forbi - og med et flot resultat:
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TIL LYKKE OGSÅ FRA SPORTEN.


