
som årets bedste fodbold-
spiller.

I dameafdelingen blev
Jette Nielsen kåret som den
bedste spiller, medens årets

. ynglingespiller blev tildelt
Arne Frederiksen.

Per Christensen modtog
fiduspokalen for bedst spil-
lende på 2. holdet, Kaj Jen-
sen for 3. holdet og Lars
Krogh for 5. holdet.

I ynglingerække modtog
Hans Chr. Keller fiduspo-
kal, medens Hans. 1. Han-
sen modtog flidspokalen.

Som altid, når Nord-Als
Boldklub holder afslut-
ningsfest, er der fart på lige
fra start til slut. Slagsangene
blev skrålet ivilden sky, og
rundedansen blev gennem-
ført i højt humør.

Den gode fodboldsæson
havde en afsmittende effekt
på humøret blandt alle in-
volverede, og man ser med
op.timisme rem til næste·
hvor NB's Seniorafdeling
formodentlig bliver yderli-
gere forstærket af dygtige
ynglingespillere.

På søndag er det bold-
klubbens ungdomsafdeling,
der står for tur til afslut-
ningsfest, og her forventes
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Som sædvanlig, når Nord-Als Boldklub holder afslutningsfest,
festes der til bristepunktet

En glad Benny Jørgensen modtog den ærefulde titel at blive
kåret som årets idrætsmand iNB.



- En god kammerat, rap i
replikken og hurtighed på
sportspladsen var nogle af
de argumenter Benny Jør-
gense fik hæftet på sig da
formanden for Nord-Als
Boldklub, Børge Zanchetta i
lørdags udnævnte selvsam-
me til årets idrætsmand for
Nord-Als Boldklub.

En glad Benny Jørgensen
modtog blomster, pokaler,
gaver og minutlang applaus
som tegn på, at den rette
mand blev fundet til den
ærefulde årlige pris.

Men inden da, tog den nu
forhenværende træner for l.
holdet, John Petersen ordet
for at takke af som træner,
for i fremtiden at virke som
konsulent i ungdomsafde-
lingen.

Da det stående bifald var
overstået, fortalte John Pe-
tersen, at han var mere end
tilfreds med 1. holdets fod-
boldmæssige præstation
her i efteråret. 8 kampe og
14 point blev resultatet, og
det rakte til en flot 6. plads i
en Serie 2 pulje, der var præ-
get af hård konkurrence.

En af spillerne på holdet
havde passet træningen, væ-
ret en god kammerat og
samtidig løftet det spiller-
mæssige niveau en tak op-
ad, til gavn for hele holdet.

Temperamentsfulde Bruno Olsen sikrede sig titlen som årets spiller på
NB's 1. hold.

Det var den temperaments-
fulde Bruno Olsen, der ved
denne lejlighed blev kåret

200 spillere og 150 forældre
at deltage.


