
NB-Old Boys afdeling
SI-sommerturneringen ll-mands fodbold 1988 er
slut og vi havde igen 4 hold med i turneringen
- lidt af en pToEstation. De 4 hold var fordelt
med 2 Old-Boys et A og et B-hold samt 2 Veteran-
hold. .
Resultatet blev at vi fik et Sønder jydsk Mester-
skab i Veteranfodbold - virkelig flot, tillykke.
I finalen, som blev spillet i SI-Centret i NT
Hostrup den 16. Okt., vandt NB med 8-7 over
efter en spændende, velspillet og underholde e
affære. Den ordinære kamp endte l-l. Omkanpen
O-O. Først i straffesparkskonkurrencens tiende
forsøg afgjorde vi kampen til vor fordel.
I semifinalen havde NB vundet over Løjt med 5-2.
Følgende placeringer blev opnået i de respektive
rækker:
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Veteran A
Veteran B
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Efter reglerne for nedrykning fra 4 Old-Boys ræk-
ker og oprykning fra 6 Old-Boys B-rækker blev
resultatet at NB-Old-Boys fortsat hor et Old-Boys
A i turneringen 1989.
Aldersfordelingen i Old-Boys afdelingen er blevet
lidt skæv, tilgangen af nye unge Old-Boys spille-
re har v.æret lille de senere år. For at få turne-
ringen 1)88 afviklet måtte flere medlemmer spille
kampe 2 gonge om ugen. Det gik, men jeg vil alli-
gevel hermed endnu engang opfordre de mange spil-
lere i aldersklassen fra 32 år som fortsat ø' '~r
at spille fodbold evt. på et lidt andet plan ~
at komme til os. Dine personlige fodboldmæssige
ambitioner uonset niveau kan stadidvæk tilfreds-
stilles i NB Old-Boys afdelingen.
Vort mål for 11 mands fodbold sommerturneringen
1989 er fortsat at tilmelde et Old-Boys A og et
Old-Boys B samt 2 Veteranhold.
Tak for en fin sommersæson 1988.
Ole Dall
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