
"Arthur Cellesen. del"her trækker en sodevend op til Vicki Wrang, en af NB 's talentfulde juniordamer, skal nok sørge for, at klubhuset'
ser pænt ud. Sammen med Bent Enghoff er han vant til at holde de unge i ørene, når de sJækker lidt på disciplinen.
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- Det er lækkert at være
tilbageigen.

Det siger formanden for
Nordals Boldklub, Børge Zan-
chetta, og udtalelsen er møntet
på. at NB's bestyrelse netop
har holdt sit første bestyrelses-
møde i klubhuset ved Nordals
Idrætscenter . Det har bestyrel-
sen været afskåret fra de sidste
to måneder. hvor klubhuset
har været gennem en omfat-
tende istandsættelse indven-
dig.

- Når der er mellem300 og
400 brugere af klubhuset om
ugen, er det klart. at sliddet

ub . s e
en •elgen

NB-folkene ud og håndvær-
kemeind.

I dag, to måneder senere,
har NB et klubhus, den kan
være!stolt af at bruge og vise
frem. Huset fremtræder i lyse
og venlige farver, der er blevet
møbleret lidt om og sat nye
lamperop.

NB-formandener ikke i tvivl
om, at huset vil blive ved med
at sepænt ud et godt stykke ud
i fremtiden.

- Det skal Bent Enghoff og
Arthur Callesen, der står for
klubhuset, nok sørge for. De to
har et mægtigt godt tag på de

unge og er i stand til at holde
dem i ørene, hvis det kniber
lidt med deres opførsel, siger
BørgeZanchetta. 1

Istandsættelsen har kostet
37.000kr .. og for de penge er
der blevet lagt nye gulve i
køkken og bad, alle vægge er
blevet beklædt med glasfiber-
væv og malet, og endelig er der
-lagt nye tæpper i mødelokalet
ogdet storeopholdsrum.

Af de 37.000kr. har klubben
selv betalt 24.000kr., mens en
privat fond og et lokalt penge-
institutet tilsammen har ydet
resten.

Ikke alene er NB 's klubhus blevet mere lyst og venligt - det er også langt hyggeligere end før. På billedet ses NB's formand, Børge
Zanchetta. i mødelokalet.

bliver at se. Vi har lejet huset
af Nordals Idrætscenter og
skulle egentlige have fornyet
lejemålet 1. januar 1988. Men
på grund af halbyggeriet, hvor
flere andre klubber har fået
klublokale i idrætscenteret. og
de aftaler skulle forhandles
færdige, har vi måttet vente et
år med kontraktfornyeJsen,
fortællerBørgeZanchetta.

Hele1988har NB blot ventet
på at kunne komme i gang med
istandsættelsen af klubhuset,
og straks da den nye lejekon-
trakt var i orden, flyttede


