
HOLDOPSTILLINGER
FREDERICIA KFUM.
l. Allan Bjerrum.
2. Michael Damborg.
3. Gert Jespersen.
4. Lars Larsen.
S. Peter Fuglsang.
6. Kurt Larsen.
7. Kim Sander.
8. Arne Thomsen.
9. Michael Nielsen.

lo. Kim Søndergård.
ll. Michael Bonde.
12. Jørgen Brethlau.
13. Niels Chr. Jacobsen.

NORD ALS.
l. Preben Naef.
2. Mogens Olsen.
3. Jens Hansen.
4. Jens Nissen.
S. Flemming Villadsen.
6. Erik Mehlberg.
7. Claus Laursen.
8. John Weber.
9. Henrik Andersen.

lo. Bruno Olsen.
ll. Henrik Lundgaard.
12. Mogens Nielsen.
13. Kim Olsen.

Træner: Henning Dalby.
Holdl.: Age Jensen.

Verner Pedersen.
Keld HØi.

Dommer: Lars Rasmussen.
LllUev.: John Villadsen og Bjarne Kaufmann.

Fra efterårets topkamp i serie 2, lØrdag den 2.sept. også
på Fredericia Stadion er der sket store udskiftninger på
begge hold.
Hos KFUM er der kun fire mand tilbage nemlig Niels Chr.
Jacobsen, Kim Sander, Michael Bonde og Michael Daffiborg.
Nord Als har derimod 6 tilbage fra efterårets hold, og det
er Preben Naef, Erik Mehlberg, John Weber, Bruno Olsen,
Mogens Nielsen og Kim Olsen.
på trænerbænken er Leif Jørgensen Nord Als ?flØst af Ver-
Pedersen, hvorimod det fortsat er Henning Dalby, der står

for roret hos KFUM.
Omvendt er det med holdlederne, hvor Age Jensen har
erstattet Flemming Lorenzen hos KFUM, rren hvor Keld Høi
fortsat er med hos Nord Als.
Dommer oq linievoatere er helt udskiftet, men vi er jo og_så kommet en række hØjere op.

PREMIERE Serie 1. 1990 .

FR KFUM NORD ALS.

!
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FREDERICIA STADION.
!"iØrdag den 7.april kl. 14.00.

J



NORD-ALS BOLDKLUB.
Med dette program byder vi ikke blot velkommen til Fredericia
Stadion men også velkommen til begge hold for deres fØrste
optræden i serie 1. Naturligvis også velkommen til publikum
samt til dommertrioen i et forhåbentligt fint forårsvejr.

Arets kamp i serie 2 kaldte vi opgøret den 2. sept. sidste
år i de samme omgivelser, og dagens to hold skilte sig da
også hurtigt ud i toppen efter den kamp, der endte uafgjort
2 - 2.
Nord Als B. er hjemmehørende i Nordborg Kommune med hjemme-
bane i Nord-Als Idrætscenter. Klubben blev dannet for 21 år
siden ved en sammenslutning af Nordborg og Havnbjerg Idræts-
foreninger og har ord for at stå for en god og solid klubvirk-
somhed. Som ordet siger rekruterer den sine folk fra det
nordlige Als, men i år har ikke mindre end 7 fra l. - 2.holds-
truppen måttet forlade klubben på grund af arbejde eller
uddannelse.

Der er imidlertid altid forstærkning at hente ikke mindst
fra egne rækker, og hos en stor og bred ungdomsafdeling er
flagskibet i år et juniormesterrækkehold. Yderligere har man
fået en god midtbanespiller fra Frederiksværk, så der bliver
ikke foræret noget væk, når fØrst dommeren har fløjtet
kampen op.

Den megen snak om manglende klubfØlelse i disse år inden for
dansk fodbold kender man ikke noget til på Als, og medlemmerne
ikke mindst stØtteforeningen er altid klar til at tage en
tørn for klubben. Den er samlingsstedet for folk på egnen og
helt klar en stor kulturel faktor i ordets bedste betydning.

Der er altid mindst 150 - 200 tilskuere til holdets hjemme-
kampe, men endnu er det ikke serie l-holdet i et turnerings-
opgør man har set i år. Derimod har der været adskillige
træningskampe ikke mindst mod fynske hold, og det er faktisk
gået lige op og ned, så dagsformen er sikkert god.
Derfor endnu engang velkommen til en forhåbentlig velspillet
og spændende dyst på årets fØrste fodboldlØrdag.
K. Basse Pedersen
formand for fodbodlafdelingen.

SERIE l. Fr. KFUM.
så er det præsentationen af vore egne, der er en passende
blanding af unge og ældre sp+l Iere,urge ClJ gamle medlemmer, så
det bliver spændende at se det hold, som Henning og Age har
tømret sammen.

på forsiden har vi afbilled en af de hjemvendte Arne Thomsen,
men ikke blot han men naturligvis hele holqet bydes velkom-
men til deres entre i serie l, hvor vi håber og tror, de vil
klare sig godt. Over halvdelen har divisionserfaring og
atter andre kommer fra dansk ungdomsfodbolds eliterækker, så
det er en meget interessant blanding, der bydes på, og folkene
på bænken har efterhånden en bred erfaring parret med sund
fornuft.

ØVRIGE KAMPE I KREDS 6.

sø. klo 13.30.
lØ. klo 14.30.
sø. klo 14.00.
lØ. klo 13.30.
lØ. klo 15.15.

FfF OksbØl.
RØdding Bredballe
B.47.Esbj.- I<old.B.
Holsted Esbj. ØBo
Skærbæk TØnder SF.

Serie l' Kampe. WEEK-ENDENS OPGØR
16.04. klo 13.30. ude mod Esbj. ØBo 3. divison. sØ.16.00. hj. mod Hjørring.

FBi.. Serie 4. lØ.14.00. ude - Fynslund.21.04. - 13.30. ude mod Holsted
Serie 6.1. lØ.13.oo. hj. - Vejle Kamm.28.04. - 14.00. hj. mod RØdding. Serie 6.2. sØ.10.00. hj. BPI 2.06.05. - 18.00. ude mod Skærbæk IF. lØ.15.00. hj. Bolderslev.Serie 2.Da.12.05. - 14.00. hj. mod FfF. Ynglinge A. sØ.13.30. ude - Rask MØlle.

19.05. - 15.30. ude mod B 47, Esbj. Ynglinge B. ma.19.00. ude - Kold. B.
26.05. 14.00. hj. mod KB. Junior A. lØ.14.00. ude - Kold. B.
04.06. 16.00. ude mod Oksbøl. Drenge A. lØ.ll.oo. hj. - FfF.-

mod TØnder. Drenge B. lØ.12.30. ude - Nr. Bjert.09.06. - 14.00. hj,
Lilleput M. lØ.13.oo. ude - Aabenraa.17.06. - 18.00. ude mod Bredballe. Lilleput B. lØ. 9.30. hj. TGI.
Damejun.A. lØ.1S.00. hj. Vejle B.


