
N godt rustet
til en ny sæson
Der var lutter genvalg.
på Nordals Boldklubs
generalforsamling.
Over 50 spillere er klar
til at tørne ud for NB.

AF TAGE CHRISTENSEN

'NORDALS: Medlemmerne i
Nordals Boldklub er godt til-
fredse med bestyrelsens ar-
bejde. I hvert fald var der lut-
ter genvalg på generalfor-
samlingen.
Det gjaldt kasserer Bjarne

Knudsen, bestyrelsesmed-
lemmerne Bjarne Jensen og
Jens Hansen, ungdomsfor-
mand Anders Ebsen, revisor
Carl Erik Rasmussen og besy-
relsessuppleant Finn Chri-
stensen.
Bestyrelsen har følgende

sammensætning: Formand
Peter Glock, kasserer Bjarne
Knudsen, bestyrelsesmed-
lemmerne Bjarne Jensen,
Jens Hansen og Bjarne Skou,
un domsformand Anders Eb-

sen og oldboysformand
Christiansen.
I seniorudvalgets bere

ning hed det blandt andet,
der til den kommende sæso
er omkring 58 seniorspiller
til rådighed - heraf er der 1
nyoprykkede ynglinge spille
re. Til træningsoptakten
weekenden mødte 44 spiller
op.

Vil rykke op
Bob Jørgensen fra Sønde
borg skal træne førsteholdet
serie fire. Den sportslige mål
sætning er oprykning til seri
tre.
Steen Isaksen træner an

det- og tredjeholdet. Ha
kommer fra Nordals Bold
klubs ynglingeafdeling.
Preben Naef er målmands

træner for både senior- o
ungdomsspillere, mens Fred
dy Thygesen tager sig af da
meholdet, som spiller i syv
mandsrækken. Dameholde
håber på flere spillere og v'
meget gerne stille op i 1
mandsrækken

at få et hold med 11 spille-
re på banen. De sidste par
sæsoner har damerne måt-
tet nøjes med hold på syv
spillere
Nordals Boldklubs her-

rer starter den nye sæson
lørdag den 31. januar med
træning og spillermøde,
medens damerne starter
deres sæson i slutningen af
februar.

NB klar til den nye sæson
NORDALS: Trænerne Bob
Jørgensen og Steen [saksen,
som er den nye anden-
holdstræner, råder ved
begyndelsen af den nye
sæson over i alt 50 spillere
til at danne holdene, som
skal spille i serie 4, 5 og 6.
De fælles mål for træne-

re og klub er en oprykning
til serie 3, og at andethol-
det spiller så godt at det

kan blande sig i toppen af
serie 5.
Preben Naef, der var

træner for sidste års andet-
hold, får i år til opgave at
træne målmændene i NB's
senior- og ungdomsafde-
linger.
Freddy Thygesen træder

ind i rollen som ny træner
for NB's damehold og sat-
ser på, at det i år vil lykkes

Den nye sæsons trænertrup iNordals Boldklub. Fra venstre Steen Isaksen, Freddy Thygesen og
Bob Jørgensen.
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