


Dameholdet foråret 2002
Vi startede forårssæsonen med et (
spillermøde i starten af marts, hvor VI
fik et overblik over hvor mange vi
egentlig var. Vi havde et 7 mands
hold tilmeldt og var omkring 10 spille-
re mødt. Man kan sige at der skal
ikke mange afbud hverken til kamp
eller træning til, før det kunne gå galt.
Men damerne skal have en stor ros
for deres stabile fremmøde hele for-
årssæsonen igennem.

Resultaterne har svinget en del. Vi
startede med at vinde 3-1 og 16-0 og
så var stilen ligesom lagt.
I de sidste kampe var modstanderne
en smule bedre, hvilket resulterede i
et par nederlag på stribe. Humøret
har dog hele vejen igennem været
meget højt. Og fremmødet til træning
har hele tiden ligget mellem 6-10. I

Vi diskuterede i starten af sæsonen
muligheden for at få tildelt nye spille-
dragter og træningstøj, hvilket damer-
ne syntes var på høje tid, eftersom
det damerne havde vist var ved at
været et par år gamle.

Her skal lyde en tak til formand Jens
Hansen for en god indsats, så vi her
til efteråret kan trække i både ny
spille- og træningsdragt.

Eftersom jeg, Klaus, rejser til Aarhus
her i august, vil jeg gerne takke da-
merne og Allan for en god sæson og
ønske dem held og lykke i den kom-
mende.

Skulle man evt. ligge inde med et
ønske om at starte på NB's dame-
hold kan man få fat i Allan på telefon
74450303/40869560 eller møde op
onsdag 19.00 til træning. Turnerin-
gen starter den 12.8.02, men man er
selvfølgelig velkommen også heref-

Allan og Klaus

Taksigelser
SPORTEN har modtaget henvendel-
ser fra et par "NB'er" som gerne vil
sige tak til klubben eller klubbens
udvalg / afdelinger for opmærksom-
heden ved deres festdage.
Hilsen kommer fra brødrene Poul og
Peer Christiansen som havde 40 års
jubilæum på Danfoss og Joan Mel-


