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Sporten~ det er navnet på NordboTG Idrætsforenings
nye månedsblad. Det er bestyrelsens hensigt med
dette blad, som udkommer første Gan~ i juni måned,
derefter en gang månedlig, at Jive ~llefodbold-
bordtennis o~ badmint~n int~resseyede i Nordborg
et lille indblik i klubbens arbejde 03'ye'sul-
tater.

.:;..
Vi håber vort blad vil skab~ interesse, o~ give
os mant;enye aktive samt passive medlemmer.
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livsforsikring

Lad NYE DANSKE
, ,

give Dem et tilbud på en

i
FORSIKRINGSAKTIESELSKABET

NYE DANSKE AF 1864 -, L::l.~. 51112



';Hvem er hvag ?
FOl at alle kan være klar over, hvem der iledel,
sen Lnc enf'cr f or-erri ng eri , ~iver vi her en oversi..;'
over besty'r e'Lscn, udva lg oS trænere.:

.'~ - ,--"

',"", Bestyrelsen.
,Walter Lu.pd9 .Dyv i g pr. Nordbo~~. ,_,,

- 'Telf •5 1491
K~stformand:Chr~ Ohristensen,Th.;Brorsensvej '6
Kasserer: Vagn Skcv, Th. Brorsensvej 78

Rasmus Clausen,Apothekervæn~et 14
H.Chr. Rasmussen,Thurøvej 31,
Leinz Tietje, Løjter~oft 17

)Sol.r:>"'l'ltær:
S.1J,plean t :

Pod bo Ldudva Lge t ,
Rasmus Claus€n, ApothekervænGet 14

, .Hans L-9.53 , HoLmgad e
Ch.r,.• Løbner, UldbjerG:iljl,de14
Carl E<7ertsel, Skoma~er,,;ade
H.J.Je~~3r;2h. Brdr~ensvej 6

Fodboldtrænere.
1. JeTmer, 'Th. Brorsensvej 6

Seniordr

Juniorer
lediG'
larl Skovgaard, 1:angesø.
1 nud Poulsen, Th. Brorsensvej
H.P.Davidsen, Th. Brorsensvej

Dr enge 11-14 år
Knud Skov, Holmsade
Chr. Løbner, Uldbjer5gade

PuslinGe 6-10 år
,<Henning Klyhn';;'·Holmgade

( '/
. ' 'I. ' ,.En over'~Ltt'()ver badminton oe bordtennisudvalgene

. .. l.:) ,-"; _" .

føir!er senere, da v.i,i øjeblikket er på ve Jud af .
eæs oneri , som Går fra l. september til 31. april/,

, ~'\.

1 Jan~G~0k81tDnerifiJen har NordborG spillet to
kampe. Den første kamp imod Lysabild blev
vunde t, .med :to måL imod l, be:;Ge mål var (';1im-
rende lavet, det første af Hans Jessen, det
arid ot af Finn Pederse'n~
.1 and en runde trak Nor0~bor.r Sønderbor~s serie I. ~ . ". . .,. ...J

ho Ld, Denne' kamp viste at Nordb9r~ har et .,::sodt"
~nillende hold fOT tiden. Nok vandt SønderborJ
f~rste lTalvl:@;;1med 7~C,men Nordbor;:;sun.je spil-
1~re var i ~~~i{deri stand' til at presse

....'"~ø'nderborJi JefeDEflven, kun man::;lende held
~ ),b~evi:r.tcede,at l'if,ordborGikke førte førte med et

.''l'ar'nrå.l ' efte t!:'.no fninutters spil , blandt andet
iOJ Sønderb0r~s målkeeper et straffespark. _
nd~n halvle~dblev vund~t af Nordborg med l-O,

~ålet satiBd~afHans Jessen. Lideledes i
flnclenhalvle/rspilledeNorc1borg jodt, 0-;
resultatet af-Jenne halTlejtaler for sig selv.
\ Det var en~~tor inds~i~ s6m blev leverst af
v ore spillerE;; som:'vialle kan være :?;ladeo:.;stolte af.
i

t 1diætsuJen3~ E~en har Nordb6rJ delta~et med
c~hold. l.puslin~~, l. drenje, l. junior
~J serie V holdet. S~rie V holdet klarede en
første plads hjem, ved at-slå E~en c~ Kettin~.
. : ~ ,", :. .

~ .. ";. - .~. ," .J . •

~ ~enko~mende Week-end jelta~er Nordbor~s
drenJehold ved et stort internationalt stævne i

)
1ysabild. Her er dren::senekommet i pulje med :o-

.) Gt hold fra tyskland, samt Lysabild. ,

I serie IV bliver det mete o~ mere spænd~nde.
Efter sidste om;;anGs kampe, hvor Aabenraa
overraskende tabte til Havnbjerg, er stil-
lin~en i 'toppen f,øl:.:;ende:Rødekro lo,
Aabenraa oJ NordborJ hver 8 points. Søndaclens
kamp mod Rø,",ekroskal vise om det bliver
endnu mere spændende.



Herremagasinet

TIP TOP
v/J. H. jensen » Storegade •. Nordborg ~ Telefon 50070

DANSK SVENSK STAAl efter kampen mødes vi
hos . MØller

J.- NØRRELYKKE
NOllOBORG .
TLF.IU443

NOR'DOORG CAFETERIA
Storegade 50 te1f •.5 ]

ha har De last det første nummer af SPORTEN, o~
vi haberat dets indhold har interesseret Demy•BKuJ~e det have interesseret Dem så meget at
De har fået lyst til at blive medlem af vor
f orenLig , enten som aktivt medlem, eller som
passivt, kar: De henvende Dem til et af om-
ståend~ bestyrelsmedlemmer, der nok 'Sk~l t~~~
ve L Lmo-t Den ,

-1-.Lac1et0æreE økonomisk af annoncer, oJ Giver
enda overskud, så støt venlijst vore Annoncører.

1- .

I ~ ;\ J Al t' i 1. kla "te EI" r\ -_kød og p ål.æg .

f" 'tlr r- tJ ~ ~ !.~r- r .~ c: ., ('q b ·c ,\ G
Dagblade

U~blade

~STEN8EN
Storegade 4 - Nordborg - Tlf. 5 14 26

TidsskrifterFotoartikler

Tobaks-
og papirv"rer Storegade 56 Telt. 51715m.m. _ Telefon 51279

------------------_._+-------'------------
•••moderne frisurese.

Leif Ellegård ·
Fri~ørmu;t€r

Storegade30 telf. 5 0160


