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En forsin1(et IISPORTEN II ;
') beder annoncører og medlemmer undskylde os at vi i';:ke
fik SPORTEN ud i december, det skyldes et uheld under
trylmingen, der gi.k nem.l Lg en kli ce i stykker foros,nien
nu har vi fået et nyt sæt fra lystryk, så nu vskjrl Le vde t
være i orden igen, så vi vil ønske vore annoncører og med-
lemmer et forsinket godt nytår.

GENERALFORSAMLING.
Den 23 november havde vi generalforsamling på Hotel Union,
der var kommet 3 forslag ind til behandling på generalfor-
samlingen, det ene gii( ud på at forsøge med at få flere
passive medlemmer i foreningen, og at deres ~ontingent
sku lLe :forhøjes fra 101(1' til 20 'er. årligt, Det andet
gi~ ud på at d~r skulle oprettes en atletik afdeling
under Idrætsforeningen, men da Ungdomsforeningen også
har atletik må vi først forhandle med dem om hvordan det
bedst lader sig gøre, byen er for lille til 2 foreninge~
~ed samme sportsgren. Det tredie forslag ~i~ ud på en' .

dring af foreningens stru~tu, således at hver afdeli~g
kom til at stå selvstændig, både arbejdsmæssigt og øk6- .
nomisk, dog skal der svares 15% i afgift til selve'~6~-
eningen, af den indtægt der kommer ind i kontingent.
Kontingent og ~ørepenge bl~v der ikke æn~~~t ve~, bort-
set fra at det er blevet vedtaget af samtlige bestyrel-
ser på'et senere møde, at der laves en ægteskabsrabat
på 25%, men kun hvis ægtefællerne er indmeldt i samme
afdeling, d.v.s. hvis mand og hustru spiller badminton
skal de betale 75 1:<:1'. årligt i kontingent. Der har også
været fremme om søsleende rabat, men der har vi slettet
da det kom frem den aften ved ungdoms afslutningen at
vort kontingent var billigt flfantastisk billigfl blev
der sagt, så vi ha! ment at vi godt kunne blive ståen-
de ved de 2 x 8 ':r. pr s å r , så vil vi prøve opI vi kan



få forældrene til at køre for vore ungdomshold til som-
mer? vi sender et skema med drengene hjem hvarde forældre
med bil kan melde sig til at gøre en eller flere gange i
løbet af turneringen, og de gange hvor vi må leje bil til
at køre må drengen så betale l kr. i kørepenge.

Valg til de forskelligebestyrelser~

Hovedbestyrelse.

Formand~ E.Knudsen, Th.Bra-sensvej 4: tlf. 50130
Næstformand:Jørgen Petersen(Jønne) Manøvej 7,Kirkeby

tlf .•51110
Sekretær:
Kasserer:
Medlem:

Formand:
Kasserer:
lVIedIem:

Formand:
Træner:
Medlem:

Harry Boch? Storegade 17
Arne Andersen, Kir1<.evænget 32
Rasmus Clausen, Apotekervænget 14

Fodboldbestyrelse
Bent Blank, Th.Brorsensvej 38
Børge Hald, Fejøvej 3, Kirkeby
Jørgen Petersen, Kirkegade 23

Spilleudvalg.
Hans Fynsk Holmgade 32, tlf. 51103
Willy Nielsen, Havnbjerg
Chr. Jørgensen, Lyøvej 13, Kirkeby

.Trænere.

Old~Bbjs H.J.Jermer, Th.Brorsensvej 6
Senior~ Willy Nielsen,' Havnbjerg
Ynglinge'og junior: H.J.Jeymer,Th.Brorsensvej 6.
Drenge: Marcu.s-Claus en, Apote1zervænget 14

Pe; o~ Poul Christi~nsen, Løjteytoft 5
Andreas Jensen? Th~.BYOBSensvej 2
Hans Lage, Holmgade 28
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-XOMS!?l't'€S ~

Thorvald ;ENSEN I
Storegade 7 '- NORDBOR(j - TIL 5 03 661

~

Puslinge:

SKJOLD BURNE
VINE

Danmarks 'po'pulæreste vinhandel

TRIKOTAGEI·ruSET
O. H. Wellendorf
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I,~ • Alt i 1. klasse"
. f~\~ ;,,/kø\i:l og pålæ~. '
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3 MANDS BETJENINGr
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~) P. Jensen & Søn'
Dame- og J::lerrefris!ZJf

Storegode 4\ - Nordborg -Telf. 5"14 17

, ,,)

Nordborg - Telefon 5 1457•.. (,
;5Yl.1g e m{!;{>e ri'lll 11J1I'

!3rændsel

E.lo fyringsolier

LOCKEY Fodbold-
støvler.

* FIN
Telefon 5 16 25

P. H. 1(01i110S & SØn
KOLONIAL cg KØKKENUDSTYR

Nordborq - Telefon 5 1420

VAD VA~K - TØ!1ilVA.S~(
RULLEVj~~n(

REKORD VASK

v/Helga og Svend Jacobsen
iiooow.de 6 - No:r~ooi"g - Telf. !Ii 12 33

De ringer _. vi henter og bringer!r:-~'--="--~-~'-~-~<~
. AU~~gi !!~ilfffi~

Storegade 30-32
TIf. Nordborg 51540

I

1

Storegade S6 TeH. 51715

- exam.

optiker -

LIRE OG OPTIK - .GULD OG SØlV
Tlf. S 130U .- 1>1(Qii'>tIb~r!i



Hjælpeudvalg.
Anton Detlefsen, Rugløkke 18
Per Møllerskov, Drejøvej 13 Kirkeby.
Søren Nielsen, Storegade 24,
Laurits Mathiesen, Holm.

Formand:
Kasserer:
Medlem:

Badminton bestyrelse.
Bent Hach, Th.Bro~sensvej 34,
Annelise Jørgensen, Hvedemar\:en 6, tlf. 50448
Poul Petersen, Lærkevej 46, Langesø

Formand:
Kasserer:
Medlem:

Bordtennis bestyrelse.
Chr.Jørgensen Hvedemarken 6, tlf. 50448
Ilse Møller, Storegade 31
Søren Nielsen, Storegade 24.

Som alle kan se er der ~un 2 trænere til puslinge, og da
det har været en afdeling i fremgang fra år til år må vi
tegne med at den ~ommer op på ca 90 puslinge, så kan alle
nok se at det er der vi mangler ledere, nu er der mås~e
nogen der siger at de ik':e har træner':ursus? det er ikke
absolut nødvendigt, hovedsagen er at det er et voksent
menneske til at se efter drengen og lærer dem hvordan
man opfører sig på en fodboldbane og i en gymnastiksal,
så hvis nogen har lyst, det være sig forældre eller med-
lemmer, så sig endelig besced til forboldafdelingen.
Hvis vi ikke får ledere til puslihgerne, kommer vi des-
værre til at tage skridt, som i ±e er til glæde for
drenge - forældre eller for foreningen.

Samaritter kursus.
Vi har tænkt at afholde et samaritter kursus, kursus
varer 6 aftener af 2 timer, og der skulle mindst være
15 - 20 stk pr. gang. For at kunne deltage i kursus skal
man være fyldt 15 år, men aile der er over 15 har fak-
tis': pligt til at komme, det er trods alt rart til sommer
når en af dine kammerater kommer til s'cade ved træning
eller under kamp, at du kan give ham den første hjælp,
og det er også betyyggende for dig at du ved din hold-
leammeråt kan give dig den første hjælp når du kommer
til skade, for det er jo ikke alle steder de har samarit-
ter vagt, når vi er ude at spille kamp .

1
naturlige servicestation

- med v:::::rl;::sted

samt li!
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for r eparation Clf vort salg 9
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Til alle der bor ~jemme, det gælder voksne som børn,
husk altid at lade jeres foraldre læse "SPORTEN", da der
tit også kan være,stof som interesserer dem, måske er
der fors'cellige problemer som skal løses, som en mor el-
ler far har en god løsning på, så husk at lade mor og
far læse bladet inden du lægger den ned til dine hemme-
lige dokumenter.
Da vi nu er forsinket med Sporten har vi ikke plads til
de fors~ellige resultater i dette nr. fra alle de stæv-
ner og turneringer vi har deltaget i indtil nu, da vi
har for meget oplysningsstof, det andet giver vi beteg~'
nelsen nysgerrighedsstof.

BORDTENNIS.

Søndag den 23. jan. afholder vi vort årlige bordtennis~
stævne på Nordborg Skole. Tilmeldolsen er endnu ik~e af-
sluttet, så vi ved endnu ikke for mange deltagere der
bliver, men vi håber på at vi får ligeså stor tilslut-
ning som de foregående år.
Indenfor Sønderborg amt vil man iår forsøge sig med et
amtsmesterskab, det har de hait held med i andre amter
de sidste par år. Det bliver også på Nordborg skole da
vi jo her har de fineste forhold til den slags arrange-
menter, det vil blive afholdt søndag den 13. marts 1966.
på grund af pladsmangel ~an vi desværre ikke bringe
turneringsøesultater denne gang, men vi kan da oplyse
at alle hold ligger meget fint.
Nogle af vore spillere har deltaget i forskellige
stævner i nov. og dec. men har ikke opnået nogen pla-
cering.

STØT ANNON CØRERNE , DE STØTTER OS.

*
*

'II Henning t.nrsen

tlf. 51669

~eri 02 oonditori

Stort udvalg i(friskt ~~~
og lækkert brød. ""

Kurt Madsen

ru ps fra

NORDBORG
fARVEHANDEL

~

Holmgade

Nordborg
r.lf. 5143·1

)

* og PolY-fiens *
ERiK RUDBECK - RIDEPLADSEN 3
e;-:'~ (044) 5 1479 NORDBORG
= VAAD., f?ULLE- OG,FÆRDIGVA~K =

ent Lausten

købmandDeres
tl Kolonial . Delikatesser. Dybfrost

f TelE.51503 NORDBORG Holmgade 9

Lillebil- ae turistkørsel

*" *-
)

pr. Nordborg
telefon (044) 51368

••mali køber i~~a
Hl@§. Ni.Alfl lP lE R

«ØBfvUU~D
SIeregade 17; • Telf.51144

Sport- og camping-artikler
t ) .., .~,

P~~~~~l~
Nordborg - Tlf. 5 1750

KVAliTEiSh1~8!LER
~

så
T@nny
elersen
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DANSK SVENSK STAAL A/S
J. NØrrelykke

Storegade 35 • Tlf. 5 14 43

Storegade 48 -

Tlf. 51931

- ,
Speckllfoi'l'eri1lngel1 for modcme hern-

cg dre"ge~eklædl'Ji\'is:l

IHerrfEanagasiu et
vi P. Hansen

Storegode 14 • Nordborg - Telefon 5 16 10

Altid .Jet nyeste i grammofonplader,
-: radio og fWr~s.Yl1,: . .0' •.

Storegade 4, Nordborg: tlf. :l< S 142G



Inclel!. J. ~. Jense'l, Slorcgade 34, Nordborg, tlf. S ca 70

BADNIWl'ON,

HeTmed indbydes alle spillere y både begyndere, motions-
og turnerings spillere til instru~tionskursus i week-
enden den 15 og 16 jan. V; møder således:
Turneringsspillere: Lørdag fra ~l. 15,30 - 19,00.
Beg. + Motionsspille~e: Søndag fra ~l. 9,00 - 12)00.
Instuktøren kommer fra Horsens, og da det er en dyr for-
anstaltning bedes vi så mange som muligt om at deltage.
Da instruktionen bliver mest praksis, skal der stilles i
spilledragt, hus~ Ketcher.
Der er ophængt tilmeldingslister i reds~absrummene ved
begge sale.
SkoLen er kun åben for del tager i den week-end.
Klubmesterskaber.
Disse afholdes i wee":-enden,den 5 og 6 febr.
Der spilles om de sædvanlige pokaler + vandrepokal er.
Såfremt der bliver tilslutning til damedouble "dil der og-

'så blive udsat en vandrepokal hertil.
Vi spiller frem til finalerne i double og i pigejdrenge-
ræl~l{enom lørdagen.
Pr-isen :for senior er 4 - 'er i hver gren, eller 1('), - kr
for 2 doubler + single. Drenge og piger deltager for LV

pris.
Sammensætning af par foregår ved Lo dt ræ'cn i ng .
Skolen er kurt åben for deltagere denne week-end.

MODERNE FR/SUR ER OG

,0 RMSKÆIUNG HERREFRiSØR

Leif Ellegård
5toregade 30 ..NORDBORG ,.Telfe S 01 60, \


