
(~ NO'lDBQRG IDRÆTSFORENING

!J~ ~~.i11'Æ.IÆI~fkg'A~.Jt1fu1.011*f~ltl':tt:1iltllll
",,;,~~ ,

~~

4. ~~rgang nr. 2, f~65:.iUls'';-~h:;;a~;;n
__ ~=~:CW.~~I(' :rl:~::.;:;'!" ••~~~~'!ø.2""""""M~2 ::=;;;,,~Y~l-"

ET LEVE FOR DE DRILAGTIGE SN0REBÅND•.

',Sikke noget sludder, kan man sige ...;.aldeles ikke.
Tæld over, at et snørebånd ofte spiller en afgørende
rolle for mange fodboldspillere i deres karrie're.

I starten, når de som lilleputter råber hurra for
at have fået fine, hvide bånd i de første .brandspande
af et par støvler.

Senere, når b;..ndet omhyggeligt bindes helt rundt og
helt ned om og vaskes af mor efter hv~r kampdag9 så nå-
es den dag, hvor de bare skal holde, for at få en ek-
stra knude, hvis de skulle knække o .

Og endelig er vi så nået til det tidspunkt ved se-
niortidens indtræden, hvor snørebåndet bliver "psykolo-
giskIl og får ny, stor betydning for dets ejermand.

Nu skal snørebåndet ikke blot holde, men også hol-
de op på de rigtige tidspunkter~

Vi ser 21 mand af "eLi,t.ekompagrn.et " halse afsted
mt ræneren, men nr. 22 sidder oppe i o®clædningorQm-
met og ser med "iortvivledell øjne ned på de andre, for
han kroL ikke få det snørebånd til a~ sidde rigtiet.

Et snørebånd kan absolut heller ikke sidde fast,
når lungerne går som en blæsebælg, og "vi nu lige ryk-
ker sidste gang". - Ak og ve. så har det løsnet sig,
og så må vi ned på knæ og desværre lade de andre tage
sidste tur alene.

En kamp kan afgøres af et snørebånd. - Hvor ofte
ser ma~ ikRe det fordømte snørebånd være skyld i at

i' ~ ,en orwara kanonerer over mal - bundet for stramt ~
eller en forsvarer kikser i eget net - bundet for løst,



så får snørebå.ndet både læst og påskrevet og bliver
hevet og drejet9 så alle kan se dets elendighedo

Er man førsteholdsspiller, må snørebåndet høre me-
get, før det falder af støvlen. - Før hver kamp, når
norve rne stritter, er det enten for Lang t eller for
kort, f'o r' nyt.e;)..lerforgaL.1J.melt,.Belvfølgeligsat i
fra den gale ende o.s.v. Da ffi2n jo ikke som l. holds-
spiller s~~v:,~an se sine snørebånd efter - de har bare
at være ens hver gang, trods hiv og slid - så undrer
det, at.den rare "pakme stor " ikke forlængst har taget
IIsnørebåndsstrikken il.

Når snørebåndet er blevet gammel t, kan det ofte )
skæres over og bruges som strømpeholder. Det kan d\.._
komme megen sjov ud af'- mest dog for dem, der ser på
ke.mpene. Tit ser de en spiller lægge. sig ned på. ryggen
- særlig først på sæsonen - hive snørebåndet langt væk
og hyle op. - Krampe - jo større evner i skuespilfaget
- jo højere. Snørebåndets skyld igenl

Efter plagsomme år ha.r det endeligt haft lejlighed
til at hævne sig. .

Snørebåndet level
*****

BORDTENNISS TLVNE •
Foreningens årlige stævne, som afholdtes søndag,

den lo. januar blev også i år en stor succes. Det sto-
re arrangement~ som udvalget havde tilrettelagt "klap-
pede 11 fint, og man hørte fra flere sider ros ende oJ"+a-
le cif stævnet.

Stævnet begyndte kl. 9.00 og først kl. 17.30 var
den sidste kamp færdigspillet. - Vinderne i de enkelte
rækker blev:
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Danmarks populæreste vinhandel . "~
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TRIKOTAGEHUSET
O.H. Wellendorf

Nordborg - TIt. 51579

P. H. Kolmos & Søn
KOLONIAL og KØKKENUDSTYR

Nordborg - Telefon 5 .1420.

H P. Jensen & Søn
uame .. og Horrefrisør

Sloregade 41 - Nordborg -Telf. 5 H 17

•
L

.LOCKEY Fodbold.:.·. - '. ' .' .~..

støvler.

VAD VASK-.; TØR VASK
, RULLEVASK··.,~~

REI{o.RD VASK . ~

v/Helga og Svendjacobseu·" ..
HQlmglllle 6 -,Nor~oorg - Telf, 5123B

De ringer '-vi henter og bringer!
" .»
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Sv , E. Klein/ J .H.•Pedersen r' '. SET·KH, Lauri tsen/E. Brink Laracn ...::.,.::,~:"In}JrIC'
'"Herre-'j uniorB doub.Le , ' "

Po Toft/ F. Hassberg
E. DQlsager/ P.C. Johansen

Herre-junior A double.
P. Christensen/ P. Hennings~n
G. Slipsagerj N. Nielsen

Horro-B double.
Nic. Sønderup/ K. Petersen
H.P. Gehlert/ G. Christonsen

Senior-mixdouble.
E.M. Struck/ H~A. Peterson
U. Fynsk/A. Jossen

Dame-double.
Å. Petersen! T. Christensen
B~ Peters enl M. Jepsen

Herre-A double.w. Hin~ichs/ A. Jessen
H.J. Rasmussen/ B. Stabel

Pige-single.
B. Petersen
M~ Jepsen

Dame-single.
U. Fynsk
U. Toft

SkeIde
SkeIde

NIF
Agerskov

Herre-junior A single.
M. Nielsen SBTK
I. Schultz ÅBTK

Herre-B Single.
Nic. Sønderup
G. Christensen
Jochimsen Fl.

HBTK
ÅBTK
Ungd ,

Tønder
HBTK

HBTK
S B TE:: .)
HBTK
Gram/ÅBTK

SkoldejÅBTK
NIF/FL. KFIDII

ÅBTK
SkeIde

Dro.nge-single.
H~' Lauritsen
E. Knudsen
E~B. Larsen

HBTK
Ar'}
lffi'1K

Herre-junior B single.•'
F. HassbergTønder
Sv. F abrLn HBTK

Herre-junior M single.
J.A. Thygesen Tønder
G;.Ghristensen Tønder

Dame-single.
E.M. Struck
T~' Clausen

SkeIde
SkeIde
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TobakSA anbefaler sig med alt i
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-QJ'Ugeblade og aviser

N. BOYSENO KØRESKOLE
Dansk Tipstjeneste
Dansk Præmietjeneste

o. Nørgoord
Telf. 5 12 79Nordborg. Telefon 5 00 96



Herre-A sLngLe,
H.P. Rerup
O. Lorentzen

Herre-M single.
W. Hinrichs
K.M. Hansen

Harreslev
SBTK

Harroslev
ÅBTK

De fire vandrepokaler
B. Petersen
:E,!.M. Struck
J'.A.Thygesen
W. Hinrichs

blev givet til:
Pige-single
Dame-single
Herre-junior M single
Herre-M single

Tillslut vil vi gerne her gennem "Sporten" rette en
tak til byens handlende, Nordborg Skole samt alle in-
denfor foreningen, der har hjulpet med dette års stæv-

;,)ne. Bordtennisudvalget.
*****

OLD-BOYS.
På et møde, der afholdtes i Nordborg Skole den lo.

dec. blev det vedtaget at m2n opretter en tlfestkasse".
Man kunne tænke sig, at hvert medlem indbetaler lo kr ,
pr. måned. Pengene bruges ved den årlige fest for old-
boys. - Hvis der skulle være nogle, der ikke ønsker at
deltage i festen ,eller rejser fra byen, kan de få 'det
indbetalte beløb tilbage - 10%.

Ved samme lejlighed vedtog man, at de medlemmer, der
kører med ved udekampene, betaler.2 kr. pr. gang, disse
"går" i "f'estkeasen ",

*****
HVAD BRUGER MAN El' CYKELSKUR TIL?

" cNø\"~~~•..5
JD.,..•.•.•rVM~e\'"

vi Erik Rudbeck
Telt. 51479 Ridf;!pladsen 3
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.q _II Laura og Dres!
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HOTEL UNION

Nordborg - TIf. 5 1770

Lillebil- ae turistkørsel
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JEPSEN
Lav e n sb y pr. t"!ordbofg

Sport- og camping-artikler
P""'-Svaret synes ganske enkelt - men igen ~ ar ved i{, /J )

dendørstræningen bliver cykler og knal.Lezvter- stillet DANSK SVENSK STAAL A/S
uden for døren til omklædningsrummet. - Cykler og lmul- J. NØrrelykke
Ler-t er skal 'henstilles i skurene - det gælder også for Storegade 35 _ Tlf. 51443
f· dl Storegode J 4 - Nordborg - Telefon 5 16101___o~r_e_n~,_~_n:g~e_n_s__m~e e_mm__.e_'~~. -,r-~~----:.~~---- ',!~"-- -- __------------~----,~---=---------=====--.~=~---
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Altid det nyeste i grammofonplader,
radio og fjernsyn ,

Storegade 4, -Nordborg, tlf. *5 1426

- Manufaktur - '
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EKSTRAORD INER G'ENERALFORSA1\1LING.

afholdes på Nordborg Skole
torsdag, den ll. febre kl. 20.

Dagsorden~ l. Valg af dirigent
2. Valg af formand
3. Redaktør til "Sportenl1

4. Valg af suppleanter.
Grunden til ovennævrrte er, at den nuværende f'o rmand

rejser til Vejle l. mar ts ,
**-l(-**

BADMINTON.

SønderjyJske Mesterskaber (senior) bliver afholdt
sidst i februar - muligvis i Tønder. Spillere, der øn-
sker at deltage kan melde sig til und ertegnede , Klub-
ben betaler st2rtpenge~ men trm1sporten er for egen
regning ..

Resten af sæsonen er der træning for begyndere hver
tirsd ag fra kl. 20-22 og for viderekomne torsdag kl.
19-22~ såfremt der ikke er turneringskampe.

*****

p. u. v.
G. Teute

TELEFON.

Foreningens telefonnr.~ 5 11 lo

MODERNE FRISURER
- -

FOR MSI<ÆIUNG

OG
HE~REFRISØrÆ

. Leif Ellegård


