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SMID MIG IKKE I PAPIRKURVEN !II!

Jeg ~ De får mange reklamer ind af døren, men læs mig al-
lir ·Jel og gem mig til evt. senere brug. .
Som e ser er mit navn "Sporten" og jeg er forenings- og
lokalt nyhedsblad for Nordborg Idrætsf~rening. De annoncer
De ser, er tegnet af byens forretninger, som på denne måde
hjælper os med at holde liv i den til tider slunkne penge-
kasse, derfor 1tST0T ANNONCØRERNE, DE JT0TTER OS:,.
Jeg udkommer normal t een gang om måneden til medle"'l.merne
(dem der ikke får mig bedes gøre vrøvl, så vi kan rå fej-
len rette~men denne gang skal jeg ud til alle Jj.usstande
i Nordborg - Pøl og Holm kommuner, for at.fortælle lidt om,
~ad vi har at byde på i foreningen.
FODBOLD: Vi har tilme~dt ni hold i forskellige turneringer:
Tre hold puslinge fra 0-12 år,(eet hold puslinge L-række,
og 2 hold puslinge B-række), der alle trænes a~:Chr.Løbner, .
M.Clausen, H.Nicolaisen og P.Christiansen. Træningen fore-
går for enden af Fejøvej i Kirkeby, hvor Pøl kommune har
stillet et areal til rådighed, træningstiden er tirsdag _
torsdag fra kl.18, 00-19,00. Så har vi to hold drenge A-ræk-·
ke, det er drenge fr~ l2~14 år, d~ træn8S af Th.PQs~ussen og
PQC 'stiansen og der trænes samme sted ·som pUSlinge, men
mandag-onsdag fra klo18,00-19,oo. Kontingentet er for disse
hold kr. 16,00 årligt, der betales forår og eft~rår med 8kr.
pr. gang.
Så smutter vi en tak højere op og kommer til juniOl' B-række,
hvor vi har eet hold tilmeldt. Det er drenge ~ra 14-16 år
der trænes af N ,J.Jespersen på Fægteborg t r-æru ngsb anø hver
mandag-onsdag fra klc18,oo-19,oo, endva dez-e saml.es de hver
fredag kl.18,30 på Nordborg Skole, hvor træneren finder ud

·af hvad der skal ske den aften. Kontingent r~ betalingsmåde
er det samme som for puslinge og drenge. 'I'ur-ne ri ng skampono
foregår på banen ved Holm skole, og til foræld:e Jer har ak-
tive spillere vil jeg sige: Tag resten af f'a.m.Li en med en tur
til Holm og se dem spillej jeg er sikkar på drengena vokse~
mindst to tommer, når de ved Far og Morstårog·ser ~å.
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Næste trin på stigen er seniorer. -Her har vi to hold, de spil~
i serie IV og V •.Der trænes mandag og onsdag på banen ved Fægt
borg fra kl.19,00. Fredag k1.20,00 samles holdene på Nordborg
Skole, hvor træneren afgøre hvad der skal ske den aften.
~ontingent for senior spillere er kr.25,00 halvårligt, lærlinge,
~g skoleelever over 18 år betaler kr.16,00 halvårligt.
Sidste trin er de I1gamle"på 30 år eller derover, de trænes af
d.JoJermer. Der trænes een-gang ugentligt på banen i Kir{ieby>
Der er tilmeldt eet hold i den Sønderjydske turnering. I
Det var l{dt om fodbold, og som De ser er der noget. for alle
~lderstrin, så hvis der er nogle der har lyst til at kom~e ud
på grønsværen så·mød OJl:"på-t"ræningsbanen.I vinterhalvaret'er
ier mulighed for Lnde ndø.r-sfodbold, b adnri.nbo n i og bordtennis,
ll~n.det vende~ jeg -t i Lbage- '". i et senere nummer o ) • _

1'J_1 cJ:em9der .i.kk e mener at ak t i.v deltagelse er aktuel t, vi.L-Jeg
s i ge e "HeLd Dem som pas si.v", det koster 19.1O,oo årligt og til-
.ne Ld.i.ng kan- ske til en af de adresser der -kan læses andetsteds
~ bladeto
Fremtiden skal vi også se lidt p4~ det nye id~~tsanlæg ved
:Iordborg Skole er ikke brugbart før tidligst 1966, og det vil ..
le jo være re,rt med et klubhus, hvor spillerne kunne samles før
Jg efter tiænin~ ell.kanpeo Et lysanlæg kunne også bruge~, men
~er skal mang~penge til, så mød kun op til kampene, De .må ger-
:1e betal\j dobbelt billetpris, Hvor og hvornår del.'spilles kan
De se iforeriingens udhængsskabe, der hænger eet ~å bagerm~T4Y-
~esens ejendom og eet på listrømpemagasinet" (skråt overfor post-
~uset). - - "
Jeg har en lille bøn til forældre med hil og aktive spillere,
.arDe mu lLghed for at køre for drengen nar de skal udenbys og
spi Ll.e , vil NIF være Dem meget taknemmelig, det er jo det her-
ned de mange penge~
ril slut vil jeg byde alle, der ha:t:lyst til at .deltage i )ub-
Jens arbejde, velkommen i "NIFIl".

SPORTEN."edr.fodboldresultater:
~f pladshensyn må vi desværre gemme al omtale af marts måneds
;ræningskampe til næste nummer af bladet.
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Thorvald

SKJOLD BURNE
VINE

Danmarks populæreste vinhandel

":Jrugf - yrønt

jENSfl'ØN I
Storegade 7 " NORDBORG - Tlf. 5 03 66

a

P. H. Kelmos & Søn
KOLONIAL og KØKKENUDSTYR

Nordborq> Telefon 5 1420TRIKOTAGEHUSET
O. H. WelIendorf

Nordborg- Tlf. 5 15 79

VAD VASK •. TØR VASK
RULLEVASK

REKORD VASK *
v/Helga og Svend Jacobsen
Holmgade 6 • Nordborg • Telt. 5 12 38

I-l) P. Jensen & Søn
Dame- og Herrefrisør

Ston~g{lde41 - t-iordborg .Telf; 5 14 17 ."

De ringer - vi henter og bringer!
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i BOI{I ..markea--

~" Alting ~Elling

G \'~.L~ t::ø
~<i7@~lId~

.(J-",~ -,......I~ - Storegade 30-32
Tlf. Nordborg 5 1540

Jens Ko/mos' Eftf. t' j). J Alt i l. k'Laaaes
• .•le\ . kød og pålæg. '
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~.
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Telf. 517 15

ororegaoc
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TURNERINGSPLAN FOR DRENGE OG PUSLINGE.
Drenge I.

4/4 Nordborg - Løjt
25/4 Øsby - Nordborg

215 Nordborg - Vojens
9/5 Kliplev - Nordborg

16/5 Nordborg - Skrydstrup
23/5 Rødekro - Nordborg
13/6 Oksenvad - Nordborg
20/6 Nordborg - Hoptrup/Marstrup

Drenge II
4/4 Gråsten - Nord~org25/4 Nordborg - Rinkenæs
215 Sønderborg - Nordborg
9/5 Nordborg - Feldsted16/5 Augustenborg - Nordborg

23/5 Nordborg - llavnbjerg
30/5 Notmark - Nordborg13/6 Nordborg - Egen
20/6 Nordborg - Egernsund

Puslinge I.
4/4 Gråsten - Nordborg
2/5 Nordborg - Egernsund
9/5 Augustenborg - Nordborg

16/5 Nordborg - Sønderborg
23/5 Havnbjerg - Nordborg
30/5 Nordborg - Uklebøl

Puslinge II.
4/4 Nordborg ~ Broballe

25/4 Svenstrup - Nordborg2/5 Nordborg - Egen
9/5 Nordborg - Sønderborg

16/5 Lysabild - Nordborg
23/5 Nordborg - Havnbjerg
30/5 Augustenborg - Nordborg

Puslinge III.
4/4 Augustenborg - N~rdborg

25/4 Nordborg - Gråsten
215 Sønderb~rg - Nordborg
9/5 Nordborg - V.Sottrup

16/5 U1kebø1 - Nordborg
23/5 Nordborg - Ske1de
30/5 Egernsund - Nordborg

De fleste drenge og puslinge kampe spilles
eftermiddag.

15/8
22/8
29/8

5/9
12/9
19193/10
lO/lO

15/8
22/8
29/8

519
12/9
1919
29195/10
lO/lO

15/8
22/8

51912/9
19/9
26/9

'15/8
22/8
29/8 '

5/9
12/9
19/9
26/9

15/8
22/a
29/a

5/9
12/9
19/9
26/9
lørdag
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FORFRISKNINGEN
nyder vi i
"M0LLER'S"

~

C 1) t ·~ay~eeaa
Storegade 50 Tdf.5 1986

·LM~·
Deres, '

ria'tur'Lage services 'tat Len
- med værksted

Nordborg tlf~ ·51547.'
. .,"" ~ • -. --~ ...•. ,... " r:

BRILLERTid ør penge All I

Aneter,.' leshøv
MM D., •• lid r~ . URMAGER.GU~~MEO

J elI GIRO 59383 NORDBORG
AL;;N AUl~ TELEfON 51$ S1

CYKL ER - SYMASKINER, m. m.

saml

REPARATlONS VÆRKS TE D
for reparation af vort salg

:Hans W. Petersen &: Søn
NORDBORG

AVISER - 8LADE- CHOKOLA DE

TOBAK

RUTEBIL KIOSKEN
v/Andreas P. P,f,rsfln

Kun prima kveuteter ]

1·5ød' .
flæsk Fa. J. Jørgen Jensen
fjerkræ -

K ro'!~~~_ø."I.""~~:,:,_'~\I:
S.A ~._J. ~~}~

N. BOY::t/Et!!:i KønESHOlE
Nordborg » Telefon 5 00 9f

:>toregaC1e 46 . Nordborg . Telefon 5 1406

Nordborg Kiosk ~o~\~

Tobakanbefaler sig med alt i

Ugeblade og aviser
~.

- /0".)'

Dansk Tipstjeneste

Dansk Præmietjeneste

O. Nørgoord
Telf. 5 12;-9



TURNERINGSPLAN FOR JUNIOR OG SENIOR. )111!~ 'filfeste~

•

' ...• ~ Vl ses-
'~' hos

~ "!} Laura og Dres!
''T, 11

HOTEL UNION
Nordborg : Tlf. 5 1770

cN~.•..~b~\·j
cØ.,.»-\ I".,.,JU'"

V j Erik o Rudbeck
Telf. 51479 Ridepladsen l

Junior.
U1kebøl - Nordborg
Nordborg - Sønderborg
Notmark ;..Nordborg
Nordborg - Lysabild I
Nordborg - Gråsten
Lysabild II - Nordborg
Nordborg - Havnbjerg

Serie IV.
Nordborg - Lysabi1d
Hjordkær - Nordbor~
Nordborg - Sønderborg
Egernsund - Nordborg ,
Nordborg - Padborg
Augustenborg .-Nordborg
Nordbo~g - Not~ark
Kliplev - Nordb6rg
Nordborg k' Bylderup
Skelde ~ Nordborg
Nordborg - Kollund

15/8
22/8
29/8'

5/9
12/9
19/9" 3/10

25/4
2/5
9/5

16/5
23/5
30/5
13/6

- Manufaktur-
4/411/4

19/4
25/4

2/5
9/5

16/5
23/5
30/5

7/6
13/6

s/s
15/S
22/S
29/S

5/9
12/9
19/9
26/93/10
lO/lO,
24/10

·P!~~~æ
N~rdbor9 .. Tlf. 51750pr. Nordborg

KVALllETSMøaLERså '
~ -,Tonny",

Petersen

.•man køber det
hos KAMPER

KØBMAND
Storegadella • Telf.51144

20/6
27/6
s/s'

15/8
22/S
29/S

5/9
12/9
19/9

3/10
lO/lO

datoerne til vens~
højre for efterårs-

A!4 Lysabild - Nordborg
liJ4 Nordborg - Havnbjerg
19/4 Ulkeb~l I - Nord~org
25/4 Nordborg - Svenstrup

2/5 Augus tenborg _..Nordborg
9/5 Nordborg - SHp~ II

16/5 Ketting - Nordborg
23/5 Nordborg Ulkebøl II
30/5 Broballe Nordborg

7/6 Nordborg - Egen I
13/6 Nordborg - Egen II

Alle kampe spilles som dobbeltturneringy

gælder for forårsturneringen, og dem til
turneringen,

~~ b\lll;:;u;;:a;AtLW-"""Al$ •••••••••••= o·· =mm.

Storegade.48 ~

Tlf. 5 1931

Specialforretningen for moderne ~erre-,

og drengebeklædningSport- .og, camping-artikler

Herremaaasinef
, ,-DANSK SVENSK STAAL AIS

J. NtSrrelykke
Storejlade 35 - TIf. S 144.3

vi P. Hansen

Storegade 14 • Nordborq > Telefon 5 16 10

Dyp i D -.'.'-' Al t i musikinstrumenter HANDEBANKEN
":>-" ~~"- ,. --::'~~.. ·1" - altid med i billedet

:J!.' " CHRISTE~ EN ., . ~""~>

~' .: .., ,;'<.,' If$"' fJ©RDBC~Gi' {,ii.. $SGi €.~~- Altid det ) yeste l grammofonpl' .der, 1- :, . , . , '
~ , die •og fierns~n r .~, I1t~":",!J.i"Ai~:r;~~Ø,~~'iæ~ ~,6 J).~
J Storeaede 'Nordborg, tlf. *, itt ~O ~~.," -, .

Frisør. ru ps fra

" •• ~ lID r::f~H.~.J~Bf~r.~
jl?'..i,j;(; ~ ;,;&;J~lil~~III~lt;W'aa~

i
v! ;-1~BHlin9 l..!lf~~t'l

tf, 516 &9



.Indet" •.'. H, Jensen. Storegade l4, Nordborg, fif. S 00 70

XiI vore I6dboIdsPl1Iere !
Det er synd, når man ødelægger en god fodboldkamp, med et helt
forkert ordvalg på banen. Vl har mange gode spillere, der kun-
ne få endnu mere ud af det, hvis man ventede til efter kampen
med at diskutere, hvem der nu skal tage den eller den bol:~el-
ler hvorfor F------- afleverer du ikke. Derfor gør tilsku,_~e
og jer selv en stor tjeneste, vent med at diskutere evt~fejl
til efter kampen, f.eks4t time efter hver kamp, hvor I kan
drøfte tingene i fred og ro og få løst problemerne pien rig-
tig og sportslig måde. E.Knudsen
Badminton.
Turneringen er nu slut, l.holdet spillede den sidste kamp mod
Bov, og da begge hold lå i bunden med hver l point gjalt denne
kamp altså nedrykningen. Vi vandt med 6-2 og forblev dermed i
serie 2. Vores 2.hold sluttede i den nederste halvdel med 3p.
Dette hold er~delukkende helt unge spillere som nu vedsæso-
nens slutninger godt indspillet.
Der gøres hermed opmærksom på at badminton sæsonen et slut
l.maj. _ '
Filmsaften: i Nordb6rg skolers filmslokale mandag d.26.april
kl.18,oo for puslinge og drenge, kl. 20,45 for junior-yngle
og senior. Filmen er en tysk fodbold instruktionsfilm med den
fhv.tyske landstræner Sepp Herberger. Vel mødt!!!!
!IF bes~y:r.:c18~1-
For~Qnd: E.Knudsen, Th.B~ors3nsvej 4 tlf. 50130
Kasserer:A.Andersen, Kirkevænget 32
Sekretær:H.Eook, Storegade 17.

MODERNE FRISURER
..- - --_._.
FORMSKÆRING

OG

HERREFRisøR

Leif Ellegård
Storegade 30 - NORDBORG- Telf. 5 01 60.


