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Det alsiske ynglingehold.
Vor vens t.re,·lingpå serie IV holdet, Søren Nielsen blev
ud{ y;et til det' a~siske ynglinge hold 1 som mød ~e de fynske
lanuilUbbers ~ngllnge hold lørdag den 10-7-65 l Sønderborg,
fynboerne vandt kampen 2-0. Kampen blev spillet som en for-
kamp til kampen mellem et synder jydsk hold og B1913 første
divisionshold.
Vi har fl~~e unge spillere som godt kunne have været med
,til udtag~lseskampene, fuen da de ikke har vist sig ret me-
get til træningen, mente vi heller ikke de havde fortjent
at få chancen til at komme med, så vi vil sige til alle de
unge, .pas jeres træning, måske dukker der e-n chance op '~il
næst~ år, .
Der har vær.ct spillet 2 udtagelses karape , hvorefter spil-
lerne oiev, udtaget til holdet, deres første kamp spilledes
i Lysabild mod et hold fra Concordia) Hamborg~ alsingerne
vandt her '4-0. '

Forårsturneringen slut.
Som man kan se ud af stillingslis-cen sluttede serie IV cg
V f~~årsturneringE(n som nr. 7 af 12, Det må vel betragtes
sOk~ogenlunde, -'den dårlige start taget i betragtning.
Drenge I ligger på anden plad sen , der skuLlø være gode
chancer for en førsteplads, hvis holdet fortsætter med træ-
ning og,spilsom'man er begyndt. 'Drenge II ligger på nien-
de plådsen"det havd e .man forudset, da det er en meget -:», -r

stærk kr'eds.For pusLi.ng'e s ve dkommend e er det blevet til"
2 tredie pladser og en fjerde plads, det er et fint resul-
tat, som man kun kan glæde sig over. For juniors ved kommen-,
de kan vi ikke oplyse den nøjagtige placering, men de har
føling med toppen. Alt i alt et hæderligt resultat, der ty-
der på en god dybde indenfor fodbo:dafdelingen, lad os gi'
den en tand til ved efterårsturneringen.

E.Knudsen



Flere af vore hold lige fra pusling til seniD~ og Old-
boys har været ude og spiire kampe tilforskerlig~
st ævne:r, desværre har vi måttet melde afbud til et par
stykker! da de lå lige oven i hinanden, men det er rart
at så mange vil have 08 med, så må vi jo også leve op
til det, ikke så meget hvad resultate~angår, som re-
gel vinder den bedste, det er mere vor opførsel vi
tænker på, når vi bliver inviteret ud som gæster, må
vi også opføre os pæn't, således at vi ikke ødelægger
det for~em, som måske skulle have været afsted til
næste år, hver eneste spiller må huske på, at han ik-
ke bare repræsenterer sig selv, men også Nordborg
Idrætsforening, så husk på det, du lille mand, næste
gang du er ude og spille i den blå - hvide dragt y or~
lige skal til at blive "gal i hovedet" og bruge en )
masse store gloser. ~

HI

Engang var han ~el verdens bed*te fodboldspillery han
er n(')~ogsådEm,der ..har opnået størst herømmeise ved I
atsplllefodbOld. Han har spillet fodbold til han nu ~
er .5? år •.Det var ikke kun pengene der gav ham de mangeij
deJllge tlmer, men uden tvivl lysten til at være med. ,
Har du, der læser dette, da 'ingen lyst, jo sikkert,
det kribler i fødderne på dig når bolden tr~ller.
-Jaman så kom dog i N.I.Fo Vi tar aI Ls med fra 8-9år
og så til du ikke har lyst længere. Vi har ~o også
ea 30 Old-Boys, men vi kan bruge mange flere. Vi le-
ger med bold~n af lyst - ikke for at blive adlet. Har
du lysten, sa kom.

Stanley Matthews !

Resultater fra turneringen.
Serie IV.

,Serie V.

Skeide - Nordborg lO(tt)
Nordborg - Kollund 5 - O
Nordborg - Egen I l - 4
Nordborg - Egen II 6 - D
Nordborg - Lysabild O 3
Havnbjerg- Nordborg l - l

efterårsturn.

- O
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Her har vi stillingerne ved sommerferiens begyndelse,
som skrevet ~ndetsteds i bladet, mangler vi'de~værrB
stillingen for juniores. '
Serie IV. Serie Y.
L Augus tenborg 19 point L Ege'n"I 23
2. SkeIde 18 - 2. Ulkebø1 I 23
3. Egernsund 16 - 3. Svenstrup 21
4. Hjordkær 15 - 4. Lysabi1d 18
5. Bylderup 11 - 5. Augustenborg 15
6. Notmark 10 - 6. Havnbjerg 137. Nordborg 8 - 7. Nordborg 12
8. Kollund 8 - 8. Ketting 119. Sønderborg 7 - 9. Broballe 810. Kliplev 7 - 10. Fremad 811. Lysabild 7 - 11. Egen II 212. Padborg 2 - 12. UlkehølII 2

point

Drenge I. Drenge II.
l. Rødekro 14 ' - l. Sønderborg 152. Nordborg 11 ,- 2.• Havnbjerg 143. Oksenvad 11 3.• Feldsted 124. Kliplev 6 ,- 4. Rinkenæs 12
5. Løjt 5 - 5. Augustenborg 10
6. Vojens 5 - 6..Gråsten 87. Hoptr/MarstruP4 - 7. Egen 78. Øsby 2 - '8,.Notmark 6
9. Skrydstrup (udgået) 9. Nordborg 2

10. Eg~rnsund 2

Puslinge I. Pus 1inge II.
l. Sønderborg ,II point L Lysabild 14 point2. Gråsten 10 - 2. Broballe 93. Nordborg 9 - 3. Nordborg 84. Ulkebøl 4 - 4. Sønderborg 85. Egernsund 4 - 5. Egen 86. Havnbjerg 2 ,- 6. Svenstrup 67. Auguste,nborg 2 - 7. Augustenborg 2

8. Havnbjerg l

Stillingen for III puslinge findes på næste side.
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Stillingen for puslinge III.
1. Gråsten 14 point
2. V.S •..ttrup 12
3. Skelde 10
4. Nordborg 6
5. Ulkebøl 6
6. Egernsund 4
7. Sønderborg 4s. Å:ugu1Henborg O

Træningstider for puslinge og lilleputter.
Træningen begynder igen tirsdag d. 3-S-65
klo 17,30 - lS,3o for puslinge III og lilleputter,'
kl. lB,3o - 19,30 for puslinge I og II
derefter hver tirsdag og torsdag til d~ nævnte tids-
punkter.

Rettelser til turnerings}?lan_i april nr. af SPORTEN.
Drenge II Notmark - Nordborg skal være 26/9 ikke

" 29/9
Egen skal være 3/10 ikke 5/10
Egernsund skalv~re29/S ikke

22/S.'

Drenge II Nordborg-
Puslinge I Nordborg

!~_Resultater fra forårsturneringen.
Drenge I. Oksenvad - NJrdlJorg 3 - 3

Nordborg - Hoptrup/Marstrup 6 - O
Drenge II. Nordborg - Egen

Nordborg - Egern~und
Lysabild - Nordborg
Nordborg - Havnbjerg

2 - 4
(NIF u/kamp)
S l
5 4

* og Poly-Rena *

Junior.
)

DANSK SVENSK STAAL A/S
I-.NØiTelykke

Store~ade 35 • 'I1f. 5 14 43

Sport- og camping-artikler
)

Deres købmand

Herremagasinef
vi P. Hansen

Storegade 14 - Nordborg - Telefon 5 16 10

BANDE
- altid med i billedet



lndeh. J. H. Jensen, Storegade 34. Nordborg, fif. 5 00 1'i
i!;~W

Old-Boys.
Den årlige fest, for de gamle drenge med Damer, er
fastsat til d. 11-9-65.
Vi mødes på pladsen v/Nørgårds Kiosk kl. 19,00, de:
kun til orientering, så I kan reservere aftenen, nær-
mere følger senere.

1~~ Jugior,_
H.J.Jermer, har påtaget sig træningen af junior-spil-
lere, Jermer starter træningen den 3-8-65, der trænes
tirsdag og torsdag kl. 19,30 på banen v. Fejøvejo

KøE.enhavnerb~§.øg,
I pinsen havde vi besøg af et hold drenge fra B1950 i
København, de ankom hertil pinselørdag ved 16 tiden~
hvor vore drenge tog imod dem på rutebilstationen.
Søndag formiddag spillede vi så en fOdboldkamp mod dem
ude i Holm, den tabte vi med 5-0. Søndag eftermiddag
var der arrangeret en bustur Als rundt. Mandag formid-
~ag spillede vi igen en kamp mod dem og den vandt vi
med 4-1. Om eftermiddagen ved 14 tiden rejste de si ~
hjem igen med det minde at Als er en sOlskinsø, der
var nemlig fint vejr alle 3 dage.
Vi har modtaget brev fra B1950, hvor vi blev inviteret
på genvisi t fra deri 5/8 -_.8/S og hvor de takker fer be-søget,
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