
SERIE lY.
For første gang i lange tider kan vi virkelig skrive nogetrof le om vort" første hold. Holdet har rigtig fået vind i
s2~lene hvad resultater angår, men det er nu ikke det vi
mest vil beskæftrege os med, for der en del kampe igen 0g
det.kan hurtigt vende, men selve hold moralen, den er helt
enestående på holdet, alle hjælper hitianden; ikke noget
med sure miner fordi de er kommet bagud~ nej så får den en
ekstra tand, ikke et ondt ord ~pille~no imellem, de sparor
på luften til at bruge på b~ld~Pillot, så taler de bagef-
ter eller i pausen, der er virkelig noget at hente her for
vore ungdomshold, hvis de lader sig anspore af første hol-
det. Nu er der .må ske nogen der synes at al den ros er o-rer.·
flød.ig, den burde'være" det, det skulle 'være noge-td.er·v'~"r
en selvfølge når man spiller på førsteholdet, at man opfør-
te sig på banen som en fodboldspiller bør gøre. Alle vore
ungaomsspillere har sikkert en eller anden fra første holdet
som forbillede, så alene det gør at man bør opføre sig som
man bør, så derfor synes vi at denne ene gang fortjener
holdet den ros fordi de har fundet hinafiden så godt, bliv

r) ;:.odmed det mange år fremover, det må ikke kun v-ære et f ;:r-
~~J_~ nde her i efterårsturneringen, så er ideen .og formå-

let med fodboldspillet nemlig lige ved at være nået.
Jønne.

MEDDELELSE TIL ANNONC0RE...:l.NE.

/

Hvis der blandt "SPORTENStI annoncører er nogen aer ønsker
deres annonce ændret, bedes dette meddelt til Jønne, Månø-
vej 7, tlf. 51110 senest den l.november således at den ny
udgave kan komme med i II3PORTEN" der udkommer l. januar 66.



-DRENGE I.
Drenge I spillede lørdag eftermiddag i Holm og vandt
2 - O over Rødekro, hvis drengene kan' blive ved med
og spille så fint) skulle et mesterskab snart være hj
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SERIE V.
Holdet var måske bedst tjent med at bliye forbigået
i tavshed, men jeg kan ikke tro at hele årsagen er
at finde hos spillerne, mon vi ikke fra ledelsen's
side må tage en god del af skylden, vi må jo indrøm-
me, at der ikke har været vist holdet den interesse
det fortjener.

FODBOLDSPILLETS FORl1ÅL.

Klip det efterfølgende stykke ud9 gem det eller læs
det grundigt i~ennem, men en ting, glem det aldrig
så længe du spiller fodbold, eller har fued fodbold
at gøre, det gælder alle fra den yngste pusling' til !

den ældste Old-boys.
Formålet med turneringerne er gennem et samarbejde
at udvikle og højne spillet til gensidig gavn og glæ-
de for dets udøvere, at udøve boldspil under en så-
dan form og tone9 at det efter hensigten kan virke
opdragende og karakterstyrkende, samt virke fremmen-
de for kammeratskabsfølelse og god idrætslig indstil-
ling.

§lutstil1ingen i Old-boysturneringen 1965.
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Drenge - lærte I noget af det !

kan det være:
At et Old-Boys hold taber til et juniorhold.
At samme juniorhQld kun vinder 2 - i over et
drengehold.
I begge tilfælde troede de ældste kampen var
vundet inden dommeren havde fløjtet kampen af.

Kortsagtg For selvsikker.
Moral: Undervurder aldrig en modstander, hvor liden

han end synes.

Hvordan

Årsag:

BORDTENNIS. ~
Afdelingen startede den 13.sept. der er god tilslut-
ning igen i år, men som sædvanlig efterlyser vi piger
og damer der kan tænke sig og spille bordtennis, ind-
til nu er der kun nogle få der har meldt sig.
Derhar i år meldt sig nogle seniorspillere, de spiller
tirsdag og fredag aften, men der er plads til endnu
flere, såbvis nogen har lyst og tid så kom frem af
busken, hellere idag end i morgen.

I(

Onsdag den 6. okt.Q1ar vi instruktionsaften, Peter
Skovborg fra Sønderborg kommer og instruerer, alle
både børn og voksne er velkommen den aften, vi begyn-
der klo 18,30.
Vi har fra flere sider hørt tale om unge mennesker
der har lyst til at spille bordtennis, men som ikke
k~mmer igang, fordi de er bange for at,blive til"grin",
safremt der melder sig nogle stykker vir der blive en
aften for nybegyndere. VEL MØDT.

S.I. indbyder til et instruktionskursus i Aabenraa
søndag den 24.okt. interesserede bedes melde sig hur-
tigst muligt til Chr.Jørgensen, Hvedemarken 6,Nordborg.

TRIKOTAGEHUSEl' .
O. H. Wellendorf

Nordborg - Tlf. 5 15 79
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Uf. Nordborg 5 1109

AB*UDllgi .EKti/fif!

r e:;p
• -< • ~(/ff#'l fIi~t&(

Storegade 30-32
Tlf. Nordborg 5 15 40

Jens f{olmos' Eltl.
Nordborg - Telefon 5 14 57

fra

""'j\

(/~/)'s:

~W@
Telefon 5 1625

i Byggel'i'Qa~erioIGr

. Brændsel
~'i !

f;" H .'!I.~ IllI.l~Ofyringsa lØJr
,.-;m_~ """""4i."""'1:I\~~'--s-.-=-~.,= baK ~~~~MaI":liØ/lCII.'.

,-OCl<EY Fodbold-
støvter

Storegade 56

- exam,
-€l;

optiker - <;-

U:~E OGCPT1;( - .GULO OG sø;v
TI1. ti G;J1:;; -- N!lir(~~("f:;;



Bent- Lausten
FODBOLDRESULTATER.

Serie IV. Padborg - Nordborg l - 6
Nordborg - Augustenborg 2 - 4
Notmark - Nordborg O 3

Nordborg - Ketting O 4
Ulkebøl - Nordborg 2 - 7
Nordborg Broballe 2 2

Lysabild - Nordborg N.I.F. u.kamp~
Gråsten - Nordborg Udsat
Nordborg - Notmark Udsat
Nordborg Lysabild II. 5 l

Nordborg Kliplev 6 o
Nordborg - Rødekro 2 - O

Serie V.

Junior.

Drenge I.

Drenge II. Feldsted Nordborg
Nordborg - Augustenborg
Havnbjerg - Nordborg

2 O
114

12 - O

Puslinge I. Nordborg ~ Augustenborg
Sønderborg - Nordborg
Nordborg - Havnbjerg

Puslinge II. Sønderborg - Nordborg
Nordborg - Lysabild
Havnbjerg - Nord~org

Euslinge III.V.Sottrup - Nordborg
Nordborg - Ulkebøl
SkeIde - Nordborg

7 - O7 - l
3 O

3 -- 3"'
O 5
O - 10

6 - 1
3 - O
5 - 2

Junior.
Der er temmelig mange afbud til dette hold sidst
var det Lysabild der sendte afbud hvoreft~r Jo •
efter et frisk initiativ for at holde . . ~r~er,'. ' Junlor splller-
ne 19ang, lndbød et Old-Boys hold til en d t. . ys , som
Junlorerne vandt efter en vellykket kamp.

Jeg så det i søndags!
Hvorfor sparkede søndagens 4 målmænd skyhøje bolde
(balloner) ud på banen.
De har hver især 10 medspillere, der hellere vil have
en bold kastet lige ud til fødderne.
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* og Poly-Rens *
ER!K RUDBECK » RIDEPLADSEN 3 l l
e?~ (044) 5 1479 » NORDBORG l ',
= VAAD., RuLLE- OG FÆRDIGVA~K = ';

Deres købmand

Kolonial . Delikatesser . Dybfrost

Telf. 51503 N O R D B O R G Holmgade 9

Lillebil- og turistk~rselt

**
tB!. )
JEPS!!~

lavensby pr. Nordborg
telefon (044) 51368

petmer.J~
Nordborg .. Tlf. 5 17 SO

.•ma~ k~~e~ ~etl"iijiinrf$ri1~~·
b@§; !;fi\.A;\NJa.PEHl ' m i~I~J

P~t~rse~

)
Sport- og camping-arf'ikler

)
DANSK SVENSK STAAL A/S

J. NØrrelykke
Store~nde 35 - Tlf. :; 14 43

Altid det nyeste i grammofonplader,
radio og fjernsyn

Storegade <" Nordborg, tlf. *5 1426

Storegade 48 -
Tlf. 51931

SpelZia(fonetniflgea for f"'l'iodal'ne hcm:-

o~ dreng~bakrædnifl@

II M e "" h-Jet:ren1agasenet
vi P. Hansen

Storegode 14 - Nordborg - Telefon 5 16 10



!ndeh. J. H. Jensen, Storegade 34, Nordborg, tlf. S 00 10

BADNINTON.-----
Så fik vi startet og er så småt begyndt med træning
til turneringen, hvor vi har tilmeldt l hold i serie
II samt l hold i serie IV.
Da. de:r i år er mange unge tilmelc't, vil der fra star-
ten blive konkurrence om at komme p~ hOldene, og fra
udvalgets side vil der ved udtagelse blive lagt vægt
på følgende:

Hvor meget spilleren interesserer sig for sin træ7
ning.
Hvordan hans(hendes) opførsel er (kværrulere, råbe
højt 0,1,)

Hvis en spiller møder til træning og prøver på at in-
teressere sig for spillet vil denne blive foretrukket
til et hold fremfor een som måske spiller bedre, men
ikke gør noget ved sin træninr.
Nu er det op til spillerne selv at afgøre om de ønsker
at komme på hold eller ej.
E.ierbol_de,
Da disse efterhånden er ~le7et s§ dyre at prisen ligger
på omkring 4 kr. spekulerer mang e vel på at bruge nylon-
bolde. Disse er også ganske udmærkede, men er en li11)J h4
smule hurtigere end fjerbolde. De er endnu ikke god-
kendte til turneringsbrug, men det kommer vel engang.
Ved køb skal man huske at forlange nylonbolde til in-
den(ørs brug, og hvis der er flere hastigheder, så den
langsomsteD

MODERNE FlUSURER OG

FOR MSKÆIUNG l'fERREFRISØR

Leif Ellegård


