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~AlvrTSMESTERSKABER,IBORDTENNIS.,

8f(2dn~a, 13. mo.;ts står bora.~ennisafd~{i~~~l1"som
. ..~ . . ,. , -- "._. .: -- .... :. ...•~.:. :"' '. . . '., . -. ~..

arrnngør'uf '4mts.~~esters.:knberY.J;~:::ibord"tem1is, ,.so:mE\f..,.
vikles på Nc rdbo rg skole.: ,i <:

h' ._- . I") • - , --, ",; •• " • • • "

Vi haher pa god publikumsinteresse. -fri entre-
...-.'" ..~ .. <~. . , .;":. .;' "J." .:./;,.~ "I - i .: '. -.....' .; .. ; :..

Opfordring.' .". ',i:!' ',':':~':r;~-:::.;';~,,-~:',:" "i"~i

Nu da' SPORTEN/er:et,fri t bldd, _0tigå~l1dE(: hl t' slåg~:-spprt~-:-
. j'.:- ..". ',.: r:"..._.~~""'~~:..I .}.'.•. i . :',:...• "_:.~.,~~':~~.,.':~>::: ..,.~.-:,;;

syntes jeg lige,' jeg vi1;le "9kr:i,ve, , e~ :.pC1.l:!q_rd rhe:ri:, ,9g,.i'"~ .' '.- . '. . -". . ,'. '.. ~ .. '." . ... .' ". "-

jeg heqyender mig ~~l" a~+':Lo.!~1i,~v~~..:f:oqJj()lg?p~:l;l.:er,~,om,"::
at rnødenoget mere,;præsis ,'::og,.s6~tidilf,mere.' t'"&l~igi' 'fdr

•..., ;"" '. '. ':. <. .' '.1, : ,:'., ,.:. .:': .: \,' "': .... .~.. ". ~:,': ::::.",:

det job jeg har'på.taget oig skulle jo gerne give lidt

t~1l~d;~ii, :~:p~~'~exfie'~":Y:far. ,~in:,'~l\t~d~~si~~".k:~:,~lt:1t~;":h?-~re=
større. •,': ,:,:, " ;..,,':', ,~""" ,:,,5, :" '~,

V;i. •ve'1~j~,:~~~e~~,a~;f6d~.olq ..~'i_'~~~f"l}?,~by;,~;n~~~~ift:$..r~i{s'~~:?'
ske.l der til,.:og;derf:()';t";er, jeg jo nød til at søge e~ter

en fælles interesse, bade b12ndt spillere og ledere.
Nu h~ber jeg, at disse ord bliver taget til efterret-

p o' ~ ~.

, ..

l?-ing.

Villy Nielsen.

\
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Nyt frf::,Krd tennisc.fdclingen.
Bordtennisturneringen er ved at være slut for denne
gang , og vi har h2.ft en f.f. sæson.
Vi tel[1~ldte 4 hqld, i håb on o.t vi kunne få spille-
re nok9 det lykkedes, og all') hold ho.r fuldført og
vundet næsten o.lle deres k2.fi1pe,det hovde vi slet
ikke ventet.
Herre A.

M' ,;~·~L<Kolino:s"c~~'Søn
"c," , KO~ONIAL og KØl,!KENUDSTXR

J"~1 "i1lli(c.TAGEImSET ' No~dborg - Telefon 5'1420' :,i" O. H.WeHendorf ", \ ,,:, ':
r ' ,

- Nordborg - Tlf. S 15.79 I '·-::::<·:::~r~~--:-·DCJJer.

Dame- os'l:jerrefrisfZ/f
Storegode 4i - Nordbcrg •Tdf. !t 14 17

'J-rugE ~ yrønl

- J(onserves;

Thorvald jEt :ISE~-'·l I
Storegade 7 - NORDBORG - Tlf. 5 03 66

I
• :1

.s Kiouf lfuiu.JE" , •
.<,}~~r~E ~., '__

Danmarks p~'pul~'reste vinhaudel'. ,

LOCKEY Fodbold:": <' < • < I<

støvter " ,.'
~n~~r.~1qø
f{~Uj~~

Telefon 5 16 25
Fa. H. S r I L o F F

Nordborg - tlf. 5 14 73

:; .!ti

~,

REKORD V ASK
.')

v/Helga og Svend Jacobsen
H.~!m~~e 6 ~ Nordborg ~:Tfilt 5 1,ZJ

De .ringer - vi .henter og bringer!

optiker -

URE OG OPTIK - GU!..O OG S0L V
'm. 5 lilli S - N'i)~dber!;l \



Vor seniortræner Villy Nielsen h2r nu begyndt træner-
g~rningen i Nordborg idrætsforening. Vi håber Villy
Ni.e.Lsen ,vil føle sig h jcmne hos os, og at vore spille-
re vil nøde flittig til træning og derved støtte tycB-
neren. Villy Nielsen startede trænere;erningen Dod et
par gode råd til spillerne, der lød siledes.
1. Tnb og vind rae d S2LlIJesind
G. Wk~ kan ikke få noget, uden selv at yde det SaDDe
3. En god træning betyder et godt kC:U:lerntskab
4. Een ting er Deget nødvendig, og der er, at nan før

en kamp kan snakke Sn~1ll1el1,aE? det vil derned sige l' )
at man skal møde op pa det tldspunkt der er f astsav
aldriif2:senere'.

5. At man er ens påk'Læd t , og man følges af ud på banen
og sidst, Den ikke Dindst, at vi stiller i rene støv-
ler.

6. Lad være []ed at provokere overfor dooLleren eller an-
føreren.

L8s dette godt igennen, og læg jer ordnene pa sinde,
aå.Led ea at vi kan være bekendt 2t sta ude på sidelinjen,
aE endda bryste os når vi siger - jo dem i de hvide trø-
jer og blå bukser, det er vore •.

• • • •• • ••• •• •• • • •

For at undgå flere nisforståelser , vil vi gerne her slå
fast, at nIt idræt på skolen Da være afsluttet kl. 21.50
så nan kan fa redskaberne stillet på p.l acls og gulvet'
svabet, og være klar til at forlad~ skolen kl. 22.00. ' J
Skulle der være en aften, hvor Dan ikke kan blive fær-
diG til tiden, sknl c.al1 i god tid søge OD til12c1else
til forlænget spilletid, det sker germeo foreningens
seLretær Harry Back c/C! HelDer & Jørgensen, Storegade 17.

....~- .
Til sn~tl~ge afdelinger.
Vi [linder OD, at stof der ønskes opto.get i sporten, Då
være hovedb~styrelsen i hænde senest d. 25. i hver Dåned.

FORFRISKNINCEN
nyder vi i
"M0LLER'S"

Ca/l~tfltia
Storegade 50 Tdf.5 1986

inaturlige services tat Len:
- me d vi: r-k s ted'

TElF. NOROBQRG 51547

.-1lt'i 'BRILLEl<.

mod eti -'G7RO 59383
ALPIN "UR TELEFON f15 51

leshøv
URMAGER·GUI.OSMEO

NORoaoR'<:i-

AV/SEll- 8LAOE- CHOKOLADE

TOBAK
saml

REPARA TfONS VÆfU(STED
for reparation af vort salg

I', ·H~illS ~i.Petersea & Søn v/AndNuIS' P. Petersen
~ -=N~O~RD~,,~B~O~R~G~-=~~~~~_~~

Kun prima Kvaliteter J

'CYKL[!/- SYMASI(INER m. m.

RUTEB/LK/OSKEN

(,)I{ød
" ·flæsl{ Fa. J8 Jørgen Jensen

fjerlt~tæ Storegade 46 . Nordborg, Telefon 51406

Nordborg ~ 'Teldon S CO%

Nordborg Kiosk ,<o~'$

Tobakonbsfoler sig med alt i

Ugeblade og aviser

Dansk Tipstieneste

Dansk Præmietjeneste

O. Nømaard
"-

Telf. 5 12 79 ~



Bordtennis~yt forts2t.

De har faet en svær pulje, de V2.r tilEle~d t i B rækken
nen på grund af et r.1anglende hold i A rækken, kom de
rae d her, og har klc:.ret sig gl.i.ur ende ,

Bordtennisstævn~e
Det å.r'Li.ge : bo r'd't.enrri.a s tævne blev af'ho Ldt (1. 23.<, j8ll. 'H~;æw .G. ~~~~~

1966 og blev igen en suces, og g2V et pænt overskud. "'. mal1R !~$Jberr~.ttlet
Det blev ikke NJrdborg der tog de fleste prænier hjen , ~"""'..o.6i;;! ~.I.. ~.11.:;~rr~1BU1'_. '.;' ,:",
Ole Jørgensen fik en 4. plc:.ds i drengerækken~ hvor der Hll~~ ~<~~~ Vl1_~ ~ ~
var 36 deltngereo

U'Ll.a Fy nak nåede en 3. p'Lad s idc.nerækken,· der blev K~3M!UJD
vundet cf Else M•• Struch~ Skelc1e, der nu har vundet, ~toregade 48 _

den vandr-epoke.L der V8,r udsat af Fa.. Lorens ~dersen - ~~~r~eY~"~6#~!!\ • rr~~f.~'11t]4 Tlf.:. 5 :19.,~1
Nordborg~til ejendon, idet den sknl vindes 3 a~i tr~~_ø_i_3~~~~~O_~_~~'_f_U~~_~_-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_
Udvalget vil gerne herned sige to.k til alle, der hrrr '.' . Spr.ciaff(lrretningenj';~r moder~eherrc-

hjulpet ved stævnet. Sport- 0.9 .~~n:pin.g-artikl~r. cg drengebeklædning
Vi har været til børnestævne i Skelde med 9 drenge "~ - . . .. r ,,

een pige. Der deltog C2... 100 børn? og Nord borg klc:L):le ' ). . .. ' .:..:
sig pænt i al.Le rækkar-, DANSK SVENSK STAAL lis-; .

J. Nprrclykke
Det blev til 3 1.pladser, 2 2. pladser og 3 3.pladser." Storegade 35 _ l1f. 51443

Drenge B.
Nordborg Augustenb. 2-8

- Skodsbøl 10-0
-'Skelde 6-4
- Egen 10-0
- NordborgAugustenb.

Skodsbøl
Skelde
Egen

0-10
5-5
0-10

/

*
*

B2l~erio~ ooniliton

Stort udvalg i(friskt ~~~
og lækkert brød. 'I::

,(urt Madsen
Holmgade

Nordborg
Telf.5 1,4]·, I

Drewe A.

Nordborg

Nybøl
Haderslev
Hørup
Egen

Nybøl' 10-0'
Hade r's ,

- Hørup 4-6'
Egen 10-0
Nordb. 0-)10C .6:4

1-9

'III He"nlng I.ij~.en

tlf, 51669

EPIK RUDBECK,RIDEPLADSEN 3,

~,'" iO.44~. 5 1479 NORDBORG _~ Kolonial, Delikatesser. Dybfrost

\ =VAAD'IRULLE~ OG FÆRDIG'yA!;K = ;j. Telf, 5150J NORDBORG ,Holmgade9
71 ~112 . trS~·aru;~~""-I!~~f~"!J>~~~~j, ••..••._ •• ".,---"'~~---''''' :ti. ~~''''I

. tot

/y;')Z~. h"~tf U~'JH;,p{):::491t.(!ft.l II
. . ,

-,.:
~

Lillebil- Oe turistkørsel

*,.. C <=~1~. ~.:;:l,-,~· --"""-.
. ~-".llr::!'/ ) ~:. ,\", ,-

_t1'fI }.., f;.-

JiEP§EN '--.,,,. .~.
Lavensby pr. Nord~or9

telefon (044) 5 13 68 .

Deres

-_ .. -_._-----

»~~~
Nordborg - TIf; 5 17 SO

~{VirfiElSMøBlE~r··':.å.
. ~. ":-Tfirtny

:-"Pe~er$~n
;" . ~'.

... '-.i •
HerremagiiSI[lef '

vi P. Hansen
~.:.;..

Storeqcde 14 . Nordborg • Telefon 5 16 10

Altid del nyeste i grammofonplader,
radio og fjernsyn

Storegade 4, Nordborg, tlf. *5 14 26



Indeh. J. H. Jensen, Stl'Jf<!!gade 34, t~l.'Irdllorg, tlf •. 5 IZG10
__ '•••••_II'I'••••••••__ iI!••• ~T.

Advnrsel.
o~ dette gælder o.lle, do.vih2.r konstateret, at

. (,

der er nogen der går og lusker rundt i omklæd-
ningsrw~ene mens der bliver spillet i snlen, og
de.vi h8.r opdc..get,at der er blevet penge borte,
henstiller vi til alle om ikke nt tage flere værdi
genstande med ~n højst nødvendig. L8.c ure og

pWLge blive hjeome, og er de komoet med, sa Qf-
lever dem til en leder eller træneren, så de kan
blive opbevaret i en tsske i salen.
D~t salmne gælder til sommer, nar vi skal udendørs,
ligger det hj emme, frister det ikke eventuelle
svage, som ikke ken stå for fristelsen. -så husk
o.t le.de værdigenst2Xlde blive hjemne.' I,.)

Vi henstiller til vedkommende.-
indstil straks' den ulovlige virksoLlhed.·

__ -=""""'- ••"'"••-- •••••..•••••••------w~I~..else.!!.!~"'----=",•..,"t

MODERNE FR/SUR ER OG

fOR MSKÆRIt/G


