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Helmuth Hansen SKJOTD BURNE

blikkenslagermester

aut. gas- &

Gå til tIVS fasmanden! Fa. H. §TILH0FF
Bækgade 2 - Telefon (044)S t6Al Nordborg - tlf, 51473

5. årgang - marts 7967 - Answarstr.red. Harry Bock

BADMINTON

r-rrdag den 25. og søndag den 26, februar afholdt
r -rdmintonafdel-ingen klubmesterskaber på Nordborg
skc1e.
Der var tilmeldt 24 deltagere, og efter at hawe
wæret igennem lo kampe blev føJ-gende klubmestre
kåret,
Puslinge - Drenge.
singJ-e:
Dorrbl-e:

Jr:nior - Piger.
SingJ-e:

Senior.
darrte singtr-e:
dame doubl-e:
mixed double:

01e Jørgensen
O1e Jørg:enseny'Cl-aus Nielsen

Ha:rne BJ.eshøJ

Birgit Hansen
Birgit Hansen/Hell-a Schmidt
Birgit Hartsen/Gunnar Teute

herre singlez Jørg:en Bomholt
rrre double t Jørg:en Bomholt/visti Ped.ersen

Vi ønsker Jer trermed tillykke med mesterskaber:ne.

Thorvald JENSEN
Storegade 7 - NORDBORG' Tlf. 50366

NORDBORG KIOSK

TobaLs- og Papirvarer

l,ædervarer m. m. Telefon 5 12 79

KøNESKOtE
Velegnet skolevogn og eget
TEORILOKALE

N. BOYSEN
kØrelærer
Søbakken 2, Nordborg
relf. 5 0O 96.

4%iu-P
§toregede 4 TIf.6t42B

NOBDBOBG

På grund af fodboldstævne i Korsør var Pen Dybsø
eneste deltager I Juniorrækken.
Han d.eLtog derfor sammen med senLorerree og wandt
2 kampe, samt badmintoanålen for €lod i-ndsats.

'. )rgit Hansen blev J dobbelt mester, idet hun va )t
både damesingle, damedouble og mixeddorrble.
Et godt resultat.

Final-ekamperre gav
FusLinge - jrenge,.

følgende resultater.

Sing1e: OJ.e Jørgensen over H.J.?tromsen
7-LL 11-8 11-9

doubl-e: Ol-e Jørgensen/Claus Nielsen over
Lars NieJ.sen/Mads Hor-rnsgård 15-8 15-o

Junior-Pl.ger
sirrg1-e: Hanne Bl-estrøJ over HeJ-l-a Schmidt

1l--6 11-9
Damesingl-e: Birgit Ha-nsen over Bente Flactr 11-9 l-l--5
DamedouUte: Bireit Hansen/Hella ScLrmidt over .

i.råå-sreiuøJ/a. stærke L4-L7 L5-6 L5-2
Mixeddoubl-e :Birgit Hansen/ Gunnar Teute over

Inga Blestrø JlPowL Pedersen L5-l-o L5-7
, 
--Frresingl-e :Jørgen Bomholt over Bent. Hach
) o -- 15-L1 L5-L2 ))

Herredouble :Jørgen BomhoJ-t/Visti Pedersen over
Peter B;-"eshø3/Poul Pedersen L5-9 15-8

Sporf- og camping-ortikler

J,tv1RREUKKr
JEPSEIIS Telf. 5 13 68'

NORDBORG LITLEBILER

VINE
Danmarks populæreste vinhandel



Alt i el-køkkenudstyr

%,wwffi
Storegade 30-32 - Tlf. 5 15 40

Nordborg

FODBOLD

Søndag den 26. februar havcle Norciborg 2 fodbold-
ho1d ti1 mesterskabsstærrner i indendørsfodbclcl.

S nior 2 hol.det, der spi_1J-er j- A reekken, var i )
Bi'edebro for at spiJ-le om d.et sønderjydske mes-
terskab. Nordborg spillede følgende kampe.

Rødding NIF 5 3
Vojens NIF 6 1
Tofth:nd Nf F 4 3

Sønderjydsk mester blev VoJens, men skønt wi ikke
fik nogen sejre wed stærrnetr €r oprykningen ti1
mesterrækken sikret, da ho-ldet blew pulJevinder
i deres turrreringsrække.
Vi ønsker hoJ.det held og lykke i mesterrækken.

Juniortroldet var i Korsør ti1 de danske mesterska-
ber inden for de danske skytterglrrnnastik og i-dræts-
foreninger.
Hol-det repræsenterede Sønderborg amtr og det blew
på en wærdJ.g måde.
I {e ind.ledende kampe opnåede vi følgende resulta )

ter.
Vi skal f-ige nævne r at de andre hoJ-d vi nærrner er
ants}.o]-d€rr€ o

Bagerf og condtorl
Stortudvalg i friskt
og lækkert brfid.

Kurt Madsen
Holmgade 7

Tlf. , L4)4

ls og konfekture

.4nnø Tlicoløisen 0.H.wH,tEllDoRr

isqp.5l5?9
telefon 5 18 39

NORDEOTEG

md på lørdag. dyp i !ffiBEfpS

]IORDBORG FANYEHAilDEL
v. Henning Larsen

Storegade 62 NORDBORO Telf. 516 69

Frederiksborg
Holbæk
Åbenrå

- Sorø
,)
Efter disse fine resultater blew de puliewinder,
og var derefter i final-erunden, hwor det blev til
føI.gende resultater.

Haderslev N I F
Vejle N f F
Haderslev Vejle

liaderslev amt, der blev repræsenteret af ToftJ.und,
i:,lev dansk mester med Vej-le amt som nummer 2 og
Sønderborg amt, repræsenteret ved Nordborg blev
nufirmer 3.

Det er et meget fint resultat vore drenge her op-
nåede, og det smutr<lce resultat taget i betragtning
af, at de ikke ti1 daglig er hal- spillende, men
træner i en gymnastiksal..

"i ønsker vore junior tillykke med det meget fine
.- Lsrltat. l

NrF 3 5
NIF 1 5
NIF 1 4
NrF 3 i+

31
51
5-1
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Nordborg - Telefon 514 57

Jens Kalrnas' Eftf .
H. P. Jensen & Søn



I{ordborg Spurekasse

5 t4 07

HOEII
Hoki handler med alt

Flere og flere handler telefon 5 11 09

I

IALS - irar-lplr

.- -J given foranJ.edning fremkommer wi her med en
redegørelse over den øjeblikkelige ledel-se af
stadlon og A1s hal-Ien.

Fondsbes tvrels en.

Samarbe jdsud:rglg.

. \ NieLs BJerreg:ård Lunden
' ) viggo Jesserr Lunden

Ilarald JePsen SvenstruP
Lor:er:.z Hansen Langesø
Tag:e Hansen Brobal].e
Jørgen Petersen Nordborg
H. J. Jermer Nordborg

...a.aaaaaaaaaaaa

samarbejd.sudval-get for Nordals haIlen trar bedt os
me{.wirke ti1 at skaffe endnu flere friwiLJ-ige af-
be Jds timer.
som det er bekendt fra dagspressen er der en noget
anstrengt økonomi som vi, ved at teg:re flest mulig:e
timer, kontant el-ler wed arbejde, kan være med ti1-
at forbedre.
irÅvendelse kan ske ti1 et medlem af samarbeJdstl(: )

wal-get, solr med g1æde wil notere dig op for nogle
timer, e11er kwittere for et beløb.

NJ-colaJ SchrnLdt
P. Blomgren
T. F].indt'B jørn Jolransen
H. J. Jermer
Haral.d JePsen
Ugil-t Ttromsen

E'orre trri.nFsudwa1 I .

X Ugil-t Tlromsen
Viggo Jessen
E[. J. Jermer

Bra:rdsbø1
Nordborg
Nordborg
Nordborg
Nordborg
Swens tmp
EJ-strup

EJ-strup
Lunden
Nordborg

)

{

t
Bent Lausten

Kolonial . Delikatesser . Dybfrost

Teff.51503 NO&DBORG Holmgade9

På forhånd tak.

flAmer& Jør{ensen
lrEnrr'rlrm\l@

Nordborg - Tlf. 5 17 50

)

Pctcr D. Andersen Loltertolt
Nordborg Tell. (04'f) 51547

Dercs naturtige
serviccrtation



1. hlasses hød og pålæg

Fu.J.J. Jensen

Storegade 46 Nordborg telefon 5 14 06

Forårs - mønstring.

r,ørdag den I. april påtænker idraetsudvalget for 
I'ønderborg amt at lave et kombineret terrænløb c-'

kapgangsstævrre på idrætshøjskolen i Sønderborg.

Der bliver konkurence i terrænløb for børn og u-nge,
og vandretur, evt. kapgang e11er aflæggelse af 8
1<m. gang:prøver for de lidt ældre.

Det er et led i - hold dig i form kampagne o

Til- dette skulle vi ger:ne have mange med fra vores
forening, det gælder unge som æ1dre.

Så leusk ].ordag dgn 1. april. Henvendelse kan ske
ti1 hovedbestyrelsen.

Nærmere besked om tid og: sted meddeles senere når
indbydels en forel igger o
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STøT ANNONCøRERNE - DE STøTTER OS

)l,

Old - Boys

De- er inang:e af vore medlemmer der går og venter
p. [rciendørstræningen, og det sku]-J-e wi oåså gerne. r

igang med li-ge efter påske.

Når du nu efter påske mød.er til- træning søndag for-
middag, så tag 2 par sko med, (udendørs og inden-
dørs ) , for irwis we jret tilJ.ader det går wi ud.enfor.

Det har været en liwJ.ig wintersæson med. både tur-
neringskampe og private stæwner.

I turneringen blew Nordborg nummer 1 eIIer 2, vi
har j.kke fået den endelige stilJ.ing endnu, da det
er målregrrskabet der bliber afgørende.

Vi har været indbudt tiL mange stævner, men har
kun kunnet modtage indbydeS-se fra ?oftl-und, Vojens
og Emmerlev.

De- er atter i år tilmeldt 2 ho1d ti1 sommertur-
n, h-rrg.nr oB vi håber på god til-slutnlng, når træ.
nlngen for al.vor begynder udendørs.

,nar., Ixøbor d,et hos

* KAMPER

Telefon 5 l6l0

REKORD YASK

v/Helga og Svend Jacobsen
Holngade 6 - Nordborg - Telf. 51238

De ringer - vi henter og bringer!

ffians §chmidt

URE OG OPTIK ..GULD OG SøLV
,. _ Tlf. 5 00 15 - Nordborg

OJ.d - boys afde1ingen;

Ca§et*iø oA

IIAI\IDELSBANIGEN
- også ungdommens bank

Spiseresl aurant



Nordborg Dampvaskeri
Poly-Rens

ERIK RUDBECK RIDEPLADSEN 3

NORDBORG €l 51479
YAAD., RULLE. æ FÆ.RDIGYASK

CYKLER . SYMASKIilER m.m.

samt

R EPARATIO I{ SVÆ RKSTE D

for repørctti,on aj oort cølg

Hans W. Petersen & Søri
NORDBORG

Nord.borg 3 1o-4
Ketting 1-1
Nordborg 2 L-3
Nordborg: 1 4-f
Notmark]- 5-L
Nordborg 1 4-S
Nordborg 2 5-o
Ul.kebøl 3-5

v/ utnnnas p. m,rxRsEN

AYISER - BLADE- CHOKOLADE

Fodbo].d.

tr*rringen til- den kommende turnering er i fu1d
swing:r oB seniortroldene har indtl-l- nu spilJ-et \

.- -)ørg:ånde træningskampe. )

Fodbold.

Nu, hwor turneringen står J-ige for døren, der er
præmiere den 27. marts, kan man j-kke r::rdgå at spe-
k tere på, hwordan det skal 8å.
v- tar iiimerat 3. seniorho]tdo 1 jr:niorhold, 2 d'r' L

gehoJ.d, 3 pusJ-ingehold, I- liIl-eputhold sannt 2 o1d-
boyshold ti1 turnering€rrr
?ræningsforhol-d.ene har ikke været goder 08 for ower-
trovedet at komme igang, måtte vi til- Hol-m, trwor vi
har fået 1ov ti1 at afwikLe enkelte træningskampe,
forudsat at vi aflewerer banren i samme gode stand
som vi modtog den i.
Fra PøL kommr::re har wi fået til-sagn olrlr at man der
er vi11ig tiJ. at planere banen wed FeJøweJ for egen
regning.
Vi kan kun udtrykke vor ta]<rremmel-ighed for den
trjælpsomhed wi møder hos vore nabokommtlnetr'
Fra Nordborg byråd har vi fået tilsag:r om, at ba-
nerne ved skol_en må benyttes ti1 turneringskampet
men ikke til træning.
Det er derfor meget wanskel-igt for vor træner at
få mandskabet i wirkelig kamptræning.

)har fået tilladelse til_ at benytte trærring§ba- 
)

nen wed Fægteborg, men på grund af wand er det rr- '

muligt at få en blot nogenlunde træning ud af det,
for bold og mand bliver hængende.

Sønderborg Fremad
Nordborg 3
UlkebøI 1-

Ske].de I-
Nordborg: 2
Hoptrrrp
Dgernsrrnd 2
Nordborg 3

Her er det nok resultatet af kampen me11em Egern-
sund og Nordborg 2 man skaJ. lægge mest mærke tit,
for efter at vores 2. hoJ.d har rrundet 2 seJre over
serie 4 frotar oB så pludselig taber 5-o tiL et serie
§ ho1d.
Det kan nok give en adwarsel. onr at det nok ikke
kommer til at gå så l-et som nogen havde begyndt at'iFdsti1-l-e sig på, og et fingerpeg om t at rnan må )
-piJ-le til med ful-d damp lige tiJ- dommerens fløJte
har lydt, og før er kampen jo he1-l-er ikke slut.
Så husk at al-le hoJ-d skal tages J-l-ge alworligt:

RUrcB/LKlOSKEN
ronny Petersen -ffiJ

Møbelforretning og

Storegade 48 Nordborg

P. H. Kolmos & Søn

I((IL(}NIAL . FRUGT . GRONT

ISENI(RAM

Kirkegade 1 Nordborg tlf. 514 20

Tingleff kaffe - dybfrosne varer

Mal Derss ttd
med ei

åLPINAUR

polsterværksted

telefon 5 19 31

leshør
URMAGER.GULDSMED

-E'TEEre--

K. STERNBERG
StoragadG 56 - Nordborg - Telf.5l7t5

TELEFON 5 I5 51

Bankkontl: Nordborg BanJ< . Nordborg Sparekasse



HERITETYTAGASINET

lndeh. l. H. lensen, Sloregade 34, Nordborg, tlt. t 00 70

ADVARSEL 3

Nu hvor vi snart skaL tl-L at begynde rrdendøratlr-
r iingen i fodboLd r gør \ri opmærkson på , at rrår i )
t-ger ud for at spil-1e, så iag ikke flere peng:e
med end I skal bruger og: sørg for at afLewere ure
og andre wærdigenstalade ti1 trærreren eller lederent
så han kan opbevare det medens i spiller.
Det gæLder også når i tag:er op og trærrer, Iad også
trer wærdig:enstand.e m. III . bllve trjemme, for vi havde
også besøg i omklædairrgsrummet trer j- Nordborg sidste
SOmm€f r

Desværre lykkedes det ikke for os at pågribe gernings-
mændene, så vi1 i være på den sikre sider 1ad da
Jeres penge m. IBr bliwe trjemme'r

aaa.aaaaaraaaaaaaaa

KURSUS.

Hwis der er nogen L hwor forening, navnJ-ig de L7-
i )årige, der er lnteresseret i at kome Bå r:1g- )
durnslederkrrrsus i dagene fra den 23' til den 3o'
Jrrli på i-drætshøJskolen i Sønderborg, bedes de me1-
de slg snareet mulig og senest deo' 12. aprll.

a a aaaaae ra3aaaaaaaa

MODERNE .RISURER OG

f oR MsK/f RtNG HERREFRI§øR

Leif Ellegdrd
Storegade 30 - ITIORDBORG - Telf.5 01 60


