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i'er Sønd.er.gård, Lærkevej 15, t1f.504C3
Holger Pedersen, Th.Brorsensvej lB
ilrik Sør:ensen, iulosevang 102, t1f . 5OO59

iieinz llehnke, I,Iørz.egade 5, Lysabi 1rl )
Ul'iGDO],iSUIVALG :

IJørge lieesgård, Lærkeve,j 12, tlf . \O4)4

Andr'.Jensen, Th.Brorsensvej 2. tlf.5021I

OLI-tsOYS BTSTYRELSiT:

.l:ormantr : (nud irouisen, Th. Bror-sensve i 78

lla.sserer: R. Paustian, Th.Brorsensve j !4
ilest.metil.: \riggo Jessen, Asgårs.re j 10, Lunden

Udgiver: l,trO,. ALS BOLDKLUB
Redaktion og iay-out:
Chr. Jørgensen(ansvarh. )
Tryk: E. Lorenzen, Nordborg

NR. 2 s§ .TTBRUAR LgTo §§ r. Åncattc

Undskyld !

.. o 
'

i\ar va senqer »PORIEN nr. 2 ud, håber vi at alle
modtager bladet nogenlunde samtidig. Grunden til
at føiste nr. er udkommet forskelligt og så sent'
er at den adresseliste vi har afleveret tiI post-
væsenet, var meget mangelfuld, nu skulle dette
være helt i orden, og redaktionen vil- bestræbe
sig- på i fremtiden at få btaaet afleveret, så det
kan udsendes den første uge i hver måned. Endvi-
dere har der været enkelte nr. med blanke sider,
vi beklager dette meget. De uheldige læsere kan
få et andet exemplar hos redaktionen.

ooo 0 ooo

Hvis der er nogle medlemmer, der har et eller andet
på hjerte, kan vi oplyse, at bestyrelsen har møde
hver 14.d.g, og alt vil blive behandlet, så mener i

) der er noget, der skuile være anderledes så kom frem
med det.

Red.

TORDBORG FTRUEIItr]I DEL
HEXXTXO L I'IX

Sior.t.do al - I.al. tlaat - X.taf..,

)
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Go po indkøb i I

GtrDåRo supER lcrnTHER t.loos
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(lige over for Donfoss) 
I

- det rigtige indkøbssted på Als II rrorloror aa - xolDroro - rltt tB,'Telefon (044) 5 17 05

POINTGIVNING !

liom meddelt i første nr. af 'rSporten" starter
en pointgi-vning ti1 spi11erne. Den er allerede
s+-artet for seniorernes vedkommend"e, og vi1
tz'æde i kraft for ungdomsafd. når der startes
n.'rl udendørstrænrng.
Ilver spiller: d"er kommer til træning får 1 point
hver gang, man skal være tilsteda for at få
dette pcint, der er ingen und,skyldninger d-er er
gæloen,le - ja - det vil sige, hvis du er uhel-
dig og brækker en arm eller et ben, og allige-
ve1 komner og ser dine kammerater træne, så kan
det også give point.
Ved. kampe er der 5 point at fordele t1l hvert
hold, og her e:' <iet holdlederen der skal f orde-
.le dem. -l point til den spiller han mener har'
gjort den største indsats i denne kampr 2 point
til den næstbedste og 1 point til den tredie-
bedste spi1ler. Den spilier der så i løbet af
turneringen får flest point bliver året spiller.
ler bliver sel-vfølgelig både en senior- og en
ungdom.=s pi ller der f år chancen

Red.

)
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. . . n jan. lcøber det hos

* KAMPER
StoregoCe 77 A }IORDB0R§ -

Tclefon S ll 4l

e,rnfioræF
DATVIEKONFEKT]ON - NORDBORG

ESTON
lra væg til væg

TOII]IY PETERSE]T
MØBLER

Sloregade 59-71 
- Nordborg - Tlf. 5 l9 31

Vi seeller kvalilelen i højsædet

CV^'>L o* g I o"n ty, u o rl<u' t

v/ Erik Rudbeck
Telf. 51479 Ridepladsen 3

Kontingent.
) rro"a af denne måned

vll der fra kassereren
blive udsendt giro kort
til a1le medlemmerl
Den temmelig sene udsen-
delse skyldes, at der
har været meget lang le-
veringstid på de nye gi-
rokort fra postgirokon-
toret.
Vi skal samtidig gøre op-
mærksom på, at kontingent
skal være betalt ]o dage
efter modtagelse af giro-
kort (iffg. NB love), så
du hjæIper både os og dig
selv ved at indbetale det
hurtigt,
) Red.

Frugt - Grent

Konserycs

Thorvald IENSEN
Storegade 7 . NORDBORG - Ill. 503 56

Forsikringsaktieselskabel
tye Dan:ke af 1864

Agenlur Nord-Als

OKSBøL BYGGEFORRETNING
v. Eneaoldsen & Cbristensen

':llf . s tz z3 Tli. 5 t9 67

Mek. Viggo Lausten
HawnbJerg
Te1f. 5L45o

Bagerios conditori

Stortudvalg i friskt
og læklert brØd.

Kurt M adsen
Holmgade 7

Tlf. 5t4i1t

KL(,GE
DAilS1(E toralkr.. I

rfr, ]LvE
I,ANSl(E



Havnbierg Stalionskro

Prøv vor berømle anrelning.

Grill-stegte kyllinger og {orårsruller.

Vel mødl
Antra og Yiggo Bomberg

Telf. 5 10 19.

Storegade 29 - Nordborg - felf. 5 0l 34
v/ H. Callesen

Oversigt over udendørs træning for Ungdomsafd.

Ho 1d LILLEPUTTER L]LLEPUTTER PUSLINGE

Iræner Kurt }lymark
Bør6ie 0l"sen

Jens Hansen

Lasse Christen
01e Lyngkild,e

.'.egynder

dat o

Tirsdag d

10. febr.
Tirsdag d-.

10. febr.
Mandag d..

9. febr.

ilged.ag
firsdag og

Torsd ag

firsdag og

Torsdag

Tirsdag og

Torsd a.g

:il okken 17, 1o - 18, 3o 17, Jo - 18,3o 17,3o - 18rJo

S ted Nordborg Lange s ø liordborg

Køb PRISBEVIDSTtr køber

TRfKOTAGE hosLOCKEY og ADI-DAS

fodbolds tøvler

NøRffiAART}
TRICOTAGEHUSET

Lø'IENTOFTEX 3
1{ORDBONG

hos Flllt

åndr, P. Petersen
Rutebilstationer

Nordborg ffiilHMH
Det bedrle er bllligrl hos Dercr HOf,l-lcbmend

Tobak-Blade-rs-chokorade I lEtT ttusrEil
Holmgadc 

- Tll. t 15 0l

Hold PUSLTNGE DRE]\IGE JUNIOR

Træner
tr rr:i f11. !IdA

Erik Sønderby

Preben Jensen

Knud Poulsen
Børge lleesgår:

Be g..,'nd e r

dato
I{andag C.

9. febr.
llandag d.
o f a1",/.

Mandag d

21. Jan.

Ugedag Mandag o€i

0nsdag

I'fandag og

0nsdag

i'landag o€

Onsdag

Kl-okken 17,Jo - 18,1o lBrlo - 20rao 19roo - 21roo

!t"a Langesø liordborg Lange s ø

IIANDELSBANIGEN
- også ungdommens bank

m.aLermester

T1f. 5 18 52 - Østerhe,r,en 11 - NorcSc,:.



Ta KRAIiISEKAGE med hjem

nrrt',o",r',"rffmo*o"
Butikscenter Nordborg
11f. 5L76o Tlf. 5L?6L

Slagterl

&

Pølsemagerl

K. STERNBE|\G
Storegedc 56 - Nordborg - TclI. 517t5

måletEr
så
og
wed

er taktikken rigt{§
Dc undgår offside
at benytte

NOBD-ALS KøEESKOLE
Jørgen Brodersen

Langesø, Mågevej 4 ,tlf. 5 17 55

FØREHBEVIS

Tj-1 turneringen L97o l:.ar-
unl.domsa f deli-ngen til- )',
meldt 14 hoLd.

lJuniorA-J.B.U.
1 Junior A - S. f.
1 Drenge A - J. B.U.
p -]poloe -\ - .j. f .
1 Drenge B - S. I.
2 Puslinge A - S.-,
) D11--;r-^ D _ S.-1 .

+ Lilleputter - S. f.

Der vil i løbet af kort
tj-d b11ve aftalt trænings-
kampe for alle unp;domshold,
der er flere klubber, der
har henvendt sig desangå-
ende. Iiampene vil blive
afviklet i marts måned.

)

ANDELSBANKEN
NORDEORG AFDETING

- En bank, De kan regne med.

DYVIG-KRO
NATURSKøNNE OMGIVELSER

KUVERTER INDTIL 250 MODTAGES
TLF. NORDBORG 5 14 90

AL FLYTNING
med lukkede {lyllevogne ud{øres,
såvel i ind- som udland. - Vi har
gode, 'lørre lokaler til rådighed lil
møbelopbevaring,

EIYIN BURKAL
Godkendt T.l. n. Yogne
Købingsmarkvej 7 - Pøl

Tell.514 49

If,Ielsoi?d,Vusk
og rwllettue
Våd vask - Tør vask - Rulle- og slrygevask

VI HENTER OG BRINGER

Holmgade 6 - Nordborg - Tll. 5 l2 38
Y/ HGlg. og SvGnd l..obrcn

rI

d

\x

fI

Sloregade 4
Nordborg
ilt.51426

cIlRI$tilStil
Søndergade 7
Guderup
Tlf. 581 t0

Helmars ,,FOTO"
Nordborg . Tlf. 51606

Udendørstrænin3en er
startet for flere holds
.redkommende.
)t o- ev yn; Lingespi-rer-

ne der lagde for, i hæ-
Jene på dem kom juniorer.-
ne og .seniorerne var ude
første gang den 2J.ja,n.
let er en fornøje 1se, at
se hvordan alle spillere
der kommer til træning
går f risk til sa;;en, men
der er endnu en del sp1l-
lere vi ikke har set no-
get til, til dem vil vj_
sige, det haster efterhån-
den, hvls vi da skal høs-
te sejre fra tlrneringens
start.

ønskes optaget i-
skal være redak-

hænde senest den
måned.

'tof som
lport en,'

tionen i
2o. i hver

HAFNIA
I NORDBORO

- det er si}*ert !
Inspektør

PETER MATTESEN
La$f,,rtaft 13 - Tll. (044) 6æ05

6480 Nordborg

UANUFAI(TUB
KOilTEKTION
XORDBORG

BENT E. MADSEI\
Aul. Elcktro lnslallalør
Storogrdc 63 Nordborg TlI. 519 50

Nord-als Beton -
varefabrik

Lavensby

Telf. 5 13 04 5 1() 52

Helmuth Honsen
Blikkenslagermester - Centralvarme

og sanitet
aut. gas- og vandmester

Bækgade 2, Nordborg, tlf. 5 1654

UUS.'INSTATLATON
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TRIJI]TNGSKAi,iPE.

Der er aftalt træningskampe med følgende klubber: )l

Serie IV (1.hold)
t4-t5 feor.
2L-22 febr.
e8 te. -1 mar.
7-B marts
t4-l5 marts
2L-22 marts

Serie IV (2.nota)
2l-22 febr.
^ola re.-I mar.
l-B marts
l+- L, marts
2L-22 marts
^olO-19 marts

serie IfI
serie TfI ude
serie IIf
serie If
serie ff
serie fII

serie V ude
serie fV
serie fV
serie IV

E
Lysab ild
Bofderslev
Egernsund
Aabenraa
Rø d ekro
Iirusaa

Bo lderslev
E3-en
Aabenraa
Rødekro
Svenstrup
Bo lderslev

serie V Iserie TJ T h.jemrrie

NORDBORG KIOSK

Doeblade 0, Norgaard
Ugeblade

Iidssk,ilter

Fotoortikler Nordborg
Tipstjeneste

Tobaks- o9 Paprrvare.

fædervare, m_ m. Tetelon 5 12 79

Nordborg - Telelon 5 14 06

1{()RDB()
KAI MØLLER

RG BOGHANDEL

T[. (044) s1462
Giro 107223

M. Perreg". i Å/§

Nordborg Skovby
Tlf. 5oL5o Tlf. 444oo

Korn - Eoderstoffer
Brændsel - Byggematerialer

Tra.pinqsk a mne &g__fn-;t igS:I-
l-8 marts LysabiLd
L4-L, marts Rødekro
2L-22 marts Krusaa
28-29 marts Sønderborg

ooo O ooo

Tr:æningskampe IilB holdene
lmellem:
1-) f o'en

1.hold mod 2.hold
-a)_^ f 

^hnI v.

2.hold mod l.hold
L4-L5. febr.

J.hold mod 2.hold

'' l';t;liå ,"0 4.rrora

KøNESTOLE
Velegæt skolevogn og eget
TEORILOKALE

I{. BOYSEil
kØrelærer
S/bakken 2, Nordborg
reE. 5 00 96.

J6rgensen & Basmussen

Malerforrelning
Bygnings-skilte

og møbelarbeide

OKSBØL

Tel{. 5 12 94 - 544 68

NORDBORG
STOREGADE 28

TEIF. (0a4) sr975

.Ahoul
LILLEBI

Lavensby
pr. Nordborg

Junoun
LKøR5EL

Telefon (044) 5 0060

SØBY KRO
Kelvin Kjær Jessen

Gode parkeringsforhold
Musik, sang, liv og glade dage

,{}

t'

SLAGTERFORRETNING

ffi. I. f. I
I
r I \:l.l l,

Jens Knudsen
HERRE. OG DRENGETøJ



HERREMAGASINET Oelkommcn til

NORDBORO CAFETERIA

OG SPISERESIAURANT
: STOREGADE 31. TE1F.50070 I

NORDBORO | .ro".o^o=ro TELEFoN1186

Træningskampe fortsat

)i,
Jerre V (r.hoId,)

,B *.-.mar.
-o7-6 marts

,14-15 marts
2L-22 marts
^a26-29 marts

Serie V (4.hold)
28 fe,-l.mar.
/-8 marts
14-15 marts
2L-22 marts

Serie VI (5. hold)
28 fe.-I.mar.
7-5 marts
L4-L5 marts
2L-22 marts

Avnbø1 serie IV
Svenstrup serie VI
B 67 serie VI
Sønderborg serie V

Lysabild serie VI
Egen serie VI
Notmark serie Vf
Sønderborg serie Vf

I_:ernsund
UIkebøI
B5?
ldotmark
Bo lderslev

serie V
serie IV
serle V
serie fV
serie V hj emme

Jeprens Lillebiler
og Turigtbusser

Laveneby

Ring - når Ile dral k/re

- rir rtf. 5 13 6E

MObil eri.L service
Peter D. Andersen
ALS AUTOSHOP

Løjtertoft {3

A. I{IELSEN
LANGESØ pr. Nordborg

Telefon t 17 52

PAPIRVARER TRIKOTAGE
LEGETØJ PARFUMERI

Mo

Som i kan se, er det et
stort træninqsprogram t

)L skar iguni"m' og man-
fe træningskampe der
skal spilles. Hvis vejr-
guderne vil skulle vi
het.st gennemføre dem al-
t^

Alle kampe er aftalt 
'det er kun den endelige

dag - lørdag eller søn-
dag og tidspunkt vi
mangler, det bliver af-
talt efterhånden.

Alt i el-køkkenudstyr *

(Ør*ffi
Storesade 30-32 -Tlf. 5 15 40

Nordborg

Hans W. Petersen & Son

Nordborg

Telf. 5 15 15

Støt vore

aånoncØter

SMEDEJERNSLYGTtrR
i- flere forskellige stør-
relser. Små Priser.

Vi har l-everet lYgterne
på søtu rno.

Frode Aa. Svendsen
Lærkevej 34 Langesø

Tlf. 5L69l-.

Ejnar Lorenzen

købmand Twøvej 42 KirkebY ' ' 5 00 55

Hans

- exam.

optiker

URE OG OPTIK - .OULD OG SøLV
TlI. 5 0O l5 - Xordborg



Walter Buss
EL-installator

Havnbierg
Telf. 5 OZ 66

Hotel
Union

Siden for Old-Boys (Bør også læses af andre)
Vi kan allerede nu fortæI1e jer, at vi sønd.ag
den 22.marts 7o lnar vort år1ige A1s stævne for
OLD-BOYs ho1d, og vi beder jer om denne dag, at
tage lillemor ved hånden, og komme ud i Nordals-
hallen, så hun også kan se, hvad. vi går og laver
fredag aften fra kI .2Lr45 - ZZ,,3o.
l,iere om dette stævne i næste nr. af SPORTEN.

KLUBFØLELSEN.

Når man har det godt i sin klub, kommer man til
at holde af den, og der opstår det tilhørsforhold
ti1 klubben som betinger klubføIeIsen. Denne fø1e1-
se rummer meget værdifuldt, får spillerne ti1 at
gå :-na for deres træning og stimulerer d.eres lyst
til at gøre en virkelig indsats i kampene
Den betinger også deres interesse for at yde noget,
til at betale deres kontingent med g1æde, og der
er utvivl-somt noget om, at det man ofrer noget for,
værdsætter man også.

oLD-BoYs afd. »

Regelmæssig opsparing større lånemuligheder

IUOBDBOfsG BANI(
Storegade I aelefon 5 t5 12

E.I'YX&IXBG AFDr-r.rltG (Brdt@H) Tlll,f'. s 13 13

)

t

milcffi§ø
BAGER!

og

CONDITORI

N. ,. WERN ER
Tclf. 517 53

Mol l)cres rid
mod, cr

ÅL,PINAUR

leshør
urflAGEt4ULOSåED---F6E-.016-

Bankkontl r Nordborg BrnL - Nordborg Sprrokarrc

Peten
GIRO 51381 -
1ELEFON 

' 
I' 5I

'{dmer&Jør{ensen
-Ze,mr'r,mlafrgr@

Nordborg - Tlf. 5 17 50

SøNDERBORG - NORDBORG

(044) 236 67 (044) 5 16 58

,,chiki"
LÆDERVARER

NONDBORG TLF. 5 OL 29

Spiller De bold
sa bli, klippet hos

) pold
Lamgeso Telf. S i2 Ol

Bliv
MtrDLEM

^f

Nord- Als Boldklub

P..irl SXilVIhIET


