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Hvordan gik d.et ?

Forårsturneringen l9?O er slut, og hvad- er så resul-tatet
af denne og af sammenslutningen. - Ja, d.e er lid.t broge-
)", i hvert fald. for sen.afd. vedkommende. Der er her
ikke helt opnået de resultater som vi håbede på, desvær-
re. tr'or l.holdets ved,kommende kan vi kun være tilfredse,
efter en svær start er de kommet meget stærkt her til-
sidst, med et spil som kun kan g1æde os. Grunden til d.en
svage start, må nok skyldes sammenl"æggringen, spillerne
skal jo først spilles sammen, og finde hj-nanden, det er
såvid,t jeg kan se sket nu, og vi glæder os tiL efterårs-
turneringen.
2.holdet er blevet vort smertens barn, det havde vi hå-
bet på skull-e være en hjælp ti1 l.hoIdet, men det er gået
helt i fisk - hvad er grund.en til denne "fiaskorr, for den
s'kal gerne find"es inden efterårsturneringens start, er
d.et bestyrelsen der mangler den rette kontakt ti1 disse
spillere, er det spilleud,va1get, er det træneren, elter
er d.et måske spillerne selv - kan vi mon ikke blive enige
orr at vi a1le har en del- af skylden, vi har rettet øi-
nene for meget på l.ho}det og har så "gJ-emt" de andre.
3.holdet kl-ared-e sig stråIende i begyndelsen af turne-
)ingen, men i de seneste kampe er de gået lidt i stå,
ften jeg tror nu d.et skyldes at modstand.erne har været
bedre end os, og d.et gør jo ikke noget at tabe en kamp
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Go po indkøb i I

GILDåRO SUPER IGYNT|-|ER t"lCOS
aurovttlsrlD

(lige over for Donfoss)

- det rigtige indk6bssted på Als
grotto^Da aa - xolDlolo - rELf. t tt,Telefon (044) 5 17 05

til en stærkere modstand.er.
4. og !.hold,et spiller mange gode kampe ind imellemr og
havde d.e j- aIle kampe været fuldtallig, havde de også
vund-et flere kampe, men der var jo en de1 kampe, hvor 1\
der manglede spillere, og det er et stort hand.icap. )
Vore ynglinge har også klaret sig fint i forårsturne-
ringen, d"e går frisk til sagen hver gang der skal spil-
Ies, og resultatet må også siges at være god,t, d-e har
kun tabt en kamp..Ungdomsafd. resultater er fantastisket
ja undskyld jeg bruger det ord., men jeg er meget impone-
ret af denne afdelings resultater, de har ti1 fuld,e op-
fyldt de forventninger der var stillet til d.em, ja, det
er meget mere end ventet, og d.et er hele vejen fra Jun.
A t1l Iil1eput. Vi har grund til at være stofte af vor
ungdomsafd. og aIle dens }edere.

I d"et store hele tror jeg vi kan være tilfred-se med. re-
sultaterne efter det første halve år, og håber at d.et
næste går endnu bedre.

Red.aktionen ønsker alle bladets læsere en god ferie !

Red..

Iet var meningen at pointstilllngen for d.e forskel- Ilige ho1d. skulle have været med i d.ette nr. af Spor- /
ten, men ved forespørgsel hos J.B.U. viste det sig
at den endnu ikke var færdig, så d-et må vente til
næste nr.

Red".

rrtant køber det hos

* KAMPER
SloregoCe // A NORDBOR§ -

Telefon 5 lI 4{
\

[<-; æ: F
DAtfI[KONTTKT]ON - NORDBORG

WESTON
lra væg til væg

TOlIilY PETERSEII
MØBLER

Sloregade 69-71 
- Nordborg 

- Tll. 5 t9 3l
Vi sæller kvalileien i højseedet

c/Vo, >L ot n,b o^, u o 
"lr"t 

iJ'' l
vi Erik Rudbeck

Telf. 51479 Ridepladsen 3

Nord-Als Cup.

i'iordborg Id.rætsf orening
startede sidste år en l,iord-
.J )Cup i fod,boId. for sen.
hc,.d, denne fortsættes af
llii. Ugen - sroballe -
Svenstrup og liB stiller med
hver t ho1d, iier alle skal
sp11le mod al-le. Kampene
spilles på l,Iord-rrls siad"ion
som fø1ger:

30. juni Broballe-Svenstrup
2.ju1i ilgen - llB

7. julr .ivenstrup-Igen

9..iuli li.B - Broballe
14.juli rroballe - Jr"en

1 6. jul i ;jvens trup - L{B

Karnpene s tarte:: kl. 1!, oo

ir. ) vand"t pokalen i 196g,
hvern skal have d en i rir ?

Red.

Thorvald JENSEN
Storegade 7 - NORDSORG - Ilf. 503 66

Frugt - Gnnt

Konserves

Forsikringsaklieselskabel
Nye Danske af 1864

Agenlur Nord-Als

OKSBøL BYGOEFORRETNING
v. Eneaoldsen O Cbri.stensen

Tlf . 5 1,7 23 Ttf . 5 1.9 67

Mek. Vl,ggo Larrsten
HavnbJerg
Te1f. 5L45o

Bogeri- og conditori
Stort udvoIg i friskt
og Iækker brdd

KURT MADSEN
Holmsode 7 tlt. 51434

qrn

1(L(,GE
DA]ISKE loralkr.r I

& ItIYE
l,AN:ST(E



llavnbierg Stationskro

Prøv vor betømle anrelning'

Grill-slegte kyllinger og forårsruller.

Anna og Viggo Bomberg
Tell. 5 10 19.

Sioregade 29 - 
Nordborg - felf. 5 03 34

v/ H. Callesen

NB ung.domssirle.

Hattins turen! 
)i

NB hol_der stad.ig forbindelse med IIIFs ganle venskabskfuO
llatting ved" Horsens. Et junior - drenge - og puslinge-
hold har lige været på turen d. 79-20-21 juni.
Iuren var dejlig, vi startede her fra Nordals om fredagen
i rutebil, gjord.e et 1i11e ophold i Vonsil-d, hvor d-renge-
ne købte sodavand m.m.. Vi ankom til Hatting kl. 21roo.
En bernærkriing, det er l.kke kedeligi at køre så 1angt, når
man har Palle .Llriksen og Jens Skov med'.

Lørdag spillede vi fodbold, og søndag formiddag var vi
også igang på banen, søndag middag var der pokaloverræk-
kelse, som blev foretaget af præsten i liatting' hvem

vandt ? fet gjorde Nord-Als Boldklub, aIle 3 hold vandt
en pokal. NB overrakte en gave ti1 til Hatti-ng - den blev
modtag;et af Hattings ole l{adsen. så gik turen hjemad igenl
Yi havd.e ud.sat en pokal til. den bedste spl]ler og bedste
opførsel m.m., men her var d-et os umuligt at finde frem
tit en bestent, så det skete ve6 l-odtrækn1ng, hvor a1le
spillere deltog - vinderen blev Peter Krohn' 

)
\ri fik også fra anden side bevist at det var flinke dreir-
ge vi havde med-, nogle flk l-ommepenge andre bfomster med

tt;em fra deres værtsfolk. 0g det sidste, men det bedste

Xøb bi]1i,qe fodboldstøvler I nntSaEVlDSTE k6ber
Str. f-fi. . . . kr. 1l ,81 | rntroTAGE hos:

øRGAARD
TRICOTAGEHUSET

LøJIERIOFTEX 3

NORDBOBG

Str. 4o-46.... kr. 19,8,

ANDR. P. PETERSEN
RUTEB ILSTATIONEN

Nordborg

TOBAK _ BLADE * IS - CHOKOLADE

ffiffHffiffiffi
Del bedsle er bllligrt hor Dercr HOIt-Iøbmmd

BETT tIUSTEil
Holmgedc - Tlt. 5 15 0,

NBs Benny Ryborg fand.t 10roo kr. i omklæd.ningsrunmet og
afleverede pengene til lederen, for hans ærIighed. fik

)n 
selvrølgeris "" 

;"::::'r,r. (unedomsard. )

Måned.ens hold blev denne gang Junior A J.B.U.ho1d.et,
dette stod os helt klart efter deres sidste kamp i forårs-
turneringen. Holdet vand,t 2-l i Kolding over KIF, det
var KII's første nede:'1ag i år. KIF trænerens udtal-else
efter kampen var: "Det er ikke en skam at tabe til llts,
det er det bed.s+"e hold vi har mødt".
Tillykke med det drenge.

Sommerferie.

Vi holCer sommerferie i ungdornsafd. fra Z9/6 tit aen
3/8, så starter vi ig;en på en frisk, d.er er jo stadig
mange point vi gerne skal have fat i.
AlIe urigdomsspillere ønskes en god ferie.

Børge iieesgård

I" ,login ill nedi.emmerne mansier et elier f lere nunt:e
af ,iporten, kan ci isse lå s ved hernvencielse til redak-
ti onen.

il aÅ

I:IANDELSBAhIIGEN
- ogsd ungdommerts bank

malermester
Tlt. 5 i8 52 - Østerha,r.en 11 - Nordl,org

I

hos

l



Ta KRANSEKAGE med hiem

,","r,t- #ffi*Donfo
Butikscenter Nordborg
Ttf.51760 Tlf.5l75l

Slagterl

&

Pølsemagerl

K..STEi\NBER6
Storegrdc 56 - Nordborg - Tcll. 51715

Er målet FØRERBEVIS

er tatititcten rigtf§
De undgår offside
at benytte

NOED-ALS KøBESKOLE
Jørgen Brodersen

Langesø, Mågevej 4 ,tlf. 5 17 55

så
og
wed

I,iånedens hold. ( sen. )

Når nan ser tilbage på d.en
sidste måneds kampe og dis-
ses resultater, er der ir: )
gen der trænger kraftigere
frem end l.holdet, de vandt
a1le deres turneringskampe,
de f leste overbevj-sende,
l.benrå, der endnu ikke havde
tabt en karnp, nfrtte også se
sig slå.et meci 2-i.
i pokaLturnerini-en nåede
irol,Jei også et stykke ve j,
de tabte <len sids+"e kanip
rnod Grlls ten J- 1 , men ydecie
en n:c,rret {'i.r inrisats, der'
var ikre stor forskel på
oisse to hold. i hvert fald
ikke i 2.halvleg. t'or en
ordens skyld skal nævnes at
Gråsten er tophold j- serie
L.
Dn Dos:t.iv trng ved.holde';
er at rxa.n ogsll kan lave m,"i,
hvilket scoringstaliene og-
så vi.ser(kan desværre ikke
opgives denne gang).

ANDELSEjANKEN
NORDBORG AFDELING

- En bank, De kan regne med'

DYVIG-KRO
NATUBSKøNNE OMGIVELSER

KUVERTER INDTIL 250 MODTAGES

TLF, NORDBORG 5 14 90

At FLYTNING
med lukkede {lYllevogne udføres,
såvel i ind- som udland. - Vi har

!"a., lørre lokaler til rådighed til
møbelopbevaring,

EIYIN BURKAL
Godkendt T. I. R. Yogne
Købingsmarkvej 7 - Pøl

Telf.514 49

E.eko?dVusk
og ru;ller,tue
Våd vask - Tør vask - Rulle- og slrygevask

VI HENTER OG BRINGER

Holmgade 6 - No;dborg - Ilf. 5 l2 38
Y/ Helg. og svetrd l.cobtGn

{

1I

r)

,,I
t)

Storegade 4

Nordborg
|t.51426

ffinlsTtilstll
Søndergade 7
Guderup
Tlf. 581 ',10

Helmars ,,FOTO"
Nordborg . Tl[ 5L6o6

Der er een negativ ting
ved dette månedens ho1d,
mil )lber alt lor meget,Idet lyder ikke godt når a}-
1e spillere råber og skrlger
på og efter Lrinand,en, at
anføreren råber ti1 sine
spillere er i orden, men a}-
ie anare skal tie stil]e.
Der er liere tilskuere Cer
har bedt mig skrive on rlenne
råben, så tag jer selv i
nakken og prØv om I kan l-a-
de være.
i,ien. al-t i- alt, en stor og
fin holdindsats med en mas-
se energi og fin-f in teknik
er grunden til at .l igen i
denne måned er blevet rnåne-
dens hold.

k a,i

)
r å ,Jrund af sommcrler:-e vi I
iporten i august ikke ud-
komme før omkring 1{-1).

iied.

IIAFIIIA.FORSIKRITG
Løjtertofl 13 - Nordborg

O. WELIENDORF -- lelf. 5 OS 92

P. MATTESEN - ielf. 5 02 05

MAilUFAKTUR
KOIIFEKNON
NORDBOBG

BENT E. MADSEN
Aut. Etektro lnstallalør
StorcAedc 63 Nordborg Tlt. 5'19 50

Nord-als Beton r
varefabrik

Lavensby

Telf. 5 13 ()4 5 10 52

Helmuth Hansen
Blikkenslagermester - Centralvarme

og sanitet
aut. gas- og vandmester

Bækgade 2, Nordborg, tlf. 5 16 54

UUS.
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Læserbrev.

Som mor til en af de yngste fodboldspillerer viI jeg ger-
ne komme med et indlæg til bladet efter sidste nummers
suk fra en træner, hvor d.rengene ikke sender afbud. )l
Når nan soin forældre melder si.ne børn ind i en klub eller
anden form for ungdomsarbejde, er d.et vor pligt, at hjæIpe
dem ti1 at komme af sted til- træning og kampe og selvfø1-
gelig til tiden.
Kan drengen ikke deltage, må han Iære, at der sendes af-
bud". Det er neget forkert overfor en træner, der gør sig
den umager, at give drengene skriftllg besked med hjem,
ikke at efterkomme hans ønske om at melde afbud.
lesuden ha:: vore børn godt af at 1ære, at der er noget der
hedder i:ligter både i sko1e, hjem, men også i frj-tlden.
Det vil hjæ}pe ham senere hen, at han helt fra de unge år
har 1ært at kl. B er k1. B og ikke 2 min. over.
Lær "jeres drenge aL føLe ansvar overfor sin klub og sine
kammerater, først da vil heLn føle den rigti.ge glæde ved
at være med..

Da.ieg. nu er igang med skrivemaskinen er d-et en tj-nq der
undrer mig, og som jeg lige vi1 komme frem rned. jeg s,v-nes
s,ia:Ldent der står noget om t.1i-l1eput og,leg mener da, -t
de kl,a.rer: si.p; nænt. Drengen vi-1 sikkert sætte pris på e-l I

lil1e hip i bladet en gang imellem. Jeg Iæste for et styk-
ke tid siden, at d.e havde spillet mod et prgehold - men

[[. l. l. len$Gn I t{i:ll,*,, 
o*"1]00",,

SLAGTENFORRETNING

Nordborg - Telefon 5 14 OG I Tlprtieneste

NORDBORG KIOSK

Toboks- og Popirvorer
Lædervorer m.m. Telelon 512 79

NORDBORG
KAI MøLLER

Tr{. (0{4) 51462
Giro 107223

BOGHANDEL
M. Perregaard Å1§

NORDBORG SKOVBY
tlf.50l50 tl+.44400

Korn - Foderstoffer

Brændsel - Byggemoterioler

mon der stod at det var
drengene der vandt - nei
- d.et glemte man, og det
I s.yna, lor i- d.en alder

de har, v1l d-e gerne se
deres resultater På trYk.
Tak for optagelsen"

Jytte Nielsen
Hvedemarken 4,

!.F]S'I 1 Bi.
I d.et store dansetelt der kan
rumrne ca. 500 mand, vi1 der
være musj.k fra danstoPPent
fredag den 28. vil Bjørn og
O.K. spllle oP til dans, Løt-
aften er det }larmonY Brotherst
d,e er j o al tid gcde , og dert
sid.ste aften søndag vil 6eld
& The lonkeys sØr€le for at vi
vi-l more os godt.
Sø Dg eftermiddag er der oP-
tog'gennem Nordborg med- den
Jydske Pigegarde lra .tlrhus i
spidsen, den tæl]er '/O Piger'
d.er leverer meget f in musik.

KENESTOTE
Velegnet skolevogn og eget
TEORILOKALE

I{. BOYSEN
kØrelærer
Søtatten 2, Nordborg
.teE. 5 00 95.

Jprgensen & Basmussen

Malerforretning
Bygnings-skille

og møbelarbeide

OKSBØL

Tel{. 5 12 94 - 504 68

NORDBORG
STOREGADE 28

TELF. (Oa/t) 5 t9 75

H. A. JENSEN

HE RR E FR ISOR

S toregode 4l tlf. 51417

SØBY KRO
Kelvin Kiær Jessen

Musik, sapg, liv og glade dage

4'

t!,

Jens Knudsen
HERRE- OG DRENG ETøJ



NONDBORO CAFETERIA

OG SPISERESTAURA}IT

}IERREMAGA§!iTETffi
STOREOADE II . ?ELF. 5 OO 70

NORDBOTO

Svar på 1æserbrev.

Lilleputter I

==9?=-==2=====

Li-Ileputter II

====92===!===-- )
Jeg vil da gerne svare på J-æserbrevet angeiende Ii11eput-
ter I, hvorfor vi aldrig skriver orn de små, jeg har be-
s temt ikke p1} emt dem.
Jeg tager både litleput I og I1 med her, for begge hold
ved jo nok, hvad" målene på banen skal bruges ti1, der
skal bold"en nenilig ind., og oet har I gjort så godt, at
det lyder helt utroligt. Tzill-etre ovenover betyder at
litleput I har lavet 6Z nåt og kun ! mål fik lov at gå
ind, fortsætter 1 sådan vrl i nå langt med tlden.
Lilleput II har lavet 69 nåt og kun { er gået ind., I vi}
også nå langt, hvis i- fortsætter sådan. Det er kun talle-
ne fra turneringskampene der her er talt sammen.
Jeg viI slutte med at ønske både lilleput I og Ii tillyk-
ke med målregnskabet.

Børge i'leesgård.

I lorbincielse rned l'est i iJy, har vi løroag oen 29-8 '
et såkal-d t hjulencle optogl , hvor alle o.renge og piger .) t
kan rlel-tage, eneste betingelse er at man er h;ulenciet
et erIer andet KøretØJ, iiP.emefet hvad., der skai bare
vær'e li ju1 unoei-, f-irrd ud af' noget morsornt.
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Jepsens Lillebiler
og Turistbusaer

Lavereby

Ring - n&r De drat kirc
til flf. 513 6E

MObil eui.L service
Peter D. Andersen
ALS AUTOSHOP

Løjteiloft'13

Å. I{IELSEI§
LANGESØ pr. Nordborg

Teleflon t t7 52

PAPIRVARER TRIKOTAGE
LEGETØI pan.FUMERI

FIND INSPIRATION TIL
DERES HJEM HOS:

,T,9,TM
LøJTERTOF T 26 .28

!.EST I BY.

sid.ste nr. af Sporten spurgte
i, o..d-er var nogle der vilie
'ive I n; *f oende hånci merj. , d-e t
r i- ugen fra den 22 aug. til
0 aug., men Cet er kun de tre
j-dste dage v1 skal bruge hjælp
et kunne misforstås.Yi håber
er er mange der vll give et
ap med.
å festpladsen, det er ri-ng-
idernladsen, har foreningerne
el-v tombola- skydetel t-f j- ske-
am-ris tede pø lser-æbleskiver-
affe og restauration, det er
j-l alle d.isse ting vi- skal
ruge hjælp. karr

Støt vore
)

annoncØtet

Alt i el-køkkenudrsr *

Storesade 30-32 -Tlf. 5 15 40

Nordborg

Hans W. Petersen & Son

Nordborg

Telf. 5 15 i5

SMEDEJERNSLYGTER

I FLERE FORSKELLIGE STøRRELSER.
Små priser.

VI HAR LEVERET LYGTERNE PÅ
søBY KRO.

Frode Ao. Svendsen
Lærkevei 34 Longesp

tlf. 5 15 9I

Ejnar Lorenzen

købmand Turøvej 42 Kirkeby . . 5 OO 55

Hans Schmidt
- exam.

optiker -

URE OG OPIIK - .GULD OG SøLV
filr" 5 O0 15 - I{ordborg

I

1

vi
ai



.Abo"t J"noun Hotel
LILLEEILKøRSEL

L dventby
pr. Nordborg UnionTele{on (044) 5 00 60

iioen f or_9-l-d-bo.E. (Bør også Iæses af andre)

lian er måtmand på o1d' boys hold'et' Han står på 
H:"r)under alle træningskampe, han står på mål hver

Iørdag og søndag, når åe spiller kamp' og han står på

må:-, f,fot han kån få en eller anden til at hjæIpe med'

at varme op. Han har ikke andet i hovedet end at stå
på mål, og de gamle drenge er mægtig glade for ham'

ia "r, 
årrra"g siå, h"t, på mål under en hjemmekamp' og

han er hård.i trængt og har nok at se til' Der er net-
op dømt hjørnespaif, aa et begravelsesfølge nærmer

uig, ,n"tt L steaåt for at hold'e øje med bolden' stryger
han kasketten og tager opstilling med bøjet hovedet
medens følget langsomt drager forbi ' -
- Det var et smutl træk, siger de gamle drenge bageftert
et virkeligt smukt trækrriarl' Du stod der ned bøjet
hoved og kåsketten i håntien og fik slet ikke sett de

prikked,å bolden i nettet. Ug så siger man enddal at du

Itt" ttr, andet i hovedet end fodbold''
- itåe, bagatelliserer Karl den smukke gestus og haler
iiåi åp i målmandsbukserne, man kut vel ikke så godt
.r*r. ""a"t 

bekendt end som at gir afdød'e en sidste ))
hilsen med på" vejen '.. €f ter sytten års ægteskab rtre{'/

henner !

God ferie.

Regelmæssig opsparing større lånemuligheder
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