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NORD-ALS BOLDKLUB' s BESTYRELSE:

Byrge Jensen, Birkevej {, tlf. 51881. ,,J
Gunnar Eriksen, i{osevang 10,
Peter Hansen, Lærkevej lO, tIf. 5L855
And.r. Jensen, Th.B.rorsensvej 2, tJ:f. 50211 '

Børge Neesgård, Lærkevej 12, tIf. ,O4J4
Niels Chr. Høi, BrandsbøI, tIf. 5L327

Viggo Lyngkilde, Apotekervænget Srtlf .51330

Ilolger Petersen, Th.Brorsensvej 78 t1f.5Oe37

Ib And.reasen, Bellisvej 5, tlf. ,0605 :

SPILLEUDVALG:

Holger Petersen, Th.BrorsensveJ 78 tlf.5Oq37
Jørgen Laugesen, Vibevej 7r t1f. 50582
Per Petersen, Lærkevej 18, Langesø

Chr.Jørgensen, Turøvej L4, tlf. 50448

Mogens Petersen, Hvedemarken 32, Sønderb.

UNGDOMSUDVÅLG:

Børge Neesgård, Lærkevej 32, tlf. 50434

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

OLD-BOYS BESTYRELSE;

Knud PouIsen, Th.Brorsensvej 78, tIf.503l1
R.Paustian, Th.Brorsensvej 54,
Nic. Buchholt, Traneberryej 5,

i
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Fest-1-by L97L"

No::d-Als Boldk1ub indbyd.er ti 1 Fes t-i-by uge f ra den
l', til den 2l.maj. De første tre dage er forbeholdt det
r lrtslige. Torsdag den 20. kI, 14 åbner Kjærs Tivoli
samt serverings- og danseteltet "Kryb-l-ly". Se program
på næste side, Alle aktiviteterne foregår i området ved
Nord-AIs hallen.
Uqen byder på følgende fodboldkampe:

ttic kl.I7,Jo NB mod Egen Pus)-inge B

k1.19.oo NB mod Gråsten Puslinge A

18./5 i.1,lo, oo NB serie 3 mod Gråsten J]'llandsserie
70/l kl,i7.45 NB mod Sønderb,Boldkiub Li-lleputter A

k1.19,oo NB mod Sønderb.Boldklub Damer

?o/\ ki.ll,l5 NR mod Vejen Jun.A J.B.U.
ki " 15 , oo NB mod Ve "ien Drenge A J. B. U.

21/\ kl.1!,oo NB mod Tønder Drenge B J.B.U.
Vi håber på eodt vejr og et stort fremmøde af forældre
oq øvrige fodboldinteresserede.
t I ., sratrs adgang ti-1 festpladsen samt alle fodbold-
k-,fipe med undtagelse af hovedkampen mellem NB og Gråsten
tirsdag aften.

V E L M Ø D T ! Nord-Als Boldklub

il0ffi§B{IR$ FÅNUEilÅTDEL
HEXXitaO L^t3tX

§tor.l.d. al - I.ll. t taat - L..å..t



GYNTHER T"IOOS
RESERVERET I ^uroyarrsrrD

llOllO Dt aa - llOtDaOrO - rEtt tal,

Underho Idnings program.

Nortl-A1s Boldklub har truffet aftale med Kelvin Kjær
om følgende arrangementer:

Torsdag den zOf5-7L kI. 14roo

ÅUning af serverings- og danseteltet "Kryb-i-lyrr
Musikunderholdning og servering til k1. ?

Fredag den 2L/5-7t tt. 20roo - lroo'

.Dans 
i "Kryb-i-1y" Musik: Panorama

Entre: Jroo kr.

Lørdag aen zzf5-|t kl. 2Oroo - 2,oo

Dans i 'rKryb-i-lyrr Fin - Fin Musik
Leveres af Palmehaveorkesteret

Entre: Iroo kr.

Lørdag og Søndag er der musikunderholdning og serve- )lring fra kI. I{,oo i (Kryb-i'Iy"

)

. . . n an købor det hos

* KAMPER
SloregoCe /l A N0RDB0RG -

Telefon 5ll 4q

€rrrtfiOæF
DAIYIEKONFEKTION - NORDBORG

WESTON
lra væg til væg

TOTIIY PETERSETI
MØBLER

Sloregade 69-71 - Nordborg - Tlf. 5 l9 31

Vi sæller kvalilelen i højsædel

c/Vor>L o. 5 P o**, y u o 
"L "' 

i
v/ Erik Rudbeck

Telf. 5,l479 Ridepladsen 3

Kjærs Tivoii er åben:

Tor:sdag ZOf 5 f ra k1" 14, oo

"--dag ?ti\ - kI,19,oo
,

Lørdag ?2 /\ - kI, 14 , oo

Søndag 2)/5 - kI, 14, oo

f Tivoli findes a1t hvad
hjertet kan begære af ra-
diobiler - karruseller -
skydetel,t - l.ykkehjul
og andre moderne for).ys-
te ls er.
f boderne er der mulighed
for at købe is - pølser -
ringriderpølser - Gri11-
k.v11inger.
Søndag eftermiddag er der
børneunderholdning og so-
l-istoptræden k1" 11, oo på
festpj-adsen. Det bliver en
- Fle familie søndag,

Ve1 mødt på festpladsen og
i Tivoli.

Nord-AIs Boldkl.

Frugt - Grent

Konservcs

Thorvald IENSEN
Storegade 7 - NORDBORG - Ilt. 503 66

Forsikringsaklieselskabet
Nye Danrke af 1864

Agentur Nord-Als

OKSBøL BYGGEFORRETNING
v. Eneooldsen & Cbristensen

Tl{. s 17 23 Tti. 51,9 67

Mekoniker V iggo Lousten
Hovn bi ero

Telefon 5 l4 60

Bogeri- og conditori
Stort udvolg i frisk
og lækkert brld

KURT MADSEN
Holmsode 7 +ll. 51434

I(L(,GE
DANSKE lo.alkrar I

6, ,rvE
DAN:SI(E



Havnbierg Stationskro

Prøv vor berømle anrelning.

Grill-slegte kyllinger og {orårsruller.

Anna og Yiggo Bomberg
Tel{. 5 10 19.

Sioregade 29 - Nordborg - felf. 5 03 34
v/ H. Callesen

ANDR. P, PETERSEN
RI.,JTEBILSTATIONEN

Nordborg ffiilHffiilM
TOBAK _ BLADE _ IS _ CHOKOLADE

Del bedsle er bllligrt hos Derct HOII-købmand

BEIT TTUSTET
Holmgedc 

- Tll. 5 t5 0!

Månedens hold (senior)

Sporten viI i lighed ned sidste år, hver nåned , ,.rrJ]
ringstiden udnævne et månedens hoLd..
udværgelsen bliver foretaget i sanråd. med. spilleud.val-
get.
Vi har denne gang valgt Ynglingeholdet. Holdet der ertilmeldt i J.B.U. rs ynglinge A række har klaret sigfint i alle deres kampe, men det er sær1ig deres ude-
kamp mod Åbenrå vi vi1 fremhæve.

Åbenrå havde før de mød.te NB vundet aIIe deres kampe
med op til 10 nål. Dette havd.e nok imponeret vore yng-
Iinge en del, og den første halve time af kampen var
også præget heraf . NB var nærmest på t'hælenerr og kon
bagud mad 2 mål. Ved en gotl hold.ind.sats og gå-på mod
lykkedes det at vende billedet og ynglingene kunne
rejse hjen ned en sejr på 4 nå1 mod. 2.
Holdet og trænerne ønskes tillykke med Ce gode resul-
tater.

Red.aktionen )

Vi har modtaget føIgende indlæg fra en af vore aktive
s pi I Iere og ungdoms ledere.
--l< ,o" lr',itirti.ret. Red .

GLEMMER DU AT PLACERE }IG !

Der er et fællestræk ved alle fodboldkampe - et træk,
som nok er væ: d at 1ægge mær'ke till De har al-lesammen
givet tilskue:'ne det indtryk, at de var: flere på banen
end modstanderne !

Det kornmer af, at samtlige spillere har p1-aceret sig,
ustandseli"g. )-ige fra starten til det sldste minut.
Hvis man spiller fodbold rigtigt, er der praktisk talt
aldri e, et sek"r-rnd, hvor en markspiller skat bl_ive ståen-
de. let er fremhævet så tit - men ikke ofte nok - at
det ikke er spilleren med bo1d.en, der afgør' en fodbold-
kamp, men hans kanmerater,
Hvis man har" medspi 11e:.e, Cer ustanselig placerer sig,
er det 1et at spille fodbold, Er der ingen, der gør del,
e:: det næs ten umuligt.
Tænk på det. hver eneste gang en medsplller har bolden.
"lt, hvad det gæIder om, er at komme ham til h jæ1p.
,Jg dig det på sinde, næste gang du skal ud at spille
og du vi1 opleve en fodbol<ikamp på en helt ny måde.

Preben Jæger.

I{ANDELSBANI6.EN
- også ungdommens bank

n talerrnester
Tlf. 5 18 52 - Østerhaven 11 - Nordborg

Køb bi-11ise fodboldstøvler:
til n 12,_ i,-, l. _ Z-7 etruur. _)_- ...... Ll. )lr\))

.itr. 4o-4t.... Kr. 19r8\

PRISBEVIDSTE K

TRIKOTAGE hos:

NøRGAARM
TRICOTÅGEI{USET

STOREGADE 31 NORDBORG

hos Flll



Tå KRANSEKAGE med hlem

,rrrr,]r, #fffO
Butikscenter
Tlf.5l760

Donbo
Nordborg
Ttf. 5 17 6r

Slagterl

&

Pølsemagerl

K. STEi\NBii\G
Storegadc 56 - Nordborg - Tcll. 51715

Er må1et
er taktikken rJ-gti§
Ds undgår offside
at benytte

NOBD-ALS KøEESKOLE
Jørgen Brodersen

Langesø, Mågevej 4 ,tlf. 5 17 55

så
o8:
wed

r.ØRERBEVIS TURI{ERT}

Ungdomsholdene er jo i 1

tes, at de forskellige t
i toppen, andre mind) e

Junior B har ikke vundel
at splIlerne mangler sel
DrengeBitoppenomtale
Vores lilleputter B II e

kommet mange nye spiller
spille mod and.re klubber
at indenfor lilleputrækk
rier har vi tilmeldt vore
er der and.re klubber her
kommer vores B If ti1 at
Det er altid kedeligt nå
tilmelde der hvor de ved
mindst IO må1. Det mener
at vinde eller tabe med
holdene er, jo mere lære
Vi vil se nærmere på sag
boldafd. generalfors )}ire Iøsning. Så lil-tep#tt
ved hvor det er galt, de
samme sind,

ANDELSBANKEN
NORDEORG AFDELING

- En bank, De kan regne med..

DYVIG.KRO
NATURSKøNNE OMGIVELSER

KUVERTER INDTIL 250 MODTAGES
TLF. NORDBORG 5 14 90

AL FLYTNINO
med lukkede flyltevogne ud{øres,
såvel i ind- som udland. - Vi har
gode, lørre lokaler til rådighed til
møbelopbeVaring.

E'YIN BUNKAT
Godkendt T.l. R. Yogne
Købingsmarkvei 7 - Pøl

Telf.514 49

RekordVask
ogruLlrettu,e
Våd vask - Tør vask - Rulle- og slrygevask

VI HENTER OG BRINGER

Holmgade 6 - Nordborg - ff.5 l2 38
Y/ Hclga o9 Sv.nd l.<obtcn

L!(r.
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Storegade 4
Nordborg
Ttt.51426

IIlRrSrrt{sril
Søndergade 7
Guderup
Ttf. 581 '10

Helmars ,,FOTO"
Nordborg . Tlf. 51606

ganE nur o€ det må betrag-
klarer sie godt, nogle helt

)
nur men det skyldes nok,
t-id.
det steos (månedens hold).
t ikke godt meci, der er
g de e:^ så uheldige, at
rste hoid,. Fe;1en ligge:. i.
r der kommet en A-række,
bedste hoid, men desværre

ring der ikke ha:'. og så
es med deres før-"te hold.
ubber er inds+"il let på, at
es hoid kan vinde med
er forkert. det er bedre

må1, jo rnere iævnbyrdig
i 1 lerne "

iI efterår:et ved S.I. fod-
der )å kunne f indes en bed-
ad v*ire at miste modet, vi
ikke jer, tab og vind med

Børge Neesgård.

I{AFTII.FORSIKRIIIG
Løjterloft l3 - Nordborg

O. WELTENDORF - tel{. 5 OS 92
P. MATTESEN - ielf. 5 02 05

f,IANUFAKTUR
XONFEKTION
I{ORDBORG

BENT E. MADSEN
Aut. Eleklro lnstallatør
Storcgtdc 63 Nordborg T[. 5 19 50

Nord-als Beton -
varefabrik

Lavensby

Telf. 5 13 04 5 10 52

Helmuth Hansen
Blikkenslagermester - Centralvarme

og sanitet
aut. gas- og vandmester

Eækgade 2, Nordborg. tlf. 5 16 54
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Bødekasse i ungdomsafd.

Ungdonsafrielingens trænere og ledere har oprettet en
bødekasse, hvis intlholil kun nå anvend.es til festligt
samvær med. damer. Initiativet der her er taget, er mg\
til at udbygge det sammenhold. som findes blandt ung- /t
domslederne. Retlaktionen ønsker jer god fornøjeIse, og
skulle der blive overflod i kassen, kan vi nok hjæIpe
jer på dette punkt.
Der skal betales efter følgende regler:

Bøder l

I. medlemskab sæson 1971 meC d.aner
uden damer

2. tabt kamp for holdleder
l. uafgjort kamp for holdleder
4. forsent fremmøde ti1 møde uden lovlig

grund
5. forsent aftale af kamp
6. forsent aflevering af holdkort
7. forsent fremmøde til kamp
8, ved ændring af aftalt kamp fra tirsdag

til søndag
9. antal må1 scoret for
10.antaI må1 scoret mod

Afregning sker hver tisdag under mødet til
sen,

kr. 10, oo
tr ^^- ) tvv

-l^n a t vv

- o qn
vt ,t r

' 2 roo
- 2 roo_ Jroo
- 4roo

- 5'oo
- o,o! ,l
- 0r1o

Viggo Niel-

STAGTERFORRETNING

fu. l. f. lensen
Nordborg - Telefon 5 14 OG

NORDBORG KIOSK

Dogblode 0' Nørgaard

Ugeb I ode
Tidsskrifter

F oroorr i k ier Nordborg
Tipstieneste

Toboks- og Popirvorer
Lædervorer m.m " Telelon 5 l2 79

NORDBORG
KAI MøLLER

Tfi. (M4) s1462
Giro 107221

BOGHANDEI M. PERREGAARD A,/S

NORDBORG SKOVBYt|f.50150 tt{.44400
Korn - Foderstoffer

Braendsel - Byggemoterioler

Afstemning om klubemblem.

Afstemning om kJ-ubemblem er
a'-rlu t te t . Der var af give t
4 Ltemmer. der var fordelt
på 1I forslag.
11 stemte for emblem nr.1!
B - nr.17
6 - nr,40
A - nr,19
I - nr.15
I - nr' 1

emblem nr. q-10---12_15-lT
fik hver I stemme,

Emblem nr. 15 er valgt,
Forslaget er indsendt af
Ib Andreasen,
Der var indsendt forslag
fra Ole Garner - Knud Poul-
sen - Peter Glock - Steen
nalmussen - Tove og Henrik
I |ner - Per Oh1sen og Ib
Andreas en.

Byrge Jensen

r0nEsx0rE
lr"tgægt skolevog;n og eget
TEORIIJOKALE

II. BOY§EN
kØrelærer
S@'kten 2, Nordborg
oeE.5OO96.

J6rgensen & Rasmrcsen
Malerforrelning

Bygnings-skille

og møbelarbeide

OKSBøL

Tel{. 5 l2 94 - 5 04 68

iloaDBonG
STOFEGADE 28

TELF. (044) 5t975

H. A. JENSEN

HERREFRISøR

Storegode 4l ielf. 51417

S nhtt &rs
lndehoverrKejiifjf' Jessen 

^Donsogunderholdning, +\l
hver toådog, fredog, 

- 
+ +

l6rdog og slndog.



HERREMAGASIT{ET

STOREOADE 3it - TEIF. § 00 70

NORDBOTO

XORDBORG CAFETERIA

OG SPISERESTAURANT

Månedens hold (unsdomsafd. )

Så skal de t f ørs te månedens hold væ1ges , ))Valget er jo aldrig nemtr men denne gang har det ikke
været så vanske)igi:.
Holdet vi har valgt har spillet I kampe, og det er
blevet til I se jre. 4-O over 0.Jerstal, 10-0 olr., Vojens
og l-I over Toftlund, Irenge I i J,B"U. og træne:-en
I/iggo Nielsen ønskes h.iertelig tillykke meC valget.

Månedens spiller !

Månedens spiller bliver kåret på træningsflid og kampe
samt en god sportslig opførse1.
Valget her har været svært' rrrer een skulle der jo fin-
des.
Ungdomstrænerne har givet 10 forslag inrt tiI vatget.
N.B. Sporten har hermed valgt Iilleputter spilleren
Jens Nissen Lavensby. I{an træner hver gangr og er en
god støtte for holdet. Han spilled.e med mod Rød.ekro
for ca. I uger siden, d.e tabte l-2. Ef,ter at være bas, \
ud 3-0, brød. Jens Nissen tgennem to gange og scorede". J
N.B.Sporten ønsker ciig tillykke med. valget.

Red.

.leprenr Lillebiler
og Turigtbusser

Lovencby

RhS - når De Crat klre

- dr 0f. 5136E

MObil qui.lu serviee
Fefer D. Andersen
Ars AUXOSHOp

Løjtertoft { 3

51549
§TEFFE]I STEFFEilSEIII - TORDBORG

FIND INSPIRATION TIL
DERES HJEM HOS:

"u,"oJswø{k
LøJTERTOFT26-28

S.I. Amtsstæyne.

S,,'l afholder deres årlige
AmuCstævne i Sønderborg d"
20-1-7 l, Kr. Himmelfartsdag.
NB har tilmeldt følgende
hold":
Junior B
Drenge A
Pus linge

t holtl
I hold
2 hold

Lilleputter 2 hold
Hvis der er foræ1dre der vil
køre med drengene den dag,
bedes de venligst melde sig
ti1 ungdomstrænerne. Der
sker virkelig noget i Søn-
derborg den dag, der er som
regel mange talentfulde hold
med, og vejret er altid fint,
så lad. turen Kr.Himmelfarts-
das-gå til Sønderborg' vi
=t, -D på forhånd tak,

Børge Neesgård. '

Alt i el-køl«kenudrtyr *

»/ør*ffi
Storegade 3A32 - Tlf. 5 1540

Nordborg

Hans W. Petersen & Sen

Nordborg

Telf. 5 15 ls

l_\

4.t)
ls\=-

§
.t

RESERVERET

Ejnar Lorenzen

købnrand Turøvei 42 Kirkeby . . 5 00 55

Hans §chmidt
'exam.

optiker

URE OG OPTIK - .GULD OG SøLV
Ilr. t 0O 15 - Hordborg



.Aho"l J",.oun Hotel
LILLEBILKøRSEL

!, avenstry
pr ÅJordborg Teleion (044) 5 00 60 Union
Siden for OLD-BOYts (bør også læses af andre).

På vort spillemøde i Nodalshallen blev det vedtaget
Nis Buchholdt skal tage sig af hold I.
Leo Christensen skal tage sig af hold. II.
Joh.Nissen skal søgte for opkrid.tning af bane
K.Poulsen aftale af kampe og domner.

")

Vi kunne godt tænke os, at der var nogle O1d-Boyrs som
ville fatte en blyant og skrive lidt til denne sid.e,
Der må væ?e een el1er anden ting som vi andre også har
godt af at 1æse.

Vi har spillet de første træningskampe son optakt til
turneringen.
Hold f har tabt 1-O til Notmark Old-Boyts A.
Holcl I har vundet 5-1 over Augustenborg.
Hold fI har tabt 4-0 til SvenstruP.

Tr'æning er hver mandag k1, l8rJo ved Havnbjerg Skole 
)

OLS-BOYrs

DE ER ALTID VELKOMMEN I

SYDBAI{KGi
- den sønderjyske bant< \ f

Storegode 1 Hovnbierg ofd.
Nordbcrg Buiikscentret
tlf. 5 15 12 tlf. 5 13 13

I&ffi68§ff
, BAGERI

og

CONDITORT

N. J. WERN ER
Tclf.5lI53

MrtC trJorcs tiJ
mod ot

ÅIPINÅLiiT

Glto lrStl
leshør
urr caratl.Dlrfo

TELErcN 
't5 'I 

T' NOID'OIG
Brnklontl: Nordborg Bral . Nodborg Sprrclem

Nordborg - Tlf. 5 17 50

Jqdqsen

SøNDERBORG - NOBDBORG

(044) 2 35 57 (044) 5 t6 68

,,chiki"
LÆDERVARER

NONDBORG TLF. 5 04 29

)"ESERvERET

MEDLEM

af

Nord- Als Boldklub

De er åltid klædt på til
klæ Dem o{ med undertli fro:

Eri-@oo rmcorAcE - (osMEn(
Indehaoer J. C. Johow

§toregade lr - Nordborg . Tett.515OO

RESERVERET

TLF t04r) 51n 1'r - NOFDBOnG


