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UONO-AT,S BOLDKLUBS BESTYRELSE

P. S/ndergaard, Mågevej ,, ,rrr. aSOaOS 
i),

: Chr. Larsen, Østermarken 21, Stevning. 
,,Peter Hansen, Lærkevej 30, tlf. 451966 ,.,

Chr. Kronborg, Sprog@vej 5, tlf. 450644
Peter Glock, Mosevang 28 .:

Vtggo Nielsen, Th.Brgrsensvej 74 ,

Preben Jæger, Lærkevej 40 I i

BØrge Neesgård, Lærkevel 32, tlf.
OLD.BOYS BESTYRELSE

450434

\
)

450331
450939

Knud Poulsen, Th.Brorsensvej 7gr. tIf.
R. Paustian, Th.Brorsensvej 54, tlf.

:Nic. Buchholt, Tranebærvej 6

Peter Glock, Mosevang 28, Nordborg.

'Vt W y', I r 
-, 

I Loy-out: Lors Blchet
\'Y TrYk: E. Lorenzen

' 
._--'- --

Nr. L2 December L972 4. årgang

NORD-ALS BOLDKLUB Ønsker alle siue
medleruner glæde1ig ju1 og godt nytår:
I den forbindelse vil vi gerne sige
tak til de mangerder har hjulPet os

i årets Løb.
En særlig tak ti1 vore annoncører i
SPORTEN for godt samarbejde i L972,

og vi håber på fortsat godt samarbejde
fremover 

Bestyrelsen

Q.oudur- & Juoourl--
nO.nl"uman^
' '\ Nordborg Kiosk '"

Tele{on (lorrelning) (044) 5'0949 (privat) (O44) 5OS

MALERFORRETNING I AVISER
HSLM I UGEBLADE

TOBAK
TELEFON51395.50933 I " TtpS

ÅU.n'ttr.i slndog lro 7 -12

ultBlrns
UIIilC T IIIT



PRISBEVIDSTE køber
TRIKOTAGE hos:

IORDBORG FIRUEIIITDET

HENNING LARSEN
Storegode 62 tll.51669

øRGAARD
TRICOTÅGEHUSET

STOREGADE 3I NORDBORG

VI HØRE ISFOR.TENIst i I ler..

. ..oktuelle
SPøRGSMÅL

DIN MENING?
Til: Den nyvalgte spilleudvalgsformlrra

Verner Petersen
SPORTEN:
ffi med dit nye job - elrer skar man kondo-lere? Den som hØrte din forgængers beretning vedgeneralforsamlingerlr fandt hurtigt ud-afr åtdette job ve1 nok er et af de vanskeligste ivor klub
Hvad. er årsagen.til det, og hvorledes kan spil-
Lerne bidrage t,i1, at du kan arbejde under bed-re forhold end din forgænger?
Verner Petersen:
ffilget. Ja så må vi se om r
kan gØre livet lige så surt for mig som mi-ne
forgængere; men jeg kan heller ikk6 se detskulle være vidunderligt. 

tAIle de afbud vi havde sidste år kan'ikke tole: \reres, det er heller ikke nØdvendigt. Har man gtidt tilovers for sin klub og sine kammerater

SLAGTERFORRETNING
Bogeri- og conditori

Jo. l. f. lensenl 'if$;:::i-,Nordborg - Tetelon 5 t4 OG I Holmgode 7 tlt. 51434

)i

Storegade 4 Søndergade 7

Nordborg Guderup
Ttt.51426 Tlf. 581 10

ffinr$ilsril
Helmuth Hønsen

Blikkenslagermester - Centralvarme
og sanitet

aut. gas- og vandmester

Bækgade 2, Nordborg, tlf. 5 1654

sendes der kun afbud i
nØdstilfæIde.
Skulle du mene at være
' lrmet på forkert hold.
s*/ kom, lad os tale om
det, men dermed ikke
sagt det bliver taget
til fØLge, men det er
da rart se hvor man
har spillerne.
Man må bare have en
grund, når man kommer
med en klage, for det
er jo menneskerrder
sætter hold, og de er
jo ikke fejlfri. Men en
ting: Mød til træning
og gør noget ved det,
så kommer resultaterne,
og så vil jeg garantere
for, der ikke er noqet
i vejen med holdene r og
d f bliver gIæde i klub-
LÅ. Med hilsen

Verner 'Petersen

GARDIN
C.S.Knudsen USET
Storeg. 33, Nordborg, ttf. 514 /O

B.ekor.dVø,slt
og ru;llettule
Yåd vask - før vask - Rulle- og rlrygeverl

VI HENTER OG BRINGER

Holmgade 6 - Nordborg - Ill.5 12 3E
v/ H!lg. oi Svand lxobtin

CHR. KRONBORG

Sproglvei 5 6430 Nordborg

Telefon 506 44

Skot og revision

ro
r\tær Jessen
0Å6
Kiær Je ;o++Dons og underholdning

hver torsdog, {redog,
lprdog og slndog.

tltls.INSIALLATOR

TLF {0d4} 51n.al - NORDBORC

shtl



M. PERREGAARD A,/S

NORDBORG SKOVBY
tlf. 501 50 tlf . 44400

. Korn - Foderstoffer

Brændsel - Byggemolerioler

O}T ET HÅB ELLER TOI

Fra tid til anden er det særlig godt, at vi
har "SPORTEN" som et af vore kontaktmid.ler, de'\
gælder b1.a. her om vinteren, det gælder også, /)l

når en nyvalgt formand gerne lige vil gi' besked
orrrr at vi er i gang igen inden for bestyrelsen.
Vi er blevet konstitueret, og andet st,eds i
bladet kan I Iæse hvordan. Det fØrste spiller-
nØde efter generalforsamlingen står for dØren,
ja er måske allerede afholdt når dette 1æses!
Jeg har et håb for fremtiden i N.B. rsom for-
håbentlig senere (i år) bliver en selvfØIgelig
ting i seniorkredsenl Når jeg fremkommer med
dette håb, er det skabt af tidligere oplevelser
i N.B., men fØrst og fremmest af de bemærknin-
ger der faldt på generalforsanlingen i år.
Det er mit håb at vi alle i N.B. fremover, på
tværs af placeringer p-f,Eotdene, vil bakke hin-
anden op 1008, som tilskuere, som medspillere
og som medlemmer af vores klub Nord-AIs Boldklub.
Af beretningen på samme generalforsamling frem-
gik det klart fra vores ungdomsafdeling og dame,-
afdeling r dL fØr omtatte håb om forståelse tj-n )))
des i rigt måI inden for klubbens rammer, så
vi kan jo bare ta' ved lære

NORMANNIA

FORSIKRING

Jes Christensen
Th. Brorsensvei 78

Telefon 50972

Havnbierg Stationskro

Prøv vor berømle anrelning.

Grill-stegie kyllinger og lorårsiuller.

Ånna og Yiggo Bomberg
Telf. 5 10 'l 9.

Forsikring I E CI0 B F man hos:

Ha ins Lorenzenl e.lot'eman! mumu-neffifiame

Branddirektør ---l sroresodeTg6430nordbors

telefon (044)5 18 05
Storesode 79 tlf. 5 

,l805

I )andet håb errat der må komme et samlet træ_nrhgsareal inden alt for 1ænge, såldes at vifår lettere ved at koordinerå træning og ud_nyttelse af baner og ikke mindst saf6aeå r åtvi kommer til at. færdes samme sted ung og gammelog derved bedre lærer at forstå hinanåen.
Medens vi venter på d.et sidste håb blivå, op_fyldt, opfordrer jeg ti1 at vi ops/ger hinanaender, hvor vi træner m.v., jeg trår'pa-"t det ergodt at mØdes og få talt om åns oplåvelser mensde er friske og ."normale" i omfan|Jeg tror at talsmandsordningen er ud.mærket, menberr. jer lkke ta' den som ei udtryk for, at per_sonlig kontakt dermed er u@nsket, tværtimodr-u_den personlige kontakter kan det here ret brivefor fjernstyre!, og så er ihvertfald en af grun_ene til mit arbejde i N.B. reduceret, nemli!
Ønsket om at være.blandt.og tale med I ungespj-11ere.

) 
Venlig hilsen per SØndergaard.

MObil qri.r. service

ALS AlrT(l stt(tP

-

5 0! 34 I pctor D.And.r.en
v/ H. Callescn

Sloregade 29 
- Nordborg 

- Iclf.
Løitcrtoft - Nordborg . tlf. 515 a7

FII=MtrTtrROt
Darrr{oss 1-.r. Nordborg.tlf . (O44)51814



STøT

Nord- Als Boldklub
BLIV MEDLEM AF
BOLDKLUBBENS VENNERI

Henv.: J{rgen Petersen,
tll. 507 28

RAS'TAXI

TLF. 5()7 76

mlt0tsø
EAGERI

o9

CONDITORI

N. J.WERNER
_ Tclf. 5 l7 5l

H4I/.L.o_ --.-
Hvornår var det nu det v
nu om hver måned - forel
Der stilJ.es hver gr)) 

"tverdenen" og svaret'Gr a
Eor et rlgtigt svar får-
siden af giver 9 points
Sportens redaktØr bearbe
ninger hver måned.
Til afslutningsfesten
1973 bel@nnes den med
de flest opnåed.e points
med en fin prærnie.
Chancen er altså
stØrst hvis d.u deltager
hver gang. Vi starter'
med en 1et opgave...
Held og lykke!

)j

Ejnar Lorenzen

købmand Turøvej 42 Kirkeby .. 5 OO 55

NORDEORG
STOREGADE 2E

TELF. (04i1) s1975

H. A. JENSEN

HE RR E FR ISOR

Storegode 4l ielf. 51417

PÅ RETTE SPoR I

HALLO

var
Løb
ts
a1t

I{ANDELSBANICEN
ogid ungdommens bank

Hans Schmidt
- c'(am.

opriker -

URE OG OPTIK - GULD OG SøLV
Ilt. 5 0O lI - Xordborg

9i
? Det sp@rger vi dig
iq til oktober '73.
pØr \}naf fra "fodbold-
id ef årstal.
IffiEs- et år ved
s.v.
år alle indgåede LØs-

NAR VAR DET NU DET VAR?????H\
z
coz
cO
z.
coz
co
z.
coz
coz
c0

zt U ut=
HVORNAR VAR DET NU DET VAR?????92
COI r., \og adresse og aflever den ttl din ICO

Zl ti I, holdleder eller til redakøsen senest lZ
COI def-t. i den efterfølgenae månea. ICO

HVORNÅR VAR DET NU DET VAR?????

DE ER ALTID VELKOMMEN PÅ

NØ ...
NØR

HtrRRED
HUS'reliroN 45053s

Alt i el-køkkenudrtyr

E& Ma**ffi
W Storesade ,o-r, Tlf. 5 !5 40

Nordborg

ffu, Frugt - Grcnt

W Konserves

Thorvald JENSEN
Storcgede 7 - NORDBORG - f li. 50-r66

r0nEst0rE
Velegnet skolevogn og eget
TEOR]LOKALE

N. BOYSEN
KøRELÆRER

exomineret trof i k instruktpr
S6bokken 2 t|f.50096

At FTYTNING
med lukkede f lytlevogne udføres,
såvel i ind- som udland. - Vi har
qode, lørre lokaler til rådighed til
rhøbelopbevaring.

EJVIN EURKAL
Godkendt T.l. n. yogne
Købingsmarkvej 7 -Pøl

Tell. 514 49

durr l0
o.!.v
jdår

HVORNAR VAR
F0DB0LD.VM
I SCHt^lETT?

Skllv det rigtlge årstal på en seddel med
n', \og adtesse og aflever den ttl din
tr' ,,1}, trolaleaer eller til redakøsen senest
def-t. i den efterf/lgende måned.

Jen's Knudsen
HERRE- OG DRENGETøJ

Hil



HUurer&JødensenIzEFFrrilEna\1EEEEEEEGI

SøNDERBORG - NORDBORG
(044) 2 36 67 (044) 5 t0 5S

Nordborg - Tlf. 5 17 50

t3.iem I§G s TI'PIE ToB s e§r o-R4n,, ( * Lde qdØr s )

tirsdag kl. 20. O0 22.00 i :Østerlund 
=f.of J)

torsdag kL. 19.00 - 2L.00 i Nordborg skole
torsdag kl. 19.00 20.00 i Havnbjerg skote
(datoer og fordelinger bekendtg@res på spilter-
mØdet)

sPrLLEEyrøpE

afholdes tirsd.ag den 12. dec.. Lg72, k1. 19.30i Nordalshallen (foyer)
Dagsorden: VaIg af spilleudvalgsmedlemmer

Valg af talsmand (dame,/herre)
Valg af festudvalget
Eventuelt

VeI mØdt! rxbestyrelsen U)

t
i

1{ORDB()RG
klr møllEn

Tlt. (044) 51462
Giro 't07 223

BOGHANDELv Jorgensen & hasmussen
Malerforrelning

Bygningr-rkilte

og møbelarbeide

. OKSBøL

Tel{. 5 1294 - 5O4 68

RUTE

«ffi

BILSTATIONENS

AVISER _ BLADE T11,451428
TOBAK & CHOKOLADE

Åb"n slndos iil t t. ta.

@ r:oRsrKRrNG @
JOHN NIELSEN

S6nderborg (U4)24573
CARL CHR. SCHWEDER

Guderup (044\58202

§ J:JI.I
De -,taf leve. . . de skal
,leve... de skal leve højt
I HURRA::

)F@Igende spillere er ble-
vet kåret ved senior af-
delingens af slutningsfest :

UIla Rasmussenttårets dame"
Mads Hounsgaard

"årets yngling"
Carsten Hald

"årets senior"
Verner Petersen

"årets idræts-
mand"

Hjertelig tillykkel

)

Jeprenr Llllebller
og Turirtbuæer

Lavedy

Rfu - rilr De *rl krFG

- dt rtr 5136t

IIAIUFAXTUR
XONFEKNON
ilORDTORG

c/Vor>L o. 5 & o". y u o rL"' i
v Erik Rudbeck

Telf. 51479 Ridepladsen 3

CYNTHER MOOS
AUTOVÆRKSTED

Storegode 66 - Nordborg - tlf, 5 03 99

HilHMH
Det bcdilc cr bllligrt hor Dcrcr HOlt-lobmtnd

BEIT IIUSIET
Holmgrdc-Tlt.itj03



?Cr- pølsemagerl

K. STERNBEi\G
Storcgadc 56 - Nordborg - Toll. 51715

,,chiki"
LÆDERVARER
NORDBORG TELF. 50429

VI HAR NU FODBOLDTASKER
MED KLUBEMBLEM KR. 34,00

FIND INSPIRATION TIL
DERES HJEM HOS:

Y,9.TM
LøJTERTOFT 26 - 28

515 49
§TEFFEil STEFfETSEfl - TOBDBORG

malermester
T1r.51852 - Østerhaven 11 - Nord

rrnqrn køber det hos

KAMPER
STOREGADE 77o NORDBORG

TELEFON 517 44

Tå KRANSEKAGE med hlem

,",,r,1,1 #ff*
But ikscenfer
Tt{. 5 1760

Donbo
Nordborg
Tlf.5l76t

Fra Ungd.omsafdelingen :
o.pBxK.l\rrrlc, 4F -. 

s,p,rLLE4NL r:?7 3 r)
1. l-an. -73 rykker spillerne op i d,e nye rækkei,og fra samme dato skat aI træning i skolerneforegå i den række du hØrer til ira L/L 19732
Junior fødL i året L9S7 og t95gDrenge fødL i året 1959 og 1960
Puslinge tødL i året I96t og L962Lilp+minip. fØdt i året- 1963 og op efter..

NoITpALSEA_LrE-N

Træning i Nordalshallen fra d. . L/t -73 er foralle der i 1972 var Li11eput, Miniput, pustin-
ge og Piger
Mandag:

INDENDøRSTRÆNINGSTID

Havnb'ierq store sal
man. kl. l9 20
'alle målmænd

Langesø skole

""".-ui.-ti - tg
Lit1p. + Minip.
§ordborg_sa1_I_
ti.17. 30-IB. 30 Iilp.+Minip
ti.18.30-21 Junior
ons.20-2L Store piger
tors.L7.30-19 Små piger
§o5dbor9_sg1-II
ons. L8-20 Puslinge
Nordhorq sal III
;;. ),.;;-;,- J,",,,"

KI, 15.00 16.15 Lilp. + Minip.
KI. 16.15 - 17.15 puslinge
KI.17.15 - 18.00 piger

KJELD ANDRESEN
As suron dpr

Storegode 4 Nordborg
Telefon 5 .l535

ER *ALErFmEEffil
- så er toktikken rigtig og De

undgår offsicje ved ot benytie

NORD.ALS KøRESKOLE
J/rgen Brodersen

Mågevei 4 Longesl tlf. 5 l7 55

SøNDERBORG

STEMPELFABRIK
SPECIALFABRIK
FOR GUMMISTEMPLER

Ttt. o44 - 2 56 12

'»)

De er oltid klædr på til ot klæ'
Dem of med undertli fro:

Eri-@oo rRrcorAcE . *orrrr,.
lndehøuet J. C, Johansen

Sto.egade ll - Nordborg . Tell,51500

BALTIGA
)pr..." ]/]-:z:

SI



ltAFil[.F0RsltGtilG
P. MATTESEN

MADS CLAUSENSVEJ I
TELEFON 50205

STOREGADE 34 - TLF.45OO70
NORDBONG

DAM E KON F E KT tON - I\iORDBORG

Elilt lensen
Ollotyr - Csntralvrrmo og $nllrl

!ut. g.r- og vlndmerlcr

Lærkevei 87 - Longesø - Tlf. aSO50S

SKOLESTÆVNET.
UDNYTTER DE DERES SKATTEFRADRAG ?

TAI LIVSFORSIKRING MED MANDEN FRA
)

Kontor: Jernbonegode 46 Slnderborg
tll. 427822 - 421864

WESTON
lra vreg til væg

TOlIlIY PETEBSE]I
MØBLER

Storegode 69-7.I -Nordborg-T lf .45 I 9 3 1

Vi sæller kvalitelen i høisædel

VIL DE I KONDI?

DÅ KøR "L Y 1,1..

RULLESKøJTER

-\
Det var ffiestævnet kØrte orr"r=)2 week-ender, og .it", vor-men:-ng er å;t megetbedre end med en week_""ål aIt gik planmæssigt.Vinderne ved sparkebrædteå Ut.rr,Jens Chr. Jensen 5 fuldtræffere
flnne C..Mejer 3 fuldtr"fi;;;Begge fik en træningsaragt. fiffy:.ke med det.

EFTERLYSNTNG..

JuniorspiLler Anders Ebsen har mi-stet sine træ:ningsdragtbenklæder, 
";;a; bukser^og klubtr@jen.Hvis nosen ved hvor aåt-ii"å"", 

"a-å."iåia jerti1 Anders, så blive, fr""-gf.a. ---'---
cLÆpjLLq rql,:

Alle ungdomsspillere samt deres foræfdreØnskes en riglig gi"aåIrn l"r.N.B.s ungdomstrænere og

Koi Lossen,
Lpkken 4 Nordborg.

Mekoniker Viggo Lousten
Hovnbierg

Tilefon 451460

1eder.
))) )

NDELSBANKENi
I

NORDBORG AFDELING

-en bonk De kon regne med!

ffiffiæ
6430 NORDBORG

§#

DE ER ALTID VELKOMMEN I

sYDP#y"K§
ir'{,?:t' Hil*i;ilsr ifi',:',,{.,"1 PEHAMA, MJELS


