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DET BEDSTE ER BILTIGST I

Tnice MA RKED ..
KIRKEGADE TELF. 514 20DANBO TELF. 51109

Formand:

Næstform.:

Kassererl
Sekretær:

Medlem:

Formand.r

Træner:

fræner:

Formand:

Formand:

Kassererr

Best.med.l .

NORD-ALS BOLDKLUBT s BESTyRELSET

Byrge Jensen, Birkevej 4, t1f. 51BBI
Viggo tyngkiltte, Apotekervænget l, t1f.51330
Peter Hansen, Lærkevcj lO, t1f. 5L866
Chr. Krouborg, Sprogøvej 5, t1f. 50644
Chr. Larse4r .Sstermarken 21, Stevning.

SPILLEUDVALGI

Chr. Jørgcnsen, Turøvej 1{, t1f. 50448
Hei.nz Behnke, Nørregad.e !rLysabild, tlf .44L77
ThorvaLd. Rasmussen, Tutøvej 2J, tlf. 50458

UNODOMSIAFDELING: 
J

Bøtge Neesgård., Lærkevej 12, tIf. 50434

OID-BOYS BESTYRELSE:

Ituud Pou1sen, Th.Brorsensvej TB, tlf.5O33I
B. Paustian, Th.Brorsensvej ){, tlf.50939
Nic. Buchholt, Tranebcrryej 5,

Udsiver: Nord-Als Boldklub
Redoktion og loy-out:
Chr. JPrgensen
Tryk:
E. Lorenzen

NR. 2 §§ FEBRUAR L972 §§ 3. ARGANG
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for olle åkiveoq possive medlemer på

Vi ser mqet gerne,at olle kommer udklædt '

Vi hor et por sjove overroskelser i løbet of

oftenen på progrornmet og co, kl, 23æ kdres

cle TRE BEDSI UD6L!E-DfE og belønnes

med fine præmier.

A_ALTEETN koster:

kun 8.ækr Dr ncpse
og kon l<øbes hos Bente,Peter, Poul eller

Gert senest Cen 20. frb.
Betoling sker ved tilmelding

TORDBONG FÅRYEIIITOEL

HENNING LARSEN
Storesode 62 tll, 5 16 69

Hon kommer som,ADAM' ! ! !

hvis bloclet fqlder ned inden

Lø894c_,!*26rEB-22
denne dog hotder tti nemlig deres

sto re

*



rulleskøirer. ffi
PEHAMA, MJELS 6430 NORDBORG

GYNTHER MOOS
AUTOVÆRKSTED

Storegode 66 - Nordborg - tlf. 5 03 99

Delegeretmøtie Ia72.
På J.B.U. delegeretmød.e d,. L3/2-72 vil NB væra repræsente-
ret ved Peter Hansen og Byrge Jensen. Der foreligger frq
JBU og fra flere klubber forskellige forslag om damefoi )id..
Derudover er føIgend-e forslag tiI behandling:
Forslag fra AGF3
Vedr.§eO. letegeretmød.et 1972 henstil-l-er ti1 JBUts turne-
ringsud.valg, at man ved. overtrædelse af turneringsreglemen-
tet - bortset fra ved benyttelse af ikke spllleberettigede
spillere - kun anvender straffen 'rfradømmelse af points'r i
ganske særlige tilfæld,e samt i gentagelsestilfæIde.
Ti1 erstatning herfor foresl-ås anvendt bøder af betyd.elig
størrelse afpasset efter de enkelte klubbers med.lemstal.

Forslag fra Bramminger
Ænd-ring af § 5 stk. 1. Klubskifte kan find.e sted efter hver
turneringshaLvciel een gang fra turneringens afslutning og
til d. I fabruar det efterfølgend.e år - een gang efter for-
årsturneringens afsLutning, dog senest d. 1.juIi. En spil-
Ler kan deltage for sin nye klub når hans spillercertifi-
kat i ud.fyldt og und,erskrevet stand er hans nye klub I
hænde. Certiflkatet skal opbevares i klubbenl og unionen
kan forlange sig d.ette forevist. Kl-ubben har pligt ti1 ))aflevere ud,fy1d.t spillercertifikat, såfremt hans forhol€
til klubben,er i orden.

. . . fi.an Isøber det hos

STOREGADE 77o NORDBORG
TELEFON 517 44

KAMPER I. qrnfl=ræ:r
DAIVIEKONFEKTION - NORDBORG

WESTON
lra væg til væg

TO]IlIY PETER§E]I
MøBLER

Sloregade 69-71 - Nordborg 
- Tll. 5 19 31

Vi sæller kvalilelen ihøjsædet

c/V o' >L o, g & ,.'..' y u o 
"L 

e'' r

v/ Erik Rudbeck
Telf. 51479 Ridepladsen 3

Alternativ, såfremt oven-
nævnte forslag ikke ved.ta-
gess §5 stk.l: En spiller
måjkke spiIIe kampe for en
n. )tuu før 5o dage efter
hans sid.ste privat-, turne-
rings-, talent-, toto- etler
pokalkamp for hans tidligere
kfub. Den gamle klub hæfter
und.er bød.eansvar for rigtig
opgivelse af sid-ste spiIle-
d,ato.

Forslag fra Earlev IKr
Har1ev foreslår, at turne-
ringsplanen lsggges såIedes
tilrette, at man efter soqmer-
ferien ikke starter turnerin-
gen igen før tid.ligst den 1!.
august.
Grund.en ti-l ovennævnte for-
slag er for d.et første, at
erfaringen viser, at d.et kni-
be-.,at få folk hjem fra fe-
r'-. I, for det and.et, at man
ikke kan nå at træne før
første spilleclag, og for det
tredierat man fra i år

Thorvald JENSEN
Storegade 7 - NORDBORG - fll. 503 66

Frugt - Grent

Konserycs

NORMANNIA

FORSIKRING

Jes Christensen
Th. Brorsensvei 78

Telefon 50972

OKSBøI BYGGEFORRETNING
v. Eneaoldsen.& Cbristensen

Tlf . 517 23 Ttf . 5 19 67

Mekoniker Viooo Lousten
Hovnbiårg

Telefon 5 14 60

Bogeri- og conditori
Stort udvolg i frisk
os lækkert brld

KURT MADSEN
Holmgode 7 tl{. 51434

Vil De i ,:ffi'?,§i
kondi, do '{""W
k;;;;LiN" \#" ffi



Havnbierg §talionskro

Prøv vor berømle anretning.

Grill-stegle kyllinger og lorårsruller,

Anna og Viggo Bomberg
Telf. 5 10 19.

Sforegade 29 - Notdborg 
- fe[. 5 03 34

v/ H. Callesen

får Iængere ferie, hvorved. problemet forværres yd.erllgere.
Forslag fra Horne If .pr.Yard.e: \A: 12 mand"sregJ"en burde ændres til flyd"ende ud.skiftnin6fi
D.v.s. som i håndbold hvor man jo skj.fter ud mere end en
gang.
B: Ang. adrrarsler og udvisninger.
net er sær1ig udvisningerne vi tænker på, her er d.et jo ikke
d.et hold der spilles imod, der får gode af ud.visningen, men
de 2 næste datoers ho1cl , som samtid"ig kan være d.e nærmeste
konkurrenter til 1.p1adsen. Var ciet ikke en ide at man kun-
ne vj-se en spiller ud for et tidsrum f.eks. 1! nln. eller
20 min. efter som forseel_sen er tiL. Ivlan kunne jo også spa-
re dommerne for at ind.sende udvisningsskemaerne for sådanne
udvisninger, d"og ikke for udvisni-nger på fuld tid..
C: Vi v1l anbefale JBU at tage plgefodbold på progranmet.
Forslagene bl-iver behandlet af bestyrelsen før d.elegeretmø-
det. Hvj-s der er spillere, som har kommentarer til nogle af
forslagene, tager bestyrelsen gerne d.isse med i overvejelser-
ne ved.rørende stillingtagen ti1 forsla.gene. Henvendel_se kan
ske til Peter Hansen e1ler Byrge Jensen.

Byrge .l*r"., )

KøB BILLTGE
FODBOLDSTøVLER !

sfr. 33 - 39.....................kr. 37,85
Str. 49 - 46....,.................kr. 39,85

hos 
F lll øRGAARD

PRISBEVIDSTE køber
TRIKOTAGE hos:

TRICOTAGEHUSET
STOREGADE 3I NORDBORG

RESERVERET ffiilHffiM
Det bedile cr bllllgrt hor Dcrcr HOIl-bbmrnd

BEilI tIUSTEil
Holmgedc - fl|. 5 lt 0l

BOLDKLUBBENS - VENNM.

Boltlklubbens Venner afholder cÅsg- oc ANDESPIL
-\,
.)tirsdag d.en 8.2.72 kl, 19r3o på Søby Kro.

Der spillea om

. 10 Æroder - I Gæs - 10 Ilamborgrygge - 8 Okse-

stege - I Svinestege
+ EKSTRA - Slagterkurv til ca. 8O kr.

oooo O oooo

Bolclklubbens Yenner afholder Generalforsamling den
?9.2.72 kL. 2Oroo i Nord.alshallen.
Dagsorden: 1. VaIg af dirigent

2. Protokol
l. Formand.ens beretning
{. Begnskab
5. Indkomne forslag
5. valg iflg. lovene

Formand.en + 2 bestyrelsesmedlemmer
7. Eventuelt

)

gryD7

IIAI\IDELSBANIGEN
- ogsd ungdornmens bonlt

rnalermester
Tlf. 5 18 52 - Øsærhaver. 7l - Nordbo,r.g



Td KRANSEKAGE med hjem

fro

Hovnbierg
Butikscenter
Ttf. 5 17 60

Donbo
Nordborg
Ttf. 5 176l

Slagtcrl.

&i
Pølscmagerl

K..STERNBERG
Storogedo 3C - Nordborg - Toll. tl7l5

Er
så
o8
ved

må]-et FØRERBEVIS

er taktikken rigt{}
De undgår offside
at benytte

NOIID-ALS KøRESKOLE
Jørgen Brodersen

Langesø, Mågevej 4 ,tlf. 5 17 55

Hvorfor
Kan du ikke tænke d.ig ^t s

Såfremt der er tifstut,l'rng
vi gerne amangere en tur
Torsdag d.en 2{.februar kl.
bane nod Ilerning, d.er skul
kellg god kamp her, da beg
broncemed.al je.
Det bliver en billig tur,
ti1 kampen.
Afgang fra Nordborg kl. 1l
Husk at tage varmt tøj på.
Er du tnteresseret kontakt

Hold.led

Vi mangler end-nu hold.led.er
er du interesseret, henven
Arbejd.et beetår i at fø1ge
sørge for at trøtjer oerfr,ie

ANDELSBANKENi
NORDBORG AFDELING

- trn bank, De kan regne med.

DYVIG-KRO
NATURSKøNNE OMGIVELSEB

KUVERTER INDTIL 250 MODTAGES
TLF. NORDBORG 5 14 90

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

EIYIN BURKAT
Godkendt T.l. R. Yogne
KøbingsmarkveiT -Pøl

Tell.514 49

Il.ekor.dVusk
og ru;lle*tue
Våd vask - Tør vask . Rulle- og strygeicrk

VI HENTER OG BRINGER

Holmgade 6 - Nordborg - IlL S tl lS
v/ HGlg. og lvcnd ,Gobt.n

alti

]*, ;r' "" 
u: =iT'

lutrrrng nok, d..f . r

en tur ti{ iehocke
uar kI. f9.r3o spl.
er sku]l-e lvære 

"chr

da begge har mul:

g tur, 13,00 kr. I

kl. 17,3o, hJemk<
tøj på.
kontakt da Peter (

HoLdledere søEe§.

ere til
end dig
ge Llqld
igne#de

{

Storogade 4
Nordborg
Ttt.51126

cffi$nlr§ilt
Søndergade 7
Guderup
Ttf. '5 8r l0

RESERVERET

ffiHoo*eykamp,, d..f . s. en bus fuld., vil
.ehockey I Vojens.
lo spl11er Vojens på hjemme-
ære chanee for at få en vir-
ar nullghed for at erhverve

0 kr. for kørseI og b1llet

hJemkonst k1. 23r3o ("".)

Peter Gloekr' MoSevang 28.

Festud.valget.

søgea.

1 1.holdet og ti1 {.ho}det,
g d.a til spilleud.valget.
d.et ved. turneringskpnpe r og
e knlmer med båd.e ud. og hjem.

J Spilleudvalget.

l{AFtu.FoRslKRtilG
Løjterlofl-t3 - Nordborg

O. WETLENDORF - lelf. 5 05 92
P. MATTESEN - lelf. 5 02 05

MAI{UFAI(TUR
TONFEKNON
T{ORDEORG

BENT E. MADSEN
Aut. Elcklro lnstalla(ør
Storcaedc 63 Nordborg Ttl. 5 i9 50

Nord-als Beton -
varefabrik

Lavensby

Telf. 5 13 ()4 5 1() 52

Helmuth Hønsen
Blikkenslagermester - Centralvarme

og sanitet
aut. gas- og vandmester

Bækgade 2, Nordborg. tlf. 5 16 54

t,US.INSTALLATOB



r lOf1gnZ1gltslt""sikring I E CI m B F man hos:

m flmu 
:P 

B k I a m g l, ", ?:."tp*'"?, :,="
ttor.g.d. ?g 6a3o nordborg Ut. (oaal c le osl sror.s.d.7e Ga3o r.ordbors or. (o..1 5 ra os

Trænerstævne ved Nord.alshalLen.

Nord-Als Boriiklub får søndag d.en 20. februar besøg 
"r 

D
to dygtige instruktøter, nemlig Niets Østrup og AkselKønigr der tid.ligere har været cheftræner i-Ranoers Fre-jas ungdomsafd.

Stævnet vi1 forme sig son føIger:
Der startes k1. 14roo på opvisningsbanen ved. HaIIen,
hvor d.e to instruktører ved. hjæIp af L2 _ 1{ clrenge ogJuniorer og a1le N.B.s ungdonsafd. målmænti vil vlse eu
række fremragende træningsøvelser, herunder speeielt når-
mandstræning.

Efter ca. 2 timers ud.end.ørs instruktion vir der i Nord.-
al-shal1ens foyer blive lejlighed til at stille spørgsmålti1 d.e to instruktører.
A11e interessered.e med tilknytning ti1 N.B. er veLkommea.
N3: r tilfæld.e af d-årligt vejr flyttes axrangementet til

Nordborg skole.

Arangør Nord-Als Boldk1ub. )-

SLAGTERFORRETNING ntJ. nT"umctn,
Nordborg Kiosk . 6430 Nordborq

Tele{on (forretning) (0aa) 50949 (privat) (044) 50880

Åb.n hre, slndog fro l0-12fu. l. f. fensen
Nordborg - Telefon 5 14 OG

I{ORDBORG
KAI MøLLER

Tr. (0,t4) 51462
Giro 107223

BOGHANDEL M. PERREGAARD A/S

NORDBORG SKOVBYtlf.50l50 il{,44400
Korn - Foderstoffer

Brændsel - Byggemoterioler

Turneringshold 1oT2.

ftr er tilmeldt føIgende
-bId i turneringen L)lTz
Und.er J.B.U.

I hold Junlor A
I - Drenge A
1 - Drenge B
I - puslinge A

Under S.I.
t ho1cl Junlor B
I - Drenge B
I - Puslinge A
1 - pusllnge B
1 - Iilleput A
2 - Lilleput B
1 - Små piger

Ungdonsud,valget.

)

rEnEst0rE
Velegoet skolevoga og eget
rEonILoranr"

I{. BOYSEtr
k/relærer
Sdbatken 2, Nordborp
reE. 5 0O 96.

Jprgensen & RrilGn-
Malerforrelning

Bygningr-skilte

og møbelarbeide

OKSBøL

Telf. 5 12 94 - 5 04 68

NORDBORG
STOREGADE 28

TELF. (0'u) 5t975

H. A. JENSEN

HERREFRISøR

Storesode 4l telf. 51417

uhrl ro
lndehoverrKelti#jf' r.. 

* ODons oq underholdnino
hver toådog, fr"dog, " + +lprdog og slndog.

Jens KnuElsen
HERRE- OG DRENGETøJ



HERREMAGASIT{ET

"rfuø
STOREOADE II . TELF. SOOTO

xonDBOto

NONDBORO CAFMR[A
OO SPISERESIAURA),tr

SIOREGADE 50 TELEFON 5 1986

Ungdonsside.

r s.r. turnering i ind.end.ørs fod,bold har N.B. tre hold_sstder har vundet d.eres turnering. -- ---»,1
Den 2l.febr. spilles der om S.I. mesterskaber.
De I hold er: Junlor, Drenge og Lilleputter, vi ønskeralle 3 hold tillykke med placering"r, åg frefå og lykketil mesterskabet.

Træningstrøje.
Har d.u fået en forkert trønlngstrøJe ned. hJen, bedes duvenligst henvend.e tiig til prsiirrge"pilrer crruert JeneenIviosevang J5, Nord.borg, d.a ci:-uert har fået en forkerttrøje med. hjem, den er lir1e af størrelse og brå ned rørlkant.

Ind.end.ørs Fodbold..

Børge Neasgård

Værd.igenstand.e.
Ti1. alle ungdomssprmner og spiller kanp,så husk at aflevere Jeres værd.igenstande ti1 træneren,latl ikke d'et ligge i- omkræd.ningsrummene, vi er tit udsr§.\for at der er and.re der kiggerJeres lourner efter. - A)
Husk d"et, træneren vil altid mod.tage Jeres ting.

Børge Neesgård.

';lT#"il[:§' I ltilobi! q,i.r. service
ravensby | 'fihfer D. Andersen

Rhs - nfu Ile C.al k rc

- dt tlf.5136t

, 
AtS AUTOSHOP

Løfiertofi {3

5t549
STEFFET STEFFETSET. f,ORDBORG

FIND INSPIRATION TIL
DERES HJEM HOS:

,!,9,TM
LøJTERTOFT 26 - 28

PRIVATKØRSEL.

Nu skal vi snart i gang med
træni-ngs- og turneringskam-

)
Vi håber der er mange for-
æIdre der v11 køre engang
imellem til vore kampe.
Der vil mid.t i Februar bli-
ve udsendt en skrivelse til
aIle forældre og mange and"-
ror angående privatkørse},
hvor man kan melde sig ti1
antal ture.
Vi håber denne skrivelse
vil- bllve god,t mod.taget
rundt omkrlng i hjemmene.

. Ungd.omsud-va1get.

Støt vore
)annoncØter

Alt i el-køkkenudstyr *

(ø,Wffi
Storegade 30-32 - Tlf. 5 15 40

Nordborg

Hans W. Petersen & Søn

Nordborg

Telf. 5 15 15

KJELD ANDRESEN
A,ssurondpr

Storegode 4 Nordborg
Telefon 5 

.l535

BALTICA

Ejnar Lor6nzen

købmand Turøvej 42 Kirkeby .. 5 OO 55

Hans

- exam.

optiker

§chmidt

URE OG
,lr.

OPTIK . -GULD OG SøLV
5 00 lt - Xordborg

Qclhoantn til

I-l

IITR,ING



.Ahoet J"^o"^ Elilt lensen
Ollefyr - Cenllelvrrmc og rrnlhl

aut. gar- og vandmeslcr

Leerkevej 87 - Langerø - Tll. 5 05 65

LILLEB!LKøRSEL
Lovensby
Nordborg

Tele{on 5 00 60

Siden for O1d-Boyrs (uør også Iæses af and.re)

Vi minder jer om at vort Old-Boyrs stævne i Nordalshal .,g
len f inder sted. l-ørdag d. 12-2-72 kL. 14r3o. tlt

Hold I er blevet puljevinder med ]3 P af 1{ mulige, en
fj-n præstation som vi ønsker jer tillykke med.

De 2 andre hold er ikke færdig med deres turnering end-
rrllr så d.eres resultat bringer vi i næste nr. af Sporten.

N.3.Old-Boyr s

Eå"38åR?85-IC} ?Åri å.{9rå

§/EIYTHG OFBCÆ]:]}ITSOtsXNNEi} §IEn}

N] I'Et 
"'1 

U tsl H-,',5i unI"
/ -.,

-F.l,l)-r'..,////;/\
L//"'

Hans Lage

DE ER ALTID VELKOMMEN I

SYDBAI{KG'
-densønderjyskebank J

Storegode I Hovnblerg ofd. Svenstrup ofd.
Nordborg Butikscentret Nordborgvei
tl{. 515 12 tlf. 513 13 tlf. 56181

ffiilr0ts0
BAGERI

og

CONDITORI

N. 

'. 
WERN ER

, Tolf.31753

@ FoRsrKRrN. @
. JOHN NIELSEN

S6nderbors (044)24573

CARL CHR. SCHWEDER
Guderup (044)58202

It@
Nordborg - Tlf. 5 17 50

SøI{DERBORG - NORDBORG

(04/0) 23567 (O{4) 6t6ES

,,chiki"
. LÆDERVARER

NORDBORG TELF. 50429
VI HAR NU FODBOLDTASKER -.

MED KLUBEMBLEM KR. 34,00

CHR. KRONBORG

Sproglvei 5 6430 Nordborg

Telefon 5$44

Skot og revision

Bliv '''

MEDIEM

af

Nord- Als Boldklub

De er oltid klædt på ti I ot klæ'
Dem of med undertli fro:

tri-€,oa rtrcorAcE - xosMErrr

lodcttwer J. C. Jo},awn

Storcgrdcll -- Nodborg - Tcll.SI5OO

RESERVERET

ru

ILF {04A1 5 14 4j - NOBDBORG


