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OET BEDSTE ER BILTIGST i
.V

TISTCA MARKED ..
DANBO TELF.51109 KIRKEGADE TELF.51420

Et kort referat fra J,B,U. delegeretmøde.

)rule tDJ.II§.

Af fornanden Iiahl-Iingelbrechtsens beretning fremgik
det at jydsk fodbold stadlg kan glæde sig over en stor
fremgang i bredden.
fer var i 1971 en stigning i tilmeldte hold på. ca. 100.
falt har ca. JB00 hold spillet 18.000 kampe, en forø-
gelse fra forrige år på ca, 1000 kampe. Der er ti1 den
kommende turnering anmeldt mere end 1900 ho1d. 1972
vil formodentlig være året, hvor vi kommer over de
4 0. 000 kampe .
Medens protester og udtrækning af hold holder sig no-
genlr.rnde på samme niveau har der været en mærkbar
stigning i udeblivelser fra kamp,
.Der har været en ned"gang på ca. lO/, af antal protester.
Turneringsudvalget har behandlet 140. Der"imod har der
været en eksplosionsagtig stigning i- antal udvisninger.
Selv om straffen for udvisninger er skærpet, steg an-
tallet fra 984 i 1970 ti1 1378 i I971. let vi-I sige,

)der hver week-end rrdvises 5l spil-1ere i ,TRU turne-
ring.
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PRISBEVIDSTE køber r

TRIKOTAGE hos:

TIL

IORDBORS FÅRUEIIIIDET

}IENNING LARSEN I TNTCOTAGEHUSET
sroresode 62 tfi. 51669 I sronEGADE 3r NORDBORG

øRGAAR

Økonomi- : , I

Af regnskabet fremgik det, at der er grund ti1 at
glæde sig over JBUrs sunde økonoml.
Således var et bud.getteret und"erskud pe 57.OOO kr. )
af forskellige årsager blevet forvandlet til et over-
skud ph 45. OOO kr. let erikke bestyrelsens hensigt at
"sanke i ladeft men derimod at anvend-e kommend.e års over-
skud ti1 øgede aktiviteter og især forhøjelser af rej-
setilskud. ti1 ungdomsre jser.
Jndkomne forslag:
Af de indkomne forslag skabte dem vedr. damefod.bold
den største debat. Efter lang dlskussion blev indførel-
se af damefodbold i JBU vedtaget efter retningslinier
på omstående side.
Af de øvrige forslag, der har været offentliggjort i
forrige nr. af Sporten, blev kun AGFts henstilling ti1
turneringsledelsen om, at anvende bøder i stedet for
frakendelse af point vedtaget. Iet blev i begrundelsen
for forslaget fremført, at det kun var når der var ta-
le om småforseelser. Man fandt at d.et i sådanne ti]-
fæIde var urj-meIigt, at der kunne vindes point på en
protest som var uden betydning for kampens resultat. )
.IBUrs re jselegat der blev oprette ved Unionens 75 &rs

STAGTERFORRETNING

I Bogeri- og conditori

. l. f. lensenl :ilJl;*;:i-.
Nordborg - Telelon 5 14 06 | Holmsode 7 tll. 51434

tu

Storegade
cllRISIIilSHI

Søndergade 7
GuderuP
Tlf. 581 10

Nordborg
Ttf. 5 14 26

Helmuth Ffønsen
Blikkenslagermester - Centralvarme

og sanitet
aut. ga§- og vandmester

Bækgade 2, Nordborg, tlf. 5 16 54

Jubilæum sidste år, blev
uddelt for første gang. Le-
ga+ $ tildeles som en hæ-
de- [evisning ti] en fod.-
boldleder indenfor JBU.
Legatet anvendes ti1 en rej-
se til en større fodboldbe-
givenhed. I år den engelske
pokalfinale. Det er værd at
bemærke sig, at legatet blev
tildelt lederen af en min-
dre klub i Nord jyI1and.
Legatmodtageren var i- år den
54 årige Otto Jensen fra
Strandby. 0tto Jensen har
været meget aktiv indenfor
vor sportsgren og har vir-
ket som l-eder siden sit 15.
år. JBU har ved valget af
netop denne mand også givet
udtryk for anerkendelse af
d e .nange ukend te ] edere s om

da )-g yder en indsats for
ungdommen i vore klubber.

Byrge Jensen

DYVIG-KRO
NATURSKøNNE OMGIVELSER

KUVERTER INDTIL 250 MODTAGES
TLF. NOBDBORG 5 14 90

P.ekor.dVusk
og rulleEtue
Yåd vark - før vask - Rulle- og rlrygeverk

VI HENTER OG BRINGER

Holmgade 5 - Nordborg - fl|., l2 38
Y/ HCltr gg SY.nd !.cobran

CHR. KRONBORG

Sprogdvei 5 6430 Nordborg

Telefon 546 44

Skot og revision

r§g
lndehoverrKel,li #jf' r.'.; ODons og underholdning

['å' t.iti"g. fredos, " + +
lprdog og s/ndog.

UIJS.INSTALLATOR

J.
T {044} 5 1a41 - NORDBOFG



M. PERREGAARD A,/S

NORDBORG SKOVBY
tlf. 50150 tl{.44400

Korn - Fodersto{{er

Brændsel - Byggemoierioler

Referat fra il.B.U. bladet vedr. damefod.bold.

På delegeretmødet 1)n-72 blev ved.taget at oprette tf)
neri.nger for damefod.bold, hvortil d.er herved indbyded'
således:
Seni ores : ler kan anmel-des frit, De, anmeldte hold for-

d"eles i kredse å ca. B hold. efter geografisk
beliggenhed. Der oprettes i 7972 kun een ræk-
ke. Der er ingen aldersgrænse nedefter for
seniores.
Der kan anmeldes frit. le anmei-dte holrl for-
deles i kredse å ca. I ho1d. efter geografisk
heliggenhed". Spi11ere, d.er er fyldt 17 3t før
l/l-72 kan ikke deltage. Der er i-ngen ald.ers-
grænse ned.efter.
Der kan anmeldes frit. De anmeld.te hold forde-
les i kredse å ca. 8 hold efter geografisk
beliggenhed. Spil1ere, d.er er fyldt LJ å"r f ør
t/t-72 kan ikke d.eltage, Der er ingen alders-

Yngl.inge:

Piger:
grænse nedefter.
Der kan anmeldes frit.
deles i kredse å ca. B

beliggenhed. Spil1ere,
f ør lf ).-J2 kan ikke de
dersgrænse nedefter. forts ætte s

Juniores:

De anmeldte hold for-
hold ef ter geograf )1kder er fyldt L3 hr t''

ltage. Der er lngen al-

NORMANNIA

FORSIKRING

Havnbierg §lationskro

Jes Chri siensen
Th. Brorsensvei 78

Telefon 50972

Prøv vor berømle anrelning.

Grill-slegte kyllinger og {orårsruller

Anna og Yiggo Bomberg
Telf. 5 10 19.

Forsikring I e Ufr B F man hos:

G. lo[Gnrm$ milm[-PBklammHains Lorenzen l''':::::15 Ji#T.j::Branddirektor II telefon (044) 5 l8 05

Storegode 79 +!t.5 I805

spilletid,erne for a1le grupper blivet 2 x l0 minutter.
' Turneringen spilles som dobbeltturnering, og den vil

L )r" påbegyndt ca. 1.ma j.
For optagelse af rene dameklubber stilles den betingelse'
at baneproblemer:ne er ]øst forinden ansøgning indsendes.
Kontingenterne er således: Årskontingent er kr. (0r00 pr'
klub. flerudover betales kontingenter efter anmeldte hold
såleales:
Seniores: kr. 90r00
40r00 - Piger: kr.
Disse kontingenter
planen rrilsendeg.
Sidste frist for ti

ooo 00 ooo

Nyt fra Damefodbolden !

- Ynglinge: kr. 50,OO - Juntores,
40,00.

vi1 blive opkrævet, når turnerings-

lmelding er 1. marts. L972.

H j erte 1ig
s 'pdag,

Ti-} a1le d,amerne.

tak for al opmærksomhed .ved min 10.
samt en hyggelig aften.

Hilsen
Th. Rasmussen

års f ød.-

MObil qui.r. service

@
ÅL!5 AlrT(' Sr.r(IP

Storega{e 29 - Nordborg 
- Telf. PGtGr D' Andc...n

v/ H. Callesen
50134

L.itcrtoft - Nordborg ' tlf.51547



STøT

Nord- Als Boldklub
BLIV MEDLEM AF
BOLDKLUBBENS VENNER!

Henv.: J/rgen Pefersen,
tl{. 507 28

Tilmeldingsblanket t11
I{amb orgturen.
Navn.:
Ad.r.:
Antal personer !

Bindende undeskrift:

miltEss
BAGERI

og

CONDITORI

N. J.WERNER
Tclf.5ll53

Ig!Ig!!gIr= »EE==

kan du opleve, hvis du kører
I{AMBU

I anled.ning af Uwe Seel-errs
spilles d.er en fodbold.kamp m

udvalgt hold med en de1 af v
Vi kører tidlig om morgenen
burg. fnden kampen har vi I'e
prograrnmet. Derefter kører v
medbragte madpakke. Efter kar
banen ud af byen til en Land.
aftensmad. (er bestllt i forv
Herefter går turen direkte h
Prisen bliver ca. JJ kr.fpr.
fodboldkampen,
På ve$, titr'IIamburg bortlodde.
person, d,.v,s. hanfinun betal,
Tilmelriing ti1 tr'estudva ))l.t I

pladl ti1 41 personer. tilme
annoncerubrik her i Sporten.

KÅJ LASSEN
tlf.27822

:I I E'I rl rll Jo F{:r

NORDEORG

§TOREGADE 28
TELF. (O/t4) 5 19 75

H. A. JENSEN

HERREFRISOR

Storegode 4l ielf. 514lV
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T{ANDELSBAI\IIGEN
- agsd ungdommens bank

Hans Schmidt
- exam.

optiker -

URE OG OPTIK - GULD OG SøLV
. Ilt. t 0O ll - Xordborg

ERi \SIORSSn'=:r:t:tg!! @
d os den l.na} ).972 ti1
G.

ked med internat.fodbold
em HSV (forstærket) og et
ens beds te f od.bold s pi I1ere.
Nordborg med bus til Ham-
grosse Hafenrund.fahrt" på

i1 Stadion og spiser vores
n kører vi forbi Reeper-
js Kro, hvoiltf-spiser
n).
ti1 Nordals.

rson excl. bi-lletten til

i en fri-plad.s ti1 een
kun billetten ti-1 kanpen.
tig ) muligt - der er kun
ngsblanket fLndes i en

Fes tud.valget

Q)dhørunn til

NONDBORG CAFETER]A

OO SP§ENESIAURANT

STOREGADE JO TELEFoN 
'1980

Alt i el-køkkenudrtyr

Nordborg

EIL
@

Frugt - Grent

Konrerves

Thorvald IENSEN
Sqorcarde 7 - NORDBORG - Ilt. 5C366

(0nEs[0rE
Velegnet skolevogn og eget
TEORILOKALE

N. BOYSEN
KøRELÆRER

exom ineret trof i k instruktdr
Søbokken 2 tlf.5009d

At FTYTNING
med lukkede flyllevogne ud{øres,
såvel i ind- som udland. - Vi ha.r
gode, lørre lokaler lil rådighed lil
møbelopbevaring.

EIVIN BURKAL
Godkendt T.l. R. yogne
Købingsmarkvei 7 - Pøl

Tel{.514 49

,€affi



HAmer&Jør*nsen
lrlrirrrrlara§EiEEEEreEGI

SøNDEBBORG . NORDBORG

(044) 2 36 57 (044) 6 16 68

Nordborg - Tlf. 5 17 50

N.B. ungdomlsid.e

Indend.ørsfodbold. :)

Ved d.e afsluttend.e kampe op S.I.mesterskabet cL. 27,2.72
fik N.ts. ingen mesterskaber med hjem.

Junior og Lilleputter tabte og vandt hver en kamp.
Drenge fik en uafgjort og tabte en.
Puslinge tabte begge deres kampe.

For junior og puslinge, tler spillede deres kampe i
Skærbækhallen, var d.er en anden stor oplevelse, der var
nemJ-ig svømmehalr den blev meget ucLnyttet, en god. id.e
af S.I. at kampene var tilrettelagt i denne hal. Ja1 d"et
var ikke nemt at få spillerne med bjem igen.

Det kan tyd"eligt ses, hvatl sådan en svømmehal sammen med

id.rætshallen betyd.er, d.et giver nemlig et rlgtigt san-
lingssted, for ungdommsrr Ja også for voksne, d"er var
fyldt med. folk hele tiden.
Jo, vi er langt bagefter her på No1d.als.

»
Børge Neeegård

,f
I

{
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t

@ 
F'RSTKRTNG @
JOHN NIELSEN

S6nderbors (044)24573

CARL CHR. SCHWEDER
Guderup (044) 58202

Nyt'fra Damefod.bolden.

Si )rott*a" vi vor inden-
dørs turnering, og det kan
ve1 siges at vi har haft
gIæd.e af denne vinter. Vor
I damer fik en l. plads.
If damer en 4 pl-ads"
Kronen på værket: f damer
har vundet aIle deres stæv-
ner. Jytte og jeg havde og-
så den glæde at være i-
Sønderborg med 3 pigehold
til at stort stævne, det
var for d.e fleste pigers
ved.kommende første gang d.e

spi11ed.e for NB, de spilIe-
de nogle gode kampe, som
vi havde megen g1æde af.
Damerne starter ud,endørs
i ^plen fra onsd.ag den
1 )lz ut 1g3o med omkfæd-
ning som vi plejer 1 sko-
l-en

Th. Rasmussen

MAilUFAXTUR
[ONFEKTION
ilORDBORG

c l tr»[o.'q .-Ø^'-f ,,,rlter-.
v Erik Rudbeck

Tell. 51479 Ridepladsen 3

GYNTHER MOOS
AUTOVÆRKSTED

Storegode 66 - Nordborg - tlf. 5 03 99

Jeprenr Llllebller
og Turirttusior

Lavedy

Rhc - nt De CraI krrc

- dt tr.5(}6t

ffiIHMM
Del bedrlc cr bllllgrt hor Dcrcr HOl!-bbmend

BEilT TTUSTET
Holmgrdc 

- Tll. 5 tt 0,

N()RDB()RG
KAI MøLLER

rfi. p44) 51462
Giro 107 223

BOGHANDELv J6rgensen & Basmussen

Malerlorrelning
Bygningr-skilte

og møbelarbeide

OKSBøL

Tell. 51294 - 5O468



lrc

Hovnblerg
Buiikscenter
Ttf. 5 17 50K..S'TERNBEi\6

Storagrdc S6 ,- N"ttglg-: J3!f!

Slagterl

&

Pølsemagerl

,rchiki"
LÆDERVARER
NORDBORG TELF. 50429

VI HAR NU FODBOLDTASKER -
MED KLUBEMBLEM KR. 34,00

FIND INSPIRATION TIL
DERES HJEM HOS:

y.9"tM
Lø.'TERTOFT 26 - 28

\Pus linsehold !
l-

f sid.ste nr. af Sporten
skrev vi at iler var 3 hold,
der havde vund.et deres tur-
nering indendørs.
Men siden har et puslinge-
hold gjort det s&mme.

Vi ønsker jer hermed, hjer-
telig ti11ykke.

Børge Neesgård.

Støt vore
)

annoncØrer

KJELD ANDRESEN
As surond6r

Storegode 4 Nordborg
Telefon 51535

BALTIGA

515 4g
STEfFET STEFfEiSET . TORDBOBG

- så er toktikken rigtig og De

undgår offside ved ot benyffe

NORD.ALS KøRESKOLE
Jfirgen Brodersen

Mågevei 4 Longesp tlf. 51755

ER MÅLETTFøRERBEVIS?

,tit t klø,bet det hos

KA M P E R
STOREGADE 77o NORDBORG

. TELEFON 5 1744

SØNDERBORG

STEMPELFABRIK
SPECIALFABRIK
FOR GTIMMISTEMPLER

Ttf.044 -25612

, Trieningsleir i Ve.ile'

N.B. ungd.omsafd. har tilrettel-agt træningslejr 
'å "* rn

iy"f." Iårætsskole i Vejle cl' 24-2r-25 marts'- - »'

på turen skal der 1.1 junlor og 13 drenge spillere samt

3 ledere med.
ner bfev i januar forespurgt 33 spillere og 24 har til-
meldt sig, det skal lige nævnes at alle betaler sel-v'

Der startes fra Sønderborg d' 24 kl-' 17'3o og hjemkom-

sten er om søndagen d. 25 kL' 17'3o'
Træningslejren lrl1 fo,," sig som træning - teori - f1lm
og kammeratllgt samvær.
Søndag formiddag er der træningskarnpe mod' Vejle 3o1dklub'
Vi håber at allå får meget ud af turen' ungdomstrænerne

på turen err Lasse Christensen, Preben Jæger og Viggo

Niel sen.
A1}e ønskes en rigtig god tur'

Bøtge Neesgård

Nord"alshall-en d". 14.marts'

Alle Junlor og drenge der skal med t1l Vej1e samt jeres
f orældre, bedes møOJ i- Nordalsha]len tirsdag d"'14 ma;t 

i's
kl . l9r3o. Her vil Lasse, Preben og Viggo give en or'//'r-
iering'åm, hvad' der skal ske i Yejle på Idrætsskol-en'

Ungdornsaf d..

De er oltid klædt på til ot klæ'
Dem of med.undert/j fro:

tri-€.oo rRrcor^GE - KosMETTK

IndehoDer J. C. Johansen

Storegade I I -- Nordborg - Tell. 5 15 00
maLermester

Tlf. 5 18 52 - Østerl.raven 1L

Tå KRANSEKAGE med hiern

I



l{AFil[.FoRSlKRtilG
Løjterlofl 13 - Nordborg

O. WELLENDORF - lel{. 5 05 92
P. MATTESEN - lelf. 5 02 05

olq,-,n[<;EEr
DAMEKONFEKT ION - I\ORDBORG

HERMEMAGASIilET

STOREOADE ll - rEtF. 50010

XORDSOIG

Elilr lensen
Otlefyl - Ccntralvermo og rnll'rl

aul, gr- og vandmcrtcr

Lærkevej 87 - Langerø - Tll. 5 05 65

c4hoel J"^o"^
) LILLEBILKøRsEL
Loven s by
Nordborg

Telefon 5 00 60

]..--.-
i,)-.-- Ejnar Lorenzen

købmand Turøvej 42 Kirkeby . . 5 00 55

WESTON
lra væg til v:eg

TOII 1IY PETERSET
MøBLER

Sloregade 69-71 - Nordhorg - Tlf, 5 19 31

Vi sæller kvaliteten ihøisædel

Mekoniker Viggo Lousten
Hovnbierg

Telefon 5 1460

OKSBøI BYGGEFORRETNING
- t.. Encvoldscn € Christenscn

)
Tlf . 517 23 Tli. 519 67

ANDELSBANKEN
NORDBORG AFDELING

- en bonk De kon regne med!

VIL DE I KONDI

DA KøR ..L Y N..
RULLESKøJTER ffiffiffi

P E H AMA, MJELS 6430 NORDBORG

Så f ik vi afviklet vort O}d-tsoys stævne, der deltog 1'- ';;

hold og det blev en fornøje1ig eftermiddag, efter rarl$v"
spænd.ende kampe f andt vi frem til vind'erne 'rSke1de"'
lår var også udsat nogle ekstra præmier under stævnet,
og de var a1le skænket af C.Rasmussen, Herremagasi'net
Nordborg.

VlGTIG VIGTIG!VIGTIG!
Fredag den 17-3-72 d.. 20too har vi spillermøde i Nord'-
alshalfen, så mød talrigt op, da vi skal drøfte sommerens

arbejde.

sÅ pnøvm. vl ttocgr NYt.

Vi v1} prØve at lave et ungdomshold i fodbold for dem

d-er er fyld.t 40 &t, d.a vi kun er ca. B mand i øjeblikket,
vil vi gerne i kontakt med ffere som kunne tænke sig at
være meil. Vi ved at der er mange voksne som læser, dette
b1ad, så hvis lysten er der så mød op på vores spiller-
møde f redag d. 17 . I . 12 kl. 20, oo i Nordalshallen , 

)»

N.B. 0LD-BOYr s

DE ER ALTID VELKOMMEN I

sYD"ry_+"ly"Ks
Storegode I Hovnbierg ofd. Svenstrup ofd
Nordborg Butikscentret Nordborgvei
tl{. 5]512 tlf. 5.l3 i3 tlf. 56181


