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NORD-ATS BOLDTTUBS BESTYREI.SE

§onnaod : P. Sdndergård, Mågevej L7, LLf. 450403

llestformard : Chr. Larsen, Østermarkea ?L, stevnlnE
Kaeserer 3 Peter Hansen, Lærkevej 30' tlf. ,151866

sekretar : Chr. Kronborg, SprogØvej 5' tIf. 450544

tl,sdlem s Peter Glock, Moåevang 28, t,Lf . 453179

SPILLEUDVALGET

s Verner Petersen, SprogØvej 10, tIf. 453146

: Viggo Nielsen, .Th.Brorsensvej 74

: Johnny Nielsen, Egevej 52

UNGDO+|SAFpEr,rNG

Formand : Børge Neesgård, uågevej 50. tlf. 450434

OI,D-BOYS BESTYRETSE

: Knud Poulsen, Hvedemarken L2, tlf. 450331

: R. PauatJ.an, Th.Brorsensvej 54' tLf.450939
: Nis Buchholt, Tranebærvej 5

FESTUDVAI,G

Formand : Peter.GLock, I{osevang 28, LLf . 453179
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Der afholdes
GENERALFORSAMLING

Tj-rsdag den 13. november Lg73,
Kl. 19. 30 på Uørtrerredhus.
Dagsorden ifØIge lovene.

rver mØdt,
BestYrelsen

sPoRqEN qIEP §YT åNSlGq
Endelig lykkedes det at skifte det gamle
klubemblem på SPORTENS forside ud med det nye.
At det f@rst er sket nu, og ikke lige efter
at man havde fået det nye klubemblem, skyldes
den kendsgerning, al forsiden bliver trykt
for flere måneder af gangen, Af Økonomiske
grunde har man kØrt videre med den bestående
forside indtil lageret var brugt op
Dette er sket nu.
Samtidig benyttede man" Iejligheden til et
1yt Lay-out, for at gØre forsiden mere"tryk-
/nlig". Jeg håber at SPORTENs nye ansigt
falder i medlemmernes smag 

RedaktØren
Lod SPORTENS

ITrykkefl
Storegode 52 Tele{on 45 l8 05
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Jes Christensen
Th. Brorsensvei 78

Telefon 450972
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uÅurorus HoLD

For sidste gang i år har vi kåret et MÅNED-
ENS HOLD, og det blev Miniputter. De har op-
nået en meget fin and.enplads i turneringen.
Hjertelig tillykke med det og fortsæt sådan
til næste sæson

MÅNEDENs sprir,enn
Lauri-ne Meyer og Alfred Hansen (ham den 1i1-
le) er blevet valgt som tutÅNEDENS SPILLERE.
Ungdomsudvalget @nsker begge hjertelig til-
lykke.
ÅRTTs SKOLESTÆVNE

i Nordalshallen afvikles i år LØrd"ag/sØndag
den 10./Ll.nov. og lØrd,ag/sØndag den 17./L8.
november.
APROPOS SKOLESTÆVNET

Der er træningskamp til NBrs skolestævne
ovre på skolen mellem rØdderne fra to femte-
klasser. SkoleinspektØren kommer ind i gymnar
stiksalen (han er selv gammel fodboldspiller)
og vinker de to hold hen ti1 sig. Jeg gitr

§lagterJometni,ngen,

Fa. J. J. JENSEN
Nordborg telefon 45 14 06

DE ER ALTID VELKOIvII{EN PÅ

TELEFON 450535

EriI lenscr
Ollotyr - Crnlrrlvrrro of t ff
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Lærkevei 87 - Longesø - Tl(.450565
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P.tat D. /ladahan

Løttertoft -.Nordborg - Tlt. 45 15 47
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en ispind for hver boldrsom drØner i nettet,
så nu er det bare med at gå til makronerne,
drenge, siger han ti1 dem og trækker sig til-
lrege. og så går drengene til makronerhe t og

) kampen er forbi, stiller de to holds an-
fØrere svedende og prustende på skoleinsPek-
tØrens kontor for at indkassere gevinsten.
-NårFrederik, hvordan gik det såa Spurgte in-
spekt@ren den ene af dem.
-Fint, stråIer'Frederik over hele den over-
ophedede femØre, da kampen blev b1æst af,
stod det 43 43 :

..dersker noget i m
llordals -Hallen ! r '- 'i
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4.nov.KI. I0. 00-20.00 SI-hånd.bold.
10. nov. (se dagspressen) NBskolestævne
lI. nov. , tl

" KI . L7 .20-20.30 JHF-håndbold
" (K1. IB.10 NH 3.div.damer-Bolbro

I7.nov(se dagspressen) NBskolestævne
I8.nov. " NBskolestævne
24 .nov. Kl.15.00-20. 30 SI-håndbold
25.nov.Kl. 9.00-I9.30 SI-fodbold

KøBMANDEN

Bent Lauslon
Købmand

Tlf. 45 ls 03

(04) 45 m 70

)



FORSIKRINGSAKTIESELSKABENE KAJ LASSEN

NyE DANSKE LLOyD Lrkkcn 4 - Nordbors

NYE DANSKE LIV Konror: Jernbonesode 46
Sønderborg
Telefon 421864

EN LEG MED TAL
EfLerfØLgende tabel er kendt fra SPORTEN
nr. 8, hvor vi kunne kåre PIGER I til
I'ORÅRETS HOLD. Den nye tabel indeholder
nu alle resultater, som NBrs hold har op-
nået i IØbet af, turneringeflr og også denne
gang LØber PIGER I med sejren. SPORTEN kå-
rer altså prcgn I til Ånsts HoLD L973 i NB
og ønsker dem og træneren Svend Christensen
hjertelig til1ykke. Festudvalget belØnner
holdet med en Ii1Ie gave ved ungdomsafd. af-
slutningsfest.
Tilbage ti1 selve tabellen. Som skrevet fØr
skal denne opstilling ikke betragtes alt for
alvorligt. Den er ikke helt objekt,iv, fordi
der ikke er taget hensyn til en meget vigtig
faktor -rækkens"sværhedsgrad" rhvor de enkelte
hold spiller og det gælder især i ungdomsafe
delingen, Men fakta er at der er spillet i.aLt
335 turneringskampe og hvis man også tager
pokal-trænings-ogprivatkampe med i be.tragtri
ning så har NB's hold ialt spillet over 400
kampe i 1973. Vi har i turneringskampe ial-t
scoret 788 måI, det er et lmponerende ta1 i'siq selv, og vi må hellere lade være at næv-
ne de 1065 må1, som er raslet j- vor egen

VIL DE I KONDI?

DA KøR "LYN"
RULLESKøJTER

PEHAMA, MJELS

Mekon,ke, Vrggo Lousten
Hounbjerq

Telefon 45 1460
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vt Erik Rudbeck
Telf.l51479 Ridcpladren 3

JINGEiISEilIE

^ EI,'IRASMUSSEiJ

) Mahrlonctning

OKSBøL - 6,130 NORDBORG - TELF. 45 12 9a - 45 (X68

Der er også sport i at hunne

høre bil på den rigtige måde!

Lær det nemr og bekvemt i

TORII.ILS KøRESIOIE
J. BRODERSEN

Mågevej 4 - Langesø - Tlf . 45 17 55
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CONDITORI

il. WER]IER
Tlf. 45 17 53 - Langesø

ltGEs0
BAGERI
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llavnbierg Slalionslro

Prcv vor bcromle .nrelning.

Grillstegte kyllinger og forårsrul ler

)
Anna og Viggo Bomberg

Tlt to4l 45 1o 19

Alt i el-køl«kenudrtyr r

Storegade 29 . Nordborg tlf, 450334

tnal.rt lccber del hos

KAMPER
STOREGADE 77o NORDBORG

TELEFON 4517 U



HAFilI[.FORSIKRI]IG
' Peter Mattesen

Mads Clausensvej 1 - 5430 Nordborg

- ring 45 02 ll5 - TLF. 1517 50

"kasse". Lad os håbe, åt "Barometeret" næste
år ved denne tid står på det af SPORTEN Ønsk-
1. Piger I L4 25 133-7 l-t78 ede mål
2. Miniput L0/){?>* },60
3. Hold 4 L*r' 24v, 68,-46" 1r33
4. Junior A 22/ 2§1 #-% L,32
5. Lilleput A 16 r .{- +3'æ 1,31
6. Puslinge B Yt Y{- *-M L,00
7. old-boys a L4" k{ 27'27 Ir00
8. Hold I 22.' 20u 27-34, Or91
g, Pusl j.nge A1 18'' lÆ æ-æ 0 r 83

10. Hold 2 22- L6q 28-48' A,73
11 . Junior Bl L7 - ).7 31-+6 0 t7 L
L2. Junioi e2 L7 r' { +4'tr2 0165
13. Hold 3 22'/ L4 { 41-68' 0,64
L4. Old-boYs B lO ' 5 L4-25 0,50
15. eiger 2 12 r' .g +Gs 0 ,50
16. Drånge B 18/ Y æ-tra 0,39
L7. Ynglinge A 22 u 71 35-105' 0,32
18. euåtinge az L'6 u ,{ a"a-w3 or3l
19. Drenge A 18 '/ .{ +5-A1 0 ,L7
20. Lilleput B L3' 0 5-æ 0,00
Hvad betyåer de enkelte kolonner?
S1)antal spiltede kampe (2)opnåede
'points (3) samlet måIscore (4) points i
gennemsnit Pr. kamP.

CYNTI{ER PIOOS
AUIOVÆ.RKSIED

5tore9.de66 - NOPDSORG - Icf. lrol99
Tlt. 45 16 25

- ET HELT HUS FYLDT MED SKO
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K. STEilN BERG
'storegode 56 - Nordborg - Telf. 4517 l5

T{ANDELSBAI\II§EN
- ogso ungdommens bonk

molermester
T|t.451852 - @sterhoven 1l - Nordborg

TELF. 45 l5 
'19

ATETFEI tTEfFEiAEX . XOiDBORG

WESTON
lrr væg tll vrg

TOTTY PETENSET
Mø8LER

Storegode 69-7 I -Nordborg-T lf .45 19 3l
Vi sæller kvalilelen ihøirædel

BOGHAI{DELvI{ORDB()RG
KAI I.4 ø LLE R

Telf. (M) 451462

RUT E BILSTAT IONENS

TOBAK & CHOKOLADE
Åb"n sondos til kl. 14.

,*K.[L99K

RAS'TAXI
TLF.45 07 76

Støt vore
annoncører

o4B7



Helmuth Hansen I

Blilleoslagermertcr - Centralvarmc
og renitet

aut. B- og vaodoester

Bækjade 2, Nordborg, tlf.4J 16 54

,,chiki,,
tÆDERVARER
NORDBORG T1F.450429

OLD-BOYS T973

Hvordan gik det så for oid-boys i L973 ?
Ja hvad havde vi som måI ? Vores vigtigste
mål var at den forlØbne sæson måtte få et
godt sportsligt og kammeratligt forlØb r og
vi kan i bestyrelsen sige, åt dette må1 eft-
er vores mening er blevet opfyldt
UDENDøRS L973

Vores to hold i turneringen har klaret sig
fint resultatmæssigt,, placeringen har vi
ikke på nuværende tidspunkt, men for en
o1d-boys afd. er det ikke altid resultatet,
der er det afgØrende, det er mere det at
komme til at spi11e fodbold og komme sammen
med andre oId-boys. Ikke sådan at forstå at
vi inden for old-boys ikke vj-l vinde, for
det viI vi 3or og sådan skal det også være,
det er jo det som gør fodbold sjovt og spæn-
dende
r\4Nr§G
Lid.t L$me tal, som er samlet op under vores
ugentlige træningsaften.
-fndendØrs L972-7 3 var der L6,7 mand
UdendØrs 1973 var der 17 t5 mand j- gennemsnj.t.

),

,)rr

Stotghroen
Korin og Svend Jcsscn

Storegodo 55 6430 Nordbors
I ^ -Tolefon 

(04) 450667

Tå KRANSEKAGE mcd hiem

ho

Hovnbierg
Butikscenter
Tfi. 4st7 60

#trro*.
Nordborg
Tfi.1517 61

i

mils sclttllrT
Ure og optih - Gald og sølv

Løjtertoft 8a - Nordborg - Tlf. 45 OO t5

rNpE§pøBs +Kr IjvJr*EJrgE , 19 7 3 - 7 4

Vi har igen i år lavet et varieret program
med bI. a. fodbold-håndbold-damehåndbo1d.
\tte program er som bekendt udsendt til'Jmtf ige o1d-boys medlemmer.
y, ENSKåPSBESøq

Som jer bekendt havde vi bes@g af vores ven-
skabsklub fra Berlin i dagene 7-8-9 sept. og
vi havde nogle festlige dage santmen her på
Nordals, både sportsligt og kammeratligt.
Gæsterne havde en de1 gaver med til old-
boys og ti1 hovedforeningen. Det er aftalt
at næste gang vi mØdesrbliver det i L975
stedet er ikke fastlagt.
Så vi kan sige at det har været en sæson
hvor der er sket nogetr og det er vores håb
at dette må fortsætte fremover til gavn og
g1æde for old-boys fodbold. '

MENING?
aktuelle

...'fra
fØlgende

sidste SPORTENTång.
resultat: Ingen NB-

mands problem, gaV
HAR NOGEN MENING.

L2.
er

Ssly lrro
STEDET HYOR STORE i{AVNE UNDERHOLDER

OG GIIDE MENNESKER MøDES -
telefon.f5 lO 46

TNICOTAGEHUSET
Storegade 31 - Nordborg

lJl/S INSTALTAION

t, ,,I., .&- I .

HlEmurus*Ys
6430 NORDBOII(l Tt F , ()4t.r518.18

I
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HENNING LARSEN
Storesode 62 tll. 45 16 69

Jcprnr Llllebllor
o3 Turirtbutror

l,evedy

Ring - når De skol kPre

- ril rl{. 451368

p.E 
-cRpNryq- qLAql(EL. . ..:

idrglstf-ænql:ens yg:f s!e- f j-e,Irde.

Alkohol giver ikke i nogen som helst doser ))
forbedring af præstationsevnen, hvilket er
vigtigt for enhver konkurrence-idrætsmand
at gøre sig klart.På grund af, at alkoholen
får visse hæmninger til at forsvinde, har
alkoholnyderen ofte den modsatte opfattelse.
Det er helt klart at alkohol er konditions-
Ødelæggende. Men næsten overalt, hvor idræts-
træneren kommer frem, m@der han sin fjende,
bajersflasken. Kun den virkelig serj-Øse
idrætsmand har mineralvand foran sig. Alt
for mange mennesker kan ikke hygge sig over
en mineral-vand, de grØnne f laskers f arve og
indhold er nØdvendigt, desværre.
ØI-drikkeriet er vj-stnok ved at udvikl-e sig
til en national-sygdom. Et gammelt ord siger,
at for lidt og for meget fordærver a1t, men
sæt ordet beskedenhed foran ved spiritusnyd-
e1se, så vil der opnås endnu bedre kondition,
bedre resultater, og vil man være top-idræts- )l)
mand med tryk på top, så er alkohol noget,
man helt går uden om.

M. PERREGAARD A.S
6430 NORDBORG 6474 SKOYBY
Tlr. 45 0l 50 Ttr. 44 {4 00

Korn - Fodcrstoffrr

Brrndrcl - Byggemoterioler

10

KIOSK
nO. 91"* rna,.^

Telc{on 4509{9
.UGEBLADE .AVISER . TOBAK.TIPS .

IG
§porltarliller

Sønderborg 'flf. (0.t) 1: 15 5z

Nordborg - Tlf. (04) 45 16 58

Vi træner tirsdag og torsdag, de fleste drik-
ker et par enkelte der hygges f redag, d,er
gås ud L@rd"ag, eller man har gæster, 'd.e en-
blte bliver t.i1 tre-fire måske flere i af-
årr"rr= LØb, der kommer en sØndag og en af ten
til hyggestemning, 09 på tirsdag, når man
mØd.er idrætstræneren, så er vi klar til at
begynde forfra - forfra hver tirsdag i be-
hjertet arbejde for at skabe en stigning i
den maximale syreoptagning og øget tempo i
spaltningsprocesserne giver magre resultater
under disse vilkår. Der er kun en gevinst at
hente, idrætsmanden bevarer en nogenlunde
anstændig figur, fordi det ugentlige over-
vægtsindslag fjernes uge for uge. At bekoste
en idrætstræner f'or at få denne opgave lØst
er håblØst spild
Den idrætstrænerrder kan overbevise sin flok
og bringe alkoholforbruget ti1 et minimum eI-
ler helt eliminere det, den træner er næsten
sikker på succes

,axxoxcønnnl

Storegade 4 - Nordborg - Tlf. 45 14 26

Søndergade 7 - Guderup - Tlf. 45 81 10

cHnrSItt$Elt

HOtDtorc
tTOiCGAOC 2I

TELF. (04) 45 r9 75

TRRfL
_,N'oe nBoPG
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Itnrcz,r4r"t,tlrrrills
-

Jens Knudsel
IHERRE- OG DRENGETø



Frugt - Gront

Konseryer

Thorvald ,ENSEN
>resode 7 - NORDBORG - Telf. 45 03

AL FTYTXING
med [ukkede llyllevogne udløres,
råvel i ind- som udland. - Vi har
gode, lørre lokaler lil rådighed lil
møbelopbevaring.

E'VIN BURKAT
Godkcndl T.l. R. Yognc
Købingrmarkvei 7 - Pøl

Ttf. 45 14 49

I FA LINIER O"'O
VI HAR MODTAGET

et prospekt fra rejsebureau WORLD TURIST
med titlen "Fodbold i Lond.on med DI'DS SEA-
WAYS -en sikker fuldtræffer". Der er tale om
fler-dags ture i tiden til maj 74 fra 320-kr.
Interesserede kan rekvirere prospektet hos
redaktØren.
TAK

Vi vil herigennem SPORTEN gerne sige tak for
opmærksomheden ved vort bryl1up.

Bente og Lasse Christensen
ERLING ESPERSEN

Takker for den fine gave spillerne har
sendt ham i anled.ning af hans sygehusophotd.
TAK

for opmærksomheden ved vort bryllup den
20/L0.. En sær1ig tak til dem der stod espa-''
lier Jutha og Erling Espersen

)r

ll

Løjtertoft 26-30, Nordborg
Telf. (or) 4514 32

Man

går da

ind

til ....

cJqtryr
DAA/IEXONFEKTION

k; *z1a

gon.rl..o 
""*,r.r, /.,m D cPaedeP

MALERFORRETNING

HOLM

TELEFON 45 1395

Stort udvolo i frisk
og lækkert Lrød

KURT MADSEN
Holmsode 7 t1|.451434

,(»

B-ALTIGA

KJELD ANDRESEN
As surondor

Storegode 4 No.dborg

Telefon 45 l5 35

Støt vore O
annongører

ANDELSBANKEN
NORDBORG AFDELING

- en bonk De kon rcgne med!

r"-;ar Lorenzen

købmand Turøvei 42 Kirkeby ..,t50055
Sroogodc 33 Xordborg Telf.(04)45 I440

Kø RESKO LE
Velegnet skolcvogn
oo eqel
rto-ntuornlr

x. BoY3Et
KøRELÆRER

Spbokken 2 Nordborg
Telefon 45 0096

Støt vore O
annoncØrer

FIXD INSPIRATIOX TIL
DERES HJEM HOS:
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