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FORMANDEN HAR ORDET

Her, ganske kort efter efterårsturneringens
'-)rt, ser jeg med tilfredshed., at tilslutnin-
9å tit vores træning stadig er stor.
Der er for mig heller ingen tvivl om, at træ-
ningsprogrammet er godt, med. mange varianter
og nye former for leg med bolden, Men ingen
træningsprograrnmer, og det være sig hvem der
end kØrer detr cr noget som helst værd, uden
at der gØres en helt personlig indsats, med
and.re ord, at der trækkes igennemll
Denne meget afg@rende faktor, at der skal træk-
kes igennem, har mange ikke indset (erkend,t)
endnu. Derfor kommer den personlige indsats
i kampene om points heller aldrig helt i top.
Der er j- vores klubs træning for ynglinge og
seniorer indlagt en meget demokratisk 1inje.
Der er ganske givet ikke noget i vejen for,
at denne holdning kan gi' gevinst, også i form
af points.
Den tilbudte form i træningsforberedelsen
)rer vel ret godt til den holdning der efter-

n{nden har vundet indpas i andre undervisnings-
former, således at linjen er kend.t af ungdommen.

OFFSETTRYKNING
DUPLIKERING
FOTOKOPIERING
udføres hurtlgt
og tll rimellge priser

E. [oREtZEll
STOREGADE 79
TLF. 45 18 05
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Bogflring, rlal,
rcYirion og

momsrog[stal
CHR. KROTBORG

Spro3ovej 5 - Nordborg
TeIl. (04) 45 m +l

NORMANNIA

FORSIKR ING

Jes Christensen
Th. Brorsensvei 78

Telefon 450972

Det er mit håb, åt det, at der trænes uden
brug af pisken, ikke samtidig betyd^er for jer,
at der er lukket for megen tilfældighed med
ind i træningenl )
PrØv at vurdere din indsatsrnår du træner, med
mere kritiske 6jne! !

Hvorfor dette indlæg?
Måske et forsØg på at pege jeres ansvar udi I

Måske de manglende points i skrivende stundl I

Een ting er jeg ikke i tvivl om, til jer der
"lopper" den under træningen, prøv at trække
j-gennem nogle gange, så kommer der givet points
ti1 os o vores kampe, også selv om modstander-
ne stritter imod. m.v.h.

Per SØndergaard

TIL SPORTENS LÆSERE

-{vor bliver jeres indlæg af? Er der virkelig
kun så få, der skal være med til at udtrykke
sig i vort 1i11e blad? Derfor kære medlemmer,
fat.nu pennen og skrj-v et par ord, enten det r )er r j-s eller ros. Eorældre til vore d.renge og n
piger er også velkomne til at skrive i SPORTEN

Slagterfiorcetmd,ngon,

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

DE ER ALTID VELKOÅ^rtEN PÅ

TELEFON 450535

tlil lenser
Ollolp - Crntrrlvrnt of tt$-

rul. gu. o9 vrldrerlor
Lærkevei 87 - Longesø - Tlf . 450565

MObil gri.t Service

ALS AI'T(D Srl(DP

-

PGtGr O. Aadaran

Løftertoft -Nordborg - Ttt. 45 15 47

YN.GL_qN,9Etr-grp; rJr.i s,ypry,s,l(+ANp _r 1 9 7-4 ?

Som det er de fleste bekendt har NB haft bes@g--[ et ynglingehold fra Sydtyskland. '
*,dsterne har været på Nordals i en uger og i
IØbet af denne uge var der arrangeret for-
skellige sammenkomster med vore ynglingespil-
1ere.
Ved en fæl1es træningsaften under ledelse af
Viggo Nielsen kunne man hurtigt konstatererat
gæsterne ikke var vant til den slags træning,
vi k@rer i NB. De var godt trætte efter træn-
ingen, men man må dog ikke glemme, åt d.en nye
turnering i Tyskland fgrsL begynder nu, og at
gæsterne faktisk har startet træningen ti1 den
nye sæson i Østerlund :
Så var resultatet fra selve fodboldkampen,
6 - 2 til NB ingen overraskelse mere.
Ved en vellykket kammeratskabsaften inviterede
Iederen fra den tyske klub NB til genvisit i
197 4. Det gav anledning ti1 klapsalver fra
vore spillere
) netop derfor dette indlæg :

rrftså, kære ynglingespillere, kom ud
hvis det skal realiseres ;

af busken,

KøBMANDEN

Benl Lauslon
Købmand

Tlf. 45 15 03

(04) 45 @ 70



FORSIKRINGSAKTI ESELSKABENE

NYE DANSKE LLOYD
NYE DANSKE LIV

KAJ LASSEN
Løkken 4 - Nordborg

Kontor: Jernbonegode 46
Sønderborg
Telefon 42 1864

Jeg vil gerne arrangere et mØde med. Jer sam-
men med bestyrelsen, hvor vi i fællesskab kan
finde ud af hvordan vi griber sagen an. \)
Men det haster, klubben dernede skal have O"- '"sked allerede i oktober. p.G.

ovER GE,N,NESSNTLTET,:

Holland er fodboldspillernes land. Det er re-
sultatet af en undersøgelse, som det græske
fodboldforbund har udarbejdet.
Af 1000 ho11ændere spiller 53 fodbold i en
klub. På andenpladsen ligger Vesttyskland
med 44 fodboldspillere per 1000 indbyggere.
Allerede på tredjepladsen fØlger Danmark med
32. Så kommer ØsLrig (29), England (16), Itali-
en (11), Sovjetunionen (7) , Portugal (4) og
Spanien (3).
Efter disse oplysninger skulle der i vor kommu-
ne teoretisk være ialt 480 aktive fodboldspil-
lere. Men der er ca. 800 (:) i de fj-re klubbe.r*
d.v.s. at vi her "fodbold.mæssigt'! ligger ovei )
land.ets grennemsnit -- i hvert fald hvad kvanti-
teten angår.

VIL DE I KONDI?

DA KøR "LYN"
RULLESKøJTER

P E H AMA, MJELS 6430 NORDBORG

Mekonrker Vrggo Lousien
Hovnblerg

Tele{on 45 1460

r/Vo,>L o, g I ^' a 
f 

u a sLe' i

vi Erik Rudbeck
TclI.l5 l{79 Ridcpladsen 3

JSNGEiISEil IE
-\ Ell RASMUSSEiT

) Mabrlonatning

oKsBøL.6430 XORDBORG-TELF. 45 129{ -a5(u68

Der er også sport i at hunne

høre bil på den rigtige måde!

[,ær det nemr og bekvemt i

ilORII.ALS XøNESKOLE
J. BRODERSEN

Mågevej 4 - Langesø - Tlf . 45 17 55

o9

CONDITORI

T, WER]IER
Tlf. 45 17 53 - Langesø

lAltGtsg
BAGERI

IAXUTAXTUi
xoxfcxlx)x
r(»DIORG

llaYnbierg Stationskro

Prcv vor bcromlc enrelning.

Qrittstegte kyllinger og {orårsrul lei
)

Anna og Yiggo Bomberg
Tlf t04) 4s1019

Alt i el-køkkenudrtyr

Nordborg

Storegade 29 . Nordborg tlf, 45 03 34

. . ,JJaltt køber clet hos

KAMPER
STOREGADE 77o NORDBOR.G

TELEFON 4517 44



HAF]IIA,FORSIKRITG
Peter Mattcsen

Mads Clausensvej 1 - 6430 Nordborg

- ring f5 02 tE
TLF. 45I750

OM ET HOLD '' SOM LÆGGBR MEGET VÆGT PÅO' .

Det hele startede på en gemytlig kro i Nord-
borg hvor man altid kan træffe et par kamme- 

lr

rater fra NB og få en rigtiE fodboldsnak over
et glas øL eller en sodavand.
Her vindes mange kampe dagene fØr de skal spil-
les og det var også tilfældet sidste fredag.
Der var ingen tvlvl omrat 3.holdets kamp næs-
te dag blev vundet og kun sejrens stØrrelse
kunne man ikke blive enig om.
Jeg har set kampen og det var ellers meningen
at bringe et udfØrli-gt referat her i SPORTEN
af kampens forLØb.
Men der var ikke meget at råbe hurra for og
derfor vil jeg nØjes med at nævne resultatet:
4t3 tabt, ag med dette nederlag er holdet kom-
met i alvorlig nedrykningsfare.
Man skulle ellers Lro, at stemningen blandt
spillerne er helt nede på frysepunktet - men
ikke tale om :

Man er altid i godt humØr og et besØg i omklæd-
nlngsrummet f@r kampen er en oplevelse for )mennesker med sans for humØr.
Læs om den oplevelse i- næste SPORTEN.

CYNTFIER T{OOS
AUTOVÆRKSIED

Storegade66 - NORDBORG - Tef- lr0r99
Tlr. 4s 16 25

- ET HELT HUS FYLDT MED SKO
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I{ANDELSBAI\IICEN
- ogsd ungdommens bank

Slzgterl

lt

Pølrcmegerl

K. S'TE[\NtsEi\G
Storegode 56 - Nordborg - Telf. 4517 15

mo lermester
Tlf , 45 lB52 - Osrerhoven 11 - Nordborg

/|uat kk *,
iztrnønbrur*nh,*,--
,i", ,'rrr"; 4a;- fr't'n'
,tol .' 0a-7 tt"*,,-*

WESTON
lrr vrg tll vrg

TOTilY PETERSEI
MøBLER

Storegode 69-7 I -Nordborg-T I f .45 I 9 3 I
Vi saeiler kvalilelen i høisædet TELF. 45 1s,49

ETEFFEf, ITEFFEiTEX . iORDAONG

Åb.n .ondoq ril kl. 14.

RUT E BILSTAT IONENS

fiKtil @s[K
a )rn - BLADE rl{. 4s 1428

TOBAK & CHOKOLADE

NORDB()RG
KAI I"1 ø LLE R

Telf. (04) 451462

BOGHANDEL

@K?§ RAS'TAXI
TLF.45 07 76

g



Helmuth Hønsen
Blitkeoslagermerter - Centralvarme

og ranitct
aut. rtr- og vandmater

Bælgade 2, Nordborg, tlf.45 l6 54

,,chiki,'
LÆDERVARER

NORDBORG TLF.450429

NYT FRA UNGDOMSAFDELING

MÅNEDENS HOLD

Vi har igen kåret månedens ho1d, som denne
gang blev Puslinge A1.
De har vist en fin j-ndsats her i efteråret,
fØrst en 5 - 4 sejr over Vejen og dernæst
3 - 3 mod Haderslev, som er blandt topholdene.
Fortsæt sådan så bliver der flere sejre.
Vi Ønsker jer hjertelig ti'l,lykke.
MÅNEDENS SPILLERE

For pi-ger blev det Helle Tietje fra Måltalen-
terne og for drenge blev det Frank Thomsen
fra Lilleput B.
Begge Ønskes hjertelig tillykke.
AFSLUTNINGSFEST

Husk ungdomsafdelingens afslutningsfest sØndag
den 4. november om ef termiddagen på lVørfrerred-
hus. Også i år skal der kåres en række spil-
lere og selvfØIgelig bydes der på underholdr: i \
ning for enhver smag. Mere skal der ikke rØbes.U
denne gang!

)

Slotdhrorn
Korin og Svend Jcssen

Sroregodc 55 6430 Nordborg
\ Tclefon (04) 450667

To KRANSEKAGE med hiem

/itrrt*,,
Nordborg
Tt{'.1517 6r

{ro

Hovnblerg
Butikscenfer
Tlf. 45 17 60

H[ilS §GHT]IIT
Ure og opttk - Gald og sølv

Løjtertoft 8a - Nordborg - Tlf. 45 OO 15

Jo, det er rigtigt. Vi der var ude at se Mini-
|:tter mod Svenstrup torsdag d. L6/8, var

'igtig kommet på pinebænken.
Kampen var et topopgØr, og de små fra NB skul-
Ie vinde. De havde 99e" af spil1et, og da der
var 35 sek. tilbage scorede de deres enlige
må1. Kampen endte I - 0 til NB.
Puha, det var næsten ikke til at holde ud.

LIDT OM SLAPHED :

errnår en 'spiller kun kommer ti1 træ-
ning hver anden eller tredje gang.
€rr når en spiller forlader banen und-
er trænj-ng, f ordi han er sur på de an-
dre.
err når man skælder sidemanden ud, for-
di han ikke gider 1Øbe efter den bold,
der var tiltænkt en selv.
ar r når holdet opgiver fordi de andre
fØrer 2 ',0.
err når man kræver, uden selv at g@re
en indsats.

SLAPHED

SLAPHED

SLAPHED

qLAPHED

)
SLAPHED

Ss[y lrro
STEDET HVOR STORE NAVNE UNDERHOLDER

OG GI.ADE HENNESKER IIøDES -
telefon 45 tO 4G

TRICOTAGEHUSET
Sloregade 31 - Nordborg

IJUS .INSTALLAIOR

mtiltlt-l
6430 NORDBOFTG Tt F , 04 r,151818

NøRGAARD



TIL

TORDBORG FiRUEIIITDEL

HENNING LARSEN
Storesode 62tl{. 45 16 69

Jepronr Llllebllor
og Turirthrltcr

Irvedy
Ring - når De skol kpre

- iit rlf. 45 1368

HV+D__JFqRSr4R MAN-.v,ED _IloNpIlrI.qN af Visgo Nielsen
Vi har hele tiden et vædsketab. Ved udåndingen
forsvinder der dagligt o.5 liter. Gennem huden
forsvinder også o.5 liter og med aff@ring og \urin forsvinder l-2 liter. Herudover sker der )
ved muskelarbejde et for@gelu tab gennem sved
i stØrrelsesorden L-2 liter i timen. Summen
af disse tab skal- vi selvf@Igelig have erstat-
tet, men det skal med det sammer siges at tØrs-
ten ikke er nogen god regulator for dette, for
undtager vi den vædske tØrsten tilskynder til
vil vi ved stor akti-vitet få a1t for lidt væd-
ske i legemet. Vi kan derimod sige at vi skal
drikke så meget at vægten holdes konstant
Efter et vædsketab på 3-4 liter er det normalt
at t@rsten er slukket efter 1 liter, derfor
må vi tvinges ti1 at drikke mere. Når der er
skrevet at man skal drikke rigeligt er der ikke
tænkt på vædsker med alkohol i. Det er ikke
fordi det har synderlig indflydelse på kond.i-
tionen, men fordi nerve- muskelsamarbejdet
skades og samtidj-g sker der en kolossal ned-
gang i evnen til at vurdere egne præstationer., -y
Den påvirkede har selv det indtryk at hans prdJ
station er meget bedreend en objektiv pr@ve vi-
ser.

iI. PERREGAARD A-S

6430 NORDBORG 6474 SKOYBY
Tr. 45 01 50 Ttr. 44 44 00

Korn - Fodcrstof{er

Brændscl - Byggemoterioler

10

R
KIOSK

nD. nl"ut a^A
Tele{on 4509it9

.UGEBLADE .AVISER . TOBAK .TIPS .

Sporlsarliller

Sonderb,rrg i lf il+) .{l .15 57

Nordborg - Tlf (04) 45 16 58

I al korthed. drik små mængder, gØr d,et ofte
og drik mere end tØrsten opfordre ti1.
Lige efter talen om spiritus er det. vel natur-
\gt også at tale om tobak
/drætsudØveren der dyrker kondj-tionskrævende
idræt, bØr ikke ryge, fordi rygningen nedbry-
der forbedringen af konditionen. Ved rygningen
frig@res kulilte, der straks forbinder sig til
hærnoglobinet, da denne forbindelse sker 200-
300 gange lettere end iltens forbindelse.
Ikke blot er vi-rkningen af en cigaret langvarig,
men alle også ikke-rygere tager skade når de
befinder sig i et lokale, hvos der ryges, idet
de gennem indåndingen modtager en del af den
frigjorte kulilte. 

SLUT
AT'SLUTNINGSTEST '7 3

Der g@res igen opmærksom på, åt afslutningsfes-
ten for seniorafdelingens vedkommende holdes
den 3. november på uørherredhus
Festudvalget er gået igang med forberedelsen,
gg hvis nogen vi1 bi&rage et eller andet til
)ogrammet, er hun eller han hjertetig velkom-
fien tit at kontakte os.
Men alle bØr reservere denne aften allerede nu.

ffinarsTErBElr

Storegade 4 , Nordborg - Tlf . 45 14 26

Søndergade 7 - Guderup - Tlf. 45 81 1O

xoaotoic
tIOiEGADC 2I

TELF. (0,a)45 I9

^iOPnBORC

NIO rl3{ol: G

affiiffitTrrstr(RAM

ERRE. OG DRENGETø



f rugt - Grtnl

Konrervcs

Thorvald JENSEN
rresode 7 - NORDBORG- Telf. 45036

AL FLYTXIXG
med [ukkede f lyllevogne udløres,
såvel i ind- som udland. - Vi har
gode, lørre lokaler lil rådighed til
møbelopbevaring.

ETVIN BURKAL
Godkcndt T.l. R. Yogne
Købingrmarkvei 7 - Pøl

Tlf. 45 14 49

IF o

A LINIER.....

I dagene 7.sept. - 9.sept. har Old-boysafdelin-
gen besøg af venskabsklubben B.V.G. fra Berlin.
I denne anledning er der et fodboldstævne LØr-
dag den 8. sept fra k1. 12.30 16.30 på banen
ved havnbjerg skoIe.
GODT TILPUD

Der kan afhentes fodboldudstyr (stØrrelse
hos Hel1e Carstensen, Snebærvej 4.
Helle skal kun have 25kx for det he1e.

HVAD TRÆNERNE ALT KAN FINDE PÅ

I en træningskamp
med L2 0.
TIL SIDST ET RÅD

vandt drenge BI over piger

»

36)

)
Det er bedre
Det holder i

at trække vejret gennem næsen.
hvert fald munden lukket.

OI,D_BOYS FRA BERLIN PÅ BESøG

FIND IXSPIRATION TIL
DERES HJEM HOS:

uot(Wføfbr
Løjtertoft 26-30, Nordborg
Telf. (oa) 4514 32

Man

går da

ind

til ....

cJqrn
DAIUEI(oNFEK'I'ION

[<; =az ?

Bogeri- oE condiiori
Stort udvolq i frisk
og lækkert Lrod

KURT MADSEN
Holmgode V +lt. 451434

6 , '-KAeAer"

MAL ER FORR ETNING

HOLM

TELEFON 45 I395

KJELD ANDRESEN
Assurondor

Storegode 4 Notdborq

Telefon 45 I5 35

BALTICA
Støt vore O
annoncØrer

exe» ANDELSBANKEN
NORDBORG AFDELING

- en bonk De kon rcane med!

-)nar Lorenzen

købmand Turøve;' a2 Kirkeby . .1 5 OO 55
Srøogodc 33 Xordborg i.l{. (04)45 la 40

.Kø R ES KO,L.E
Velegnet skolevogn '. . .

og eget
TEORILOKALE

t. EoYSEX
KøRELÆRER

Søbokken 2 Nordborg
Telefon 45 00 96

Støt vore O
annoncØrer

I


