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rltffi0 - hyor hele lomlllen hondlaltt)
DANMARKS POPULÆRESTE ...
Old-boysafd". har i anledni-ng af deres årlige
afslutningsfest, lørdag den 12.Lo.l4, udgivet
en "FEST-TIDENDE" som foruden tilmeld.ingsblan.
ket og program indeholder en d-el morsomlne ind,-
1æg i form af annoncer.
Så efterlyser B.I{ack
een som kan lære ham
hurt i g omklædning,
(..det må være efter
træ:lir,g. Red. ). il.J.
ifermansen gi-ver hver
nandag undervisning
i skud over mål, og
C.E.Rasmussen vil
g.Øre d.et samme ( oS
rr'af i rl) i '.rorJgfl-La. /

stød. Und-er rubrik-
ken "Har De orug for
mig'i " står: EodboId spi ller tilbyder ti jæ}p iil
klubber som har for mange point - kender alle
tricks - Kronborg. Knud Poulsen iilbyder en ,

brugt gipsarm, størreise +2, osv. ,

"fanmarks populæreste" olc1-boys fest foregår på
ilvrde Ilus i Svenstrup.
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Løn er pcnge, der skal lorde-
lcs... husholdningspenge.. 

"
lommepenge . . . noget i en
lille æske til sommerferien ...
eller til haven . . . gør det let
Tal med Sydbank

- de taler Deres sprog.
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SEI\IOR _ OLDBOYS SE ImR

Igen kan jeg tilbyde et job j-nd-enfor NB I

Ffter en snak med- ungdomsafd-. formand fik jeg
ld,tryk af , at d-er sliai gØTes noget ved-r. don-

merne til ungd,omsafd. hjemmekampe.
For øjeblikket er det såd-an at til d-e kampe,
hvor d-er ikke er "sort" d-ommer på, find,er man.
een ind-enfor ungd,omsafd-. til at d-ømme kampen. I
mange tilfæId-e er d-et en af trzenerne selv eller
en mere eller mind-re "tilfæld.ig" person" Det er
ikke altid sagen. For Cet første kan træneren
gØre mere gavn ved sid-elinien og for d-et and-et
er det ikke givet, at en god- træner elier led-er
også er en god. dommer.
Og ind-stillingen "d"et er jo bare en 4.holds
kamp" kan ikke accepteres! ilver kamp er meget
vigtig - ihvertfald- for d-e små fyre på banen.
Derfor mener jeg vi skal aflaste vore ungd-oms-
trænere og ledere d"e har nok at se tif !

Jeg er sikker på, at d"er find"es mange indenfor
senior- og oldboysafd-. der kun:re klare opgaven
ttlfred-ssti-11end-e. Kan vi bare find-e en hralv

)"= d-er vil gå ind for sagen, så er vi god-t
kørend-e til næste år.
Vi kunne opbygge en slags "d,ommervagt" en 1j--

Lod SPORTENS

Storegode 52
også blive Deres try*kerit

Telefon 45 I8 05 
1
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Bogftring, *ab
rcvirion og

monsrognstal
GIIR. KROTBORG

Sprogøvej 5 - NordborS
Tell. (M) {5 06 4,1

NORMANNIA

FORSIKRING

Jes Christensen
Th. Brorsensvei 78

Telefon 450972

ste med dem der er viliige til at dømme en ungd.
kamp, med d-ag og tid, ved,k. person er til rådig-
hed og når d-et hele bliver for:nuftigt admini-
streret med hensyn ti1 kampfordeling (ikke me. )end een kamp om ugen), så er lgen et af NB's
problemer løst I

Ilar d-u lyst til det så kontakt Bent Møller.
TJN

NYT FRA UNGDOIVISAF'trLTNGEN

I%NEDtrNS I]OLN

I denne måned har vi kåret Junior A tit måned-
ens hold" De har virkelig spiilet suveræn i de
sidste kampe og ligger nu alene på førsteplad,-
sen i JBII's stærke Junior A-række.
Billedet til
højre viser ho1-
det inden kampen
mod Gram, et af
r'ækkens tophold,,
vi vand"t med 4-2"

. §lagterlonretni,ngen,

Fa. J. r. rENSENl
Nordborg telefon 4514 06

DE ER ALTID VELKOMMEN PÅ

NØR
HERRE,D

HUS TELEF.N 4so53s

tlilr lensen
Ollolyl - Crnfttlrrno oi r.ilaa

rul. g.r- og vrtdtortrr

Lærkevei 87 - Longesø - Tlf. 450565

MObil gui.t service

ÅLS AI'T(D SH(DP

-

Pat.t o. A.da7..n

Løftertott -.Nordborg - Tll. t1515 47

ttÅNgnl\Ts sprrr,trBE
Dorttre Snli-d-t fra ynglirige dainer og rnålmanden fra
PusLi-nge A7,_O1e Lausten er denne gang kåret son

lnedens spil 1e re.
Vi gratulerer med valget !

NB' s FØRSTE KEPSVINDtrR I 1974

Tillykke tii MINIPUTTERNE, 1B's ;rngste" Dr: blev
kred.svinder: ubesejrei.e med en måIscore på l+8-1
i B kampe.
Ilermeo, er også konkumencen om BODILE}{ afslut-
tet - nini-putterne kan beholde d-en! Spirlerne
skal selv f ind.e ud af , hvem der må have d.en med
hjem.
VENSKABSKLUB PA BESØG I

Vi havde besøg af fire hold. fra vor r;enskabsklut
Sæddi-ng/Guld,ager' den 15. sept. De kom kl. 11 og
rejste hjem igen ved ll-tiden.
fet var god" fodbold" vi så, og d,et er sjovt at
mød,e hold som ikke er med i den normal e turne-
ring. Det blev til en sejr ti} vore li1leputter,
-'lslingge og d-renge tabte og jurr.ior fik uafgjort.

lste gang vil man forsøge at møde med to trold
fra hver række og Saedd-ing/Gutdager håber på , at
de også kan stille et pigeh"old.

KøBMANDEN

Benl Lausten
Købmand

Tlf. 4s ls 03

(04) 45 m 70

+t o K I



trtrETGtrtrN
NORDBORG

450252
LANGESø

45 12 85
BROBALLE

45 13 34

KORT SAGT- JERES TRÆNER HAR ORDET

LTLI,EPUT B II - KETTING 4.2'
Ja, det kan ske når man er t. hold. og skal mø.
et l. hold fra en anden klub. Men der er intet
i vejen med kampmoralen og spillernes lyst til
at spilLe fodbold selvom man taber så stort.
I1vad, sagde den lille dreng dog da de var bagud
med 2r-O og d-er var kun I minutter tilbage?
"Kan vi bare få J raske mål, så er kampen ikke
tabt endnu!" Ros ti1 d"e spillere som ser sådan
på d-et

NyT FRA IIII,EPUT A

Turneringens hidtil bed.ste kamp var mod Sdb.
Fremad, som kun havd-e den ulempe at NB tabte
4-2. Det næste opgØr var mod- d-anmarksmestrene
fra Sædd,ing/Guldager - de skulle ned - stor var
skuffelsen at det kun var ?. holdet der kom. Vi
vandt efter en stor ind-sats B-0. Næste dag gik
det ud over SB L1-O den næste kamp 2-Z nod, h

B og NB udgør toppen i l'tlør:up, der sarrrmen med SB og NB ud-gør toppen i
Lilleput A-rækken.

VIL DE I KONDI?

DA KøR "LYN"
RULLESKØJTER

)

PEHAMA, MJELS 6430
ffiffiffiffiffirffi

NORDBORG

c/Vo,>L.,.g &o,nf'.a"
v1 Erik Rudbeck

Tcll.l5 1,t79 Ridopladrcn 3Mekonike. Viggo Lousten
Hovnbi erg

Tele{on 45 14 60

Der er også sPort i at hunne

høre bil på den rigtige måde!

Lær det nemt og bekvemt .i

ilORD.ÅLS IONESKOLE
J. BRODERSEN

Nlrreskowei 2 SvenstruP
telf.456250

J r RG EN s Etl.lERAs 
M u s s Er{

) Mahrlorrctning

oKsBøL -6430 XORDBORG-TELF. 45 1291 -450468

lillGESg
BAGERI

o9

CONDITORI

T. WERTER
Tlf. 45 17 53 - Langesø

Alt i el-køkkenudrsr *

olffir*m
toresode 30- 32 - Tlf. 45 I540

Nordborg

Prcv vor bcrcmle anrelning.

Grillstegte kyllinger og forårsrul ler

)'Anna og Yiggo Bombetg
Itt {04.) 45 10 19

Havnbierg Stalionslro

. ,nrttt keber clel ho*

KAMPER
STOREGADE 77o NORDBOR.G

TELEFON 4517 44
Storegade 29 . Nordborg tlf' 450334

IAI{UFAXTUN
I(»arExrx)x
xreoaoec
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HAF]IIA.FORSIKRI]IG
Peter Mdttcsen

Mads Clausensvej 1 - 6430 Nordborf,

- ring 45 U 05 - TLF. 4517 50

PIGER wB SVEI{STRUP 4-I
Første iralvleg i-l og resultatet er OK efte::
spillet. I anden haivleg spillede ./i det beo.ste
fodbol d, tempoet blev sat op ved at s: ippe b - )

den og Svenstrup kunne takke sin god"e målvog-
terske, eTlers y31' :,oderlaget b evet erdnu
qlarra

B. ]Y.

--oOo--
SE}IrOR-AFSLUTNTNGSFEST 1974
I løbet af d"e næste d,age sendes der indbyclelser
ud. tit "ÅRtrTS FBST" i NB. Som bekendt foregår
festen lørdag den 2. nov. på lførhemedhus. Vel-
kommen er alle med,lemmer i seniorafd,elingen,
trænere og led-ere fra både senior- og ungdoms-
afdeling og personer som har tilknytning til ldB
på en eller anden måde selvfølgelig med kore,
forlovede, kæreste osv.
Festen har efterhånden et godt ry og festudval -get e-r sikker på, at sidste års succes kan gen-
lages fremover. \(Festud,valget består iøvrigt af Viggo l{ansen, /
Peer Christiansen og Peter Glock. )
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T{ANDELSBAI\IICEN
- ogsd ungdommens bo nk

§lrgteri

&

Pølstmrgeri

K" S'TEilNBEi\G
Storegode 56 - Nordborg - Telf. 45 l7 l5

OL'-BOYS NYT

Ilvordan gik d-et så old-bcys i l;iirneri-ngen 1974.
.T3 noger- forstepl ads blev det .ic ikke, ;nen ncl

bd det, hovedsagen var jo at vi kom tii at
spille fodboldr og cr-enr der var med ii_i at spiile
sommerturneringen |rar jo haft mange fornøjeii ge
timer, som d"e nød,ig vilie undvære.
Det er blot ked-eligt for d.e f olk som skal stil le,
hold, at de skal ringe rundt i flere dage for at
få de sidste ud af busken, for samtlige olcl-boys
ved jo, at d"er spilles turneringskampe hver
onsdag. Men vi |råber at det er en af de ting, :ri
kan få en afklaring på ved vor Sneralforsam-ling.
N.B. Har du husket tilmeldirlgen tit o1d-boys-ffi:

RUTEBILSTATIONENS

[h«rfl @silK
AVI\ER . BLADE . TOBAK & CHOKOLADE

) TELF.4st4zl
Abninsstidcr: 

u:;*:il_i].,3,
Slndose til kl. 13

t{()RDB()RG
KAI I.4 ø LLE R

Telf. (M) 451462

BOGHANDEL

TELF. ,t5 15 49

€

Ttf. 45 t8
molermester

i52 - @sterhoven ll - Nordborg

g4E7



Helmuth Hønsen
Blitkenrta3ermerter - Centrelvarmc

o1 nnitct
aut. r!r- Og veodmcrtcr

Bctpde 2, Nordborg. tlf.4J 16 J4

,rchiki,
tÆDERVARER
NORDBORG TLF.450429

NB - NOTER

BestyrelsesmØd-e afhold-t den 19.9.7+ (ud-drag af
d-e behandlede emrl.er) :

a) Chr.larsen er udpeget til seniortræner i »)L97r. Ilan Ønsker derfor at ud-træd-e af besty-
relsen. Ctr.Larsen er ikke på valg iår.
Gert Jensen som er suppleant træd-er ind.

b) Børge Neesgård- er villig til at fortsætte
som ynglingetræner i L97r.

c ) Spilleudvalgsformand- Poul tryngkilde ønsker
ikke genvalg ved general forsamlingen.

d-) Formand- Per Sønd-ergaard- og best.medlem Peter
Glock er på valg ved generalforsamling -
begge er villig til at lad"e sig opstille.

e ) En afløser til SPORTEN' s reclaktør er ikke
fund,et end-nu.

f ) Lottospillets økonomi er i orden - d-er fort-
sættes fremover - foreløbig året ud.

g) Der er bevilliget sod.avand og pøtser tit \
ungd-omsafd. kred"svind er. ]"

h) Der er bevilliget et tilskud ti-l ju:rior's

Slotghroen
Korin og Svend Jcsscn

Srorcaodo 55 6430 Nordbo.g
Tclcfon (04) i150667

Alextc
Gonditori
Th. Brorsens-
vej 55

Ttf.
45 17 61
Kelly og Alex
Nissen

Havnbierg Butikscenter tell. 451760

f

t

HTilS SGHT]IIT
Ure og optih - Guld og sølo

Løjtertoft 8a - Nordborg - Tlf. 45 O0 15

rejse til llamburg den 28.9.71.
IO stk. klubvimpler er bestiit.
Næste bestyrelsesmØde afhoLdes den L1.Lo.74.

I FÅ LINIER O'OO'
GODT KLARET !

20 friske gutter fra l[B gememførte alle tiders
march. Tr:ods silende regn i næsten alle d-e knap
6 timer d-e var und-ervejs gennemførte d-e ruten,
og de vakte naturligvis opsigt, hvor de kom
frem. Alle var enige om, at næste år vil man
i-gen være med, men på 70 l{,\'s turen - BARE IICG
PA STYLTtrR !

IOTTOSPIL

Alle henvend"elser vedr. mandskab til vort ugent-
lige lottospil rettes til Peer Christiansen,
Lf n lt --7--Lrr. L+)))(fC).
INDKAST

)t4"" et boksestævne skete det, at en af bok-
serne faldt og fik hoved.et i klemme mellem tove-
oer straks lød, en stemme fra balkonen:"ind.kast".

Ss[y luo
,STEDET 

HVOR STORE XAVNE UNDERHOLDER

OG GTÅDE TENNESKER iIøDES -
telefon.f5 10 46

TNICOTAGEHUSET
Sloregade 31 - Nordborg

ljlJs INSIALLATOR

. ,..;,,§u,"".
I-f,lrl-f rl-il

NøRGAARD
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TORIIBORE TIRTEIIIIDEL
HENNING LARSEN

Storesode 62 tl{. 45 16 69

Jcpronr Llllcbllrr
og Turirhmor

lrvedy
Ring - når De skol k6re

- rit rl{. 451368

NT REDAKTØR TIL SPORTEIV SØGES

Dette har nu stået for fjerde gang
TtrN og uden resultat ! Kan d"et være
i en klub med ldB' s størrelse ingen
sig d,ette job ?

Det behøver jo ikke være en enkelt
står for d,et hele et blad-udvalg
fælles orfl opgaven - gØr: sagen til
Altså snak med dine kammerater om
mig høre fra d-ig (jer).

her i SPOR-
rigtigt, a' )t
vaI pa-Uage

person d-er
hvor j-4 er
en }eg.
ÅaJ_ nc lqr

Dr]1.U.

LÆSER
III SPORTENS RE}AXIØR

BREV
!

trfter at |rave set i SPORIEN
daktør, vil jeg gerne spØrge
valg er en umulighed" ? Jeg
ner roser for et godt blad.

SVAR FRA REDA](TØREII :

JA røvrrgt tak for ros.

at d-er sØges ny re-
redaktøren om gen-

sJ/nes han fortje-

En læser.

),

M. PERREGAARD A.S
6430 NORDBORG 6474 SKOVBY
T!t. 45 01 50 Tlt. 44 44 0o

Korn - Foderstoffer

Brændsel - Byggemoferioler

NIORDBORG KIGSK
Ninno Lehrmonn Modsen
Storegode 49, tll. 45 01 7 4

Aut, tipsforhondler - tipssystemer !

BLADE _ TOBAK _ PIBER - RYGEARTIKLER
KAFFE _ SOUVENIERS

NB! Film fremkoldes

§porlsarlillor

@
Sønderborg Ilf. (34) 4l.15 57

Nordborg - Tlf. (04) 45 16 58

KÆE LÆSER

Ilvis du har et fotografi-iggendc (sort/hvid) med,

I eller andet om NB, så
er du velkommen til at
"låne" d.et til SPORTEN -
måske er d,et noget der
kan bruges i vort klub-
-I-t 

^^UIdL]-.

Billed,et ti1 hø ji:e viser
en af førsteholdsspil-
lerne Lige før en ude-
kamp. Der er sikkert in-
gen der undrer sig over,
at kampen blev tabt.

--oOo--
PSYKOMATISIG BETRAGTNINGER
Det er ikke almindelig bekend,t, at crer oen 1"
juni L974 afhold-tes d-en FØRSTE \ERDtrNSKONGRES
FOR FODBOLDIE|ICIV. Desværre var ingen ant1re
læger tiI stede (eftersom vi havde gtemt ai sen-
F^, invitationerne), men fored-ragene var af tii-

/rækkelig interesse ti} at kunne videregives,
Kongressen koncentrered"e sig om sygd-omrne, sorrl
er specielle for fod,bolcl.

Storegade 4 - Nordborg - Tlf . 45 14 26

Søndergade 7 - Guderup - Tlf. 45 81 10

CIIBISTETEElI

xotDx»iG
lTOifGAt)C 2l

TELF. (04),15 19;

f\OFaSORG

ERRE- OG DRENG
ens Knudse



Frugt - Gront

Konserves

Thorvald IENSEN
rresode 7 - NORDBORG- Telf. 4503

Jeg oil.gerne hermed
sige Ledev'e og spiT--
Lere i Nord-Als BoLd-
klub tak for uduist
opmerksomhed ued min
fødseLsdag.

Viggo NieLsen

ANOXE1YISK FtrJLSKYDNING (AFS)
Den almind-eligste fodbold"sygd-om, karakteriseret
ved at spilleren bommer enormt og ganske tåbe-
ligt, s§ldes manglende ilt i hjernen, fordi 

))hele blodforsyningen bruges i benene (hvad man
ikke har i hovedet, må man have i benene, red.)
AFS antager flere former, hvoraf de almind,elig-
ste er:
Tilbagelæggende sygdom, også kaldet "hasard-eret
tilbagelægning", spilleren får bold"en på mållin-
jen og så, opskraant at sin succes, eller skræmt
af en modspiller tæt ved sig, kigger han ned,
ser stregen og lægger tilbage til målmand-en.
Langskuds-hlrpnose, spilleren bliver klar over
at bolden skal langt frem på banen, tager til-
Løb og regner hurtigt ud-, ca. 4o m, bliver pa-
ralyseret af afstand,en, sparker i jorden, bol-
den laver et forkølet hop og triller stille
over sidelinjen, ca. 1/a n d,erfra.
MÅI BLfND}MD

Spilleren dri-bler mod, målet efter alle kunstens
regler - skyd.er - d-ommeren dømmer ind.kast. Sym- n

tomet kan gentages ad-skillige ganger eo enkelt ll

af vore spillere er havnet i sidenettet flere
gange uden at have opd-aget det.tforts.i næste nr. )

FIND IXSPIRATION TIL
DERES HJEM HOS:

vot(Wføtbr
Løjte*oft 26-30, Nordborg
Telf. (oa) 4514 32

Man

går da

ind

til ....

elqrn
DAMEXONFEKNON

[<; =*z 1a

gon"r;- og conditori m D <Paedee

MALERFORRETNING

HOLM

TELEFON 45 1395

Stort udvolg i frisk
og lækkeri brød

KURT MADSEN
Holmsode 7 il{', 45143/.

w.
-§

J

»,{

KJELD ANDRESEN
Assurondor

Storegode 4 Nordborg

Tele{on 45 l5 35

BALTICA WESTON
lrr vrg tll vrg

IOITY PEIENSEI
MøBLER

Storegode 69-7 I -Nordborg-T i f .45 I 9 3 I
Vi sæller kvalilelen i høi:ædet

bent-enåhroff
nennirnriøR

HAVNBJERG BUTIGTENTER

ANDELSBANKEN
NORDBORG AFDELING

-.en bonk De kon regne med!

Efnar Lorenzen

købmand Turøvci 12 Kirkeby . .45 OO 55
Støcgodc 33 Nordborg Tel{.(M}45 1440

Kø RESKO LE
Velegnet skolevogn
oo eoel
rtoTttuorrle

H. BOYSEH
KøRELÆRER

Spbokken 2 Nordborg

Tele{on 45 00 96

lannoncØrer i

I


