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I]VEYI IIAR NOGET AT SIGE NB 2

Er d.et bestyreLsen, ud.valgene eller trænerne, der 
I

be.temmer og træffer beslutninger ? 
|

N ), foreningens højeste myndighed er generalfor- 
I

samlingen.
Derfor er det af stor betydni-ng, at du er tilstede
her, så du kan få medindflydelse.

Der afholdes GENERALFORSAMLING torsdag d"en
14. nov. L97+ kL. L9.1o på Nørherred,hus
Dagsorden ifølge lovene.

VEL }'IØDT
Bestyrelsen

-ooOoo-
NB KREDSVINDER I JBU' s JUNIOR A-R-trO(E
Selvom der mangler to Eampe endnu er Junior A-hol-
det efter sejren over Abenrå med, 9-2 suveræn
kredsvinder i JBIJ's fornemme A-rækkel Det er en
præstation af f ormat, holdet og tra'reren Lasse
Christensen ønskes tillykke og takkes for den gode
r )Iame de har gjort for Nord-Als Bold"klub hele
sæsonen r-gennem.

-ooOoo-

Lod SPORTENS

Storegode 52
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GIIR, KROTIBORG
Sprogrvc, 5 -.NordborS

TeU. ((x) at 06 L

NORMANNIA

FORSIKRING

Jes Christensen
Th. Brorsensvei 78

Telefon 450972

L^{ESER BREII
Vi kunne a1le i de sidste nr. af SPORTEN tæse e \
redaktøren sØger en afløser og i si-dste nr. af '/bladet var der også et kl-art "nej" der fortæIler
at han ikke fortsætter. Det vil altså si-ge - vi
bliver ffiE tif at finde en ny eller fleie der viI
dele dette arbejd,e. Det er sikkert ikke nemt - må-
ske er nogle bange for at de ikke kan gøre det
store stykke arbejde på samrne fortræffelige måd,e
som Peter Glock har gjort det i nogle år.
Men flndes der ingen - hvad så ? Kan vi alle i NB
være ligeglade og ta:ke det kommer ikke os ved ?
Det ka.n da heller ikke være såd.ant, åt de personer
der er sat i arbejde også ,med magt skal køre SPOR-
TEN. Det kan da udmærket være nogle aktive eller
passive medlemmer.
Jeg ved ikke, om d-et er f orkert at nævne navne her
i bladet, som jeg mener kan afløse P.G. Jeg gør
det nu alligevel, for måske 'kommer der så lidt
gang i emnet. Hvad med Bjarne Sandholdt og Kjeld
Nielsen ? Men d-er skal nok være andre, der også,)
-La- d.l,J- o

Som alle vedo har jeg selv skrevet meget i SPORIEN

§ktgtertometndngen

Fa. !. J. JENSEN
Nordborg telelon 4514 06

ER ALTID VELKOMMEN PÅ

NØR
HERRED

HUS TELEF.N 4sos35

EliI len§Gr
Ollolyl . Conlrrlvrlro q rdt

.ut. g.r- og vrrdtorlrr

Lærkevei 87 - Longesø - Tlf. 450565

MObil Qri.t service

at.s rllrT(D sll(lP

-

P.ta7 O. Aada.t.å

Løftertoft -.Nordborg - Tll. t1515 47

og derfor har haft nært samarbejde med redaktøren
og jeg vil gerne her sige tak for. godt samarbejde.

)
TIL IIAIBURG IGD JUNIOR' s
Lørd"ag den 28.9. var vi i llamburg med begge junior
hold for at se fodbold og besØge klubben Osdorfer
Born. Vi kom til llamburg kl . LL.1o og fik en god
midd,ag som klubben dernede var vært til. Efter at
vi havde set klubbens sportsplads og byen tog vi
tif Yolksparkstadion for at overvære Bundesliga-
kampen HSV mod Stuttgart. Det var skønt at ser der
er et helt andet tempo over tysk fodbold og der
var mange dejlige d.etaljer i sådan en kqmp.
Vore værter viste os lidt af Hamburg efter kampen,
og her vil jeg gerne rose vore junior-spillere for
god opførsel. De var præcise når vi skulle samles

så er det let for os alle der er med. Jeg vil
også her takke dem der støttede os med penge til
d.errne tur.

Bent l{øller
) -ooOoo-

I{USK GtrNERALFORSA}{LI1\GEN, torsdag d"en 14. nov.
kt. L9.1o på Nørherredhus.

Børge l[eesgård"

KøBMANDEN

Benl Lauslon
Købmand

Tlf. 45 15 03

(04) 45 00 70
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NORDBORG LANGESø BROBALLE

45 0252 45 12 85 rl5 13 34

IYANEDtr}'TS ITOLD OG SPILLtrRE
I derrne månet1 er valget faldet på }lelle Veber frapigeholdet og Jesper Krab fra Puslinge Al. le er
begge en stor støtte for deres forsvår. )r

Holdet for derrne måned blev yngtinge damer, de
vandt 5-1 over liørup, skønt de kun var lo spillere
og Hørup er et af de gode hold i rækken.
Vi ønsker tillykke med valget.
TILLYK]G
til miniputterne og pusli_nge Al som iår er nået
Itf 1o!! og blev sønderjysk mester. Finalekampene
blev spillet i Bredebro. Jeg kun:re desværre ikke
komme med så ioo o.iL nå nls og led af spænd.ing.r kan tro, d"; ;iE"-fårr[I pa jer herhj"#å?;i"?å"
til en af spillerne vitle ikke med foi hans nerver
kunne ikke tage det pres ved sådan en kamp).

Bent Møller
NYT FRA GUTTERNRENGEM
"Nu kommer NB's BARSKE DRENGE I r, - udtafte
Niefsen da man efter kampen i Ribe (Z-Z)

SPORTtrl\ komme med et r )l

efter hans mening forløb

klædningsrummet .
Iøvrigt vil Børge i næste
ferat o[r hvordan sæsonen
for ynglingene.

VIL DE I KONDI?

DA KøR "LYN"
RULLESKøJTER

PEHAMA,MJELS

Mekoniker Viggo Lousten
Hovnbi erg

- Telefon 451460

c/Vo, >L o, g I o,,t 
f 

v a cl«r i

v1 Erik Rudbcck
Tctl.lS l{79 Ridcpladrcn 3

JIRGEiISEiIIE

) Elln^sMussEt{
' llalcrlonctning

OKSBOL -6430 XORDEORG-TELF. il5 1294 - {5(X68

Der er også sPort i at hunne

høre bil på den rigtige måde!

Lær det nemt og bekvemt i

TORII.ILS KORESIOLE
J. BRODERSEN

Nlrreskovvei 2 Svenstrup
te|f.456250

coxDlroRl

il. TTERilER
Tlf.45 17 53 - Langesø

lÅltGESg
EAGERI

o9

TAXUfAXTUi
xoxrcxtx)n
xorDtoac

Haunbierg Slalionskro

Prov vor bcromlc antetning.

\rillstegte kyllinger og forårsrul ler
)

Anna og Yiggo Bomberg
Tlf (04) 4s 10 19

Alt el-ke kkenudrsr

Nordborg

Storegade 29 . Nor:dborg tlf. 45 03 34

m,/lrtt lceber de1 hos

KAMPER
STOREGADE 77o NORDBORG

TELEFON 4517 44 -



HAF]IIA.FORSIKR!]IG
Peter Mattcsen

Mads Clausensvej I - 6430 Nordborg

- ring 45 02 ll5
TLF.451750

Puslinge Al tog ti1 Bred"ebro 1ørdag d"en 1!.1o. fu.fat spille om det sønderjyske mesterskab. ))Vejret var ikke godt - det regnede næsten hele ti-
den under kampen. Men spillerne gik frisk til sa-
gen og man kunle nok mærke at der var noget på
spil. Efter 1. halvleg førte vi med 1-t ivor Jens
Nissen (2) og Heruring Krogh (f) var målscorer. An-
den halvleg gik som vi havd.e snakket om i_ pausen,
alle kærnpede til det sid"ste og Bjarne Hansen fik.
scoret yderligere til slutresultater 4-1.Til sidst vil jeg gerne sige alle spillere tak for
den tid vi har været sammen og ønske dem tillykke
med mesterskabet. 

B.S.
NORD-AIS SKOTESTÆVNE 1974

og 16. /LZ. nov. er der
med sikkerhed. "gang" i Nordalshallen når NB afvik-ler det traditionelfe skolestævne. Også i år ud-
sættes der en pokal ti1 den skole der har den bed-
ste SLAGSANG und.er hele stævnet. Det giver LAND"a \r
KAMPSTEMMNG ] ))
Søndag den 1/. nov. forsøger man at afvikle mellem
kampene KICK 74 - en i-kke alvorlig fodbol-d.turne-

hver onsd"ag k1. 19r3o på
NøRHERREDHUS

PIt
T[. 45 16 25

- ET HELT HUS FYLDT UED SKO

odidos 9-
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I{ANDELSBANIGEN
- ogsa ungdommcns bank

Slrgtcrt

&

Pølrcmrgcrl

K. STETN BEi\G
Storegode 56 - Nordborg - Telf. 45 l7 l5

ring med forellnser. og lign. som normalt ikke dyr-
ker fodbold. Glæd dig til nogle spændende og mor-s hre timer i Nordalihallenl-

-ooOoo-
U}TGDOMSAFNtrLINGENS AFSLUTNf NGSFEST
Festen foregår i år søndag den 24. nov. fra kl.
L1.1o-L7 .1o pil Nørheredhus.
Der er igen lagt op til et alsid,igt program med
kåring af spillere, underholdning, film-og lotto-
spl.}. Den populære gruppe FOUR POPS fra Nordborg
spiller og synger kendte slagere.
Festen plejer at samle ca. 4oo personer og vi hå-
ber også i år på stor tilslutning.

RUTEBILSTATION ENS

ilK[il @SilK
AV' JR - BLADE - TOBAK & CHOKOLADq

J TELF.451128
ibninesridor3 

U:;*::1,ri.,3,
Slndose til kl. l3

t{ORDBORG
KAI I.,IøLLER

Telf. (04) 451462

BOGHATIDET

molermester
Tlt. 451852 - @sterhoven ll - Nordborg

TELF. 45 15 49

G@ry97WI r_-



Helmuth Hønsen
Blitteorlaærmertcr - Centnlvarmc

ol t nitct
aut. 14- Oj veadoertcr

Brtmde 2, Nordborg. tlf.4i t6 J4

,,chiki,
TÆDERVARER
NORDBORG TLF.450429

45 BLtrR
besøgte NB's hold i løbet af turneringen L974.
_l_58 gange startede bussen elrer privaibirerne f-FNordalshallen f or at køre NB's månge hord tir r., ) ,-kampe enten det var Broballe elIcr' uehia
Ale-ne_ ?4 saÅ" har vi ,-,"t"i'åå;å";;3i8"3; resner
man a}le afstande til de 4! byer sammen så"komiler
man på ikke fæ*e end LJ.ooo i<m kørsel til udekam-pe. Ileraf 9.7oo q" til-ungdomsafdeting og yngli_ngeog resten til seniorafdeling. Tager mån ogsa"i b;_tragtning at _seniorafdering uoelr]tckende kårer medprivatbiler ("u. 1 pr. hofd) og at der spilles
mange trænings- pokal- og privåtkampe i 1øbet afen sæson så kan man konstatere, at bilerne i årkørte ca. 22.ooo km for at bringe NB's hold til
udekampe og tilbage.
Det er ti1 din inJormation og en lirle hilsen tiljuniorspilleren som ikke kunae forstå hvad. NB bru-ger kontingenter til - her er et af eksemprerne IKortet på den næste side viser de byer NB har gæ_stet i sæson L97+ til turneringskampe og hvor man-
CTA c"'NCA

Forhåbentlig er der også andre end kassereren d )),

finder disse oplysni_n[er interessante.

Slotdhroen
Korin og Svcnd Jcsscn

Srorcgodl 55 6430 Nordborg
Tclclon (Q{) rl§Q§(/

Alex's
Conditori
Th, Brorsens-
vel 55

Ttf.
45 17 61
Kelly og Alex
Nissen

Havnbierg Builkscenter telf. /tS1760

Hlt§ sGlttlDT
Urc og optih - Guld og sølo

Løjterrcft 8a - Nordborg - Tlf. 45 OO 15

Ssly ftro
STEDET HYOR STORE IIAVNE UNDERHOLDER
OG G1IDE HENNESKER MøOES -

telefon 45 lO 46

TRICOTAGEHUSET
Storegade 3t - Nordborg

l/US INSIALLATOR

t

)

I

HlEmsrusR,s
G430NORDtsOr:c rt F ()-1 .r51818

NøRGAARD

I



TIL

TORDIOTG FINUEIIIDft
HENNING LARSEN

Storesode 62 tl{. 45 16 69

Jcprnr Llllebllrr
o3 Turirtturor

l,evedy

Ring - når De skol kPre

- til rlf. 45 1368

Miniput : man.
tir.

Lilleput : ons.
tor.

Puslinge A: ons.
tor.

Puslinge B: ons.
tor.

Drenge : man.
tir.

Junior : man.
.{- -'
u II.

P-i oar . mqn
tir.

Yngl.damer: tir.
\_/lIb r

L5.oo-L5.45
15. oo-l8. oo
]-7.L5-LB.oo
lf.oo-L).oo
t6.5o-L7.t5
L7.oo-LB.7o
L5 .45-L5.7o
L8.1o-2o. oo
t6.7o-17 .L5
18. oo-2o. oo
17-15-18. oo
2o.oo-22.oo
15.45-t6.7o
ll.oo-l3.Jo
lB.Jo-Zo.oo
18. oo-18.41

N-A-Ha11en
Nordborg skole
Østerlund skole
Nordborg skole
Østerlund skole
Langesø skole
Østerlund skole
Langesø skole
N-A-Ilallen
Nordborg skole
N-A-Ha11en
Nordborg skole
N-A-Hallen
Langesø skole
Langesø skole
Østerlund. skole

INDENIØRSTR,flVfNG
Ungd.afd. fra den 20.f0.74 tir den 1.L.|r.

t_

i
i
i
i
i
i
i
i
i
r
i
i
i
i

INDENDØRSTR.flVINGEN for senior og ynglinge starter
mandag den 4. nov. ler ffio ti]
kt. 22.oo i lford"alshallen hver mand-ag ti1 og me.i,.
den 15. dec. ]|

.»\fl

\.r aa

G2

G2

TI. PERREGAARD A.S

6430 NORDBORG 6474 SKOYBY
TIt. 45 01 50 Tlt. rr4 t4 oo

Korn - Foderstoflor

Brrndscl - Byggcmoierioler

1o

r{ORDBORG KIOSK
Ninno Lehrmonn Modsen
sroregode 4g, +lt. 45 01 7 4

Aut, tipsforhondler - fipssysfemer !

BLADE _ TOBAK _ PIBER _ RYGEARTIKLER

KAFFE - SOUVENIERS

NB! Film {remkoldes

Sporlrartiller

@
Sønderb,rrg - tlf. (C.l) {: 15 57

Nordborg - Tlf. (04) 45 16 58

PSTKOMATISIG BtrTRAGTIIINGER (II) af SPORTENS med,i-
cinske medarbejd"er Dr.phil. J.Tage.
I sidste nr. af SPORTEN fik vi lært noget om "Ano-
xr )sk fejls§dning" og "Mål-blindhed" - sygdomme,
sor, 'e r specielle f or fodbold. Sidste del af ref era-
tet fra den 1. Verdenskongres for fod,boldmedicin
behandler:
SVIGTENDtr ØJENBRYN

Yiser sig på varme dage. Øjenbrynenes naturlige
furhtion er at hold-e sveden borte fra Ø jnene,
men umåd-eholden megen sveddannel-se (sker heldig-
vi-s ald-rig i NB) på pand-en gør at d.enne beskyt-
telse svigter oB Øjnene fyldes med salt, hvor-
efter spilleren skvatter over linjerne, d"omme-
ren og bold-en, eller løber ind- i målstolper og
tilskuere.
PSYK]AIRISre SYGDOMME (PARANOIDER\

Disse fald-er i to kategorier - depressioner og
paranoid. Depressioner fremtræd-er sædvanligvis
efter kampen, når patienten har ind-set resulta-
tet. Han sid-der i sailrmensuJrken stil-l-ing, stirrer
s'\ft på guhiet, nægter at tal-e med and-re og
mJler "Vi vind-er -ald-rigrr, en variant er bane-
ensomhed-, viser si-g und-er kampenr oB rammer den
ensomme spiller på fløjen. I forbind-else med-

Storegade 4 - Nordborg - Tlf . 45 14 26

Søndergade 7 - Guderup - Tlf. 45 81 lO

"ffiawlilEEl
xoiDtoic

troifc^tlc 2t
TELF. (01)45 19 75

\oP')BOPG

a
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ens Knudse
ERRE. OG DRENGETø



Frugt - Gront

(onrervcs

Thorvald ,ENSEN
rresode 7- NORDBORG- Telf. 4503

Støt Yore O
annoncØrer

dårIigt angrebsspil, går det plud-seligt op for
ham, at han ikke har set en med-- eller nodspil-
1er, ja, sågar en bold- i'd-en si-d-ste halve.ti-me, ,

og han begynd-er at tro at kampen er færd_ig1 
1spillerne klædt om og gået hjem. Yi kend-te en-

gang en spiller som var så hård_t ramt at han
styrtede ud. på en hoved-vej, kyssed-e en færd.sels-
betjent og brød- ud- i glædestårer.
EGO PARANOIA (forfølgelseskompleks) ses på den

-

spi11er, der efter at have lavet alle tid.ers'
d-årlige kamp, placerer skylden hos dommeren,
formand.en, udtagelseskomi-teen, linjevogteren e1-
1er støvl-efabrikanten. Efter f1øjten har lydt
til slut farer han hen til d-ommeren og skriger
"bol-d.en var over stregen, ,d,et var helt tyd_eligt,
ikke underligt at vi tabte", da det går op for
ham at samtlige spillere og tilskuere giver ham
uret, stiger hans fø}else af uretfærd_ighed_ blot
yd.erligere.
IMIBREDELSE

Besynderligt nok, selvom fodbold-sygdomme ofte
er alvorliger er behandlingen let og næsten all
klares ved- hvi-le, øL og d-iskussi-oner. Vi har
endnu ikke mødt et tilfæld,e der ikke var hel-
bredt ved rræste kamp.

);t

f,

FIND INSPIRATION TIL
DERES HJEM HOS:

vot@(øtbr
Løjte*oft 26-30, Nordborg
Telf. (oa) 4514 32 l=J *z 1a

Man

går da

ind

til ....

cJqrrr
OnlI/tEI(ONFEKNON

Bogeri- og conditori
Stort udvolo i frisk
og lækkert Lrpd

KURT MADSEN
Holmsode 7 tl(.451434

(Paedep

MALERFORRETNING

HOLM

TELEFON 45 1395

KJELD ANDRESEN
Assurondor

Storegode 4 Nordborg

Telefon 45 l5 35

BÆricA.l WESTON
lrr v:g ll! vrg

TOITY PEIERSEI
Mø8LER

Storegode 69-71-Nordborg-T lf .45 l9 3l
Vi sæller kvalileten ihøirædct

bent-enåtroff
. HERREFRISøR

HAVNBJER§ BUTI&ENTER

ANDELSBANKEN
NORDBORG AFDELING

-en bonk De kon regne med!

)ro.. Lorenzen

købmand Turøvej 42 Kirkeby ..,t5æ55
Størgode 33 Xordborg Tol{.(il)45 1440

KøRESKOLE
Velegnet skolevogn
og eget
TEORILOKALE

t. BoY3EX
KøRELÆRER

S6bokken 2 Nordborg
Telefon 45 O0 96

Støt vore oannoncører


