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AlIe alsiske serie 3 og serie 4 hold har sagt
ffat deltage i årets Als-cup.
Puljeinddelingien ser såIedes ud:
Plrje I
Lysabild
NB2
Augustenborg
SB2
UlkebØ1
SPILLEPLAN :

29 .7 kl.18.30
30.7 k1.18.30
3t.7 kI.18.30
1.8 kt:18.30
3.8 k1.14.00
3.8 kr"16.00
5.8 kI.18.30

,' 6;8 kI.18. 30
_8.8 kr.18.30

Pul--je .II
(serie 3) SB I
(serie 4) NB I
(serie 3) Egen
(serie 4') Notmark
(serie 4) B 67

( serie
(serie
(serie
( serie
(serie

kamp 1:
kamp 2z
kamp 3:
kamp 4:
kamp 5:
kamp 6z
kamp 7:
kamp 8:
Einale:

NB I - Egen
Lysabi 1d-Augu stenborg
NB2-SB2
SB1.B67
Notmark-Vinde:: kamp I
UlkebØl-Vinder kamp 2
Vinder k.r:4:Vi-nder k. 5
Vinder k.3-Vinder k.6
Vinder k.7-Vinder k.8

AlIe kampe spilles på Langes@ stadion. Entr6 eJ
fastlagt ti1 Zkr. pr. kamp - partoutkort for he-
le Als-cup'en koster 1o.-kr.
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SPORTEN
Redoktion og loy-out:
Peter Glock, Mosevong 28
telefon 453179
Annoncer:
Biorne Knudsen, Lærkevei
Tryk: E. LorenzenNord-Als Boldklub

NYT FRA UNGDOMSAFDELINGEN (BCNI MØIIET)

PUSLINGE STÆVNET

: }' aen L4. juni til den 16 juni havde vi bes@g
af Osdorfer bØrn fra Hamburg. De kom fred,ag aften
og drengene blev indkvarteret.
LØrdag k1. 9.00 gik det. lds. Der var en pokal
på hØJkant som blev vundet af Osdorf I. De spil-
lede mod Egen i finalen og vandt med 6-0. For-
uden 2 hold fra Osdorf og 2 hold fra NB var Not-
mark og Egen med i stævnet. Der var meg'et godt
fodbold og der var mange forældre for at kikke.
Kl.15.00 tog vi ti1 KØbingsmark og de f lest,e var
i vandet. Der var tre ting som.gjorde hele ar-
rangementet så vellykket : Det rvar godt vejr,
godt fodboldspil og der var en fantastisk opbak-
ning fra foræIdrene. Det sidstnævnte er den st$r-
ste hjæIp når der skal arrang'eres noget, og det
vil jeg gerne takke for her i SPORTEN.
Man kunne se at der er flere penge bag tysk fod-
bold. Der blev overrakt to vimpler til hver NB-
sniller, plus en stor vimpel og Hamburgs fjernt
, rlstårn i miniudgave til klubben. Jeg synes at
det er ulejligheden værd at gå ind og se disse
ting, næste gang I kommer til ha11en
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NORMANNIA

FORSIKRING

Jes Christensen
Th. Brorsensvei 78

Telefon 450972

l,tÅNsonNs HoLD SPILLERE

I denne måned har vi valgt vores meget stærke
miniputhold som månedens bedste. ))
For pigerne har vi valgt Conni Nielsenr og for -''

drenge er det blevet en miniput -Peter Mathiasen.
oe hår begge været en stor stØtte for deres hold.
Vi Ønsker tillykke med valget.
AI'rr s s r,Æv-NE r AUG-U.F TFNB9LG/U-LK-EBøI

Der var igen i år en meget spændende finale med
NB's miniputter, men d.enne gang kunne vi ikke
klare straf fesparkskonkurrencen .
Pigerne tabte finalen til et bedre hold og det
må man jo bØje sig for.
Vores Lj-l1eputter, Puslinge og Drenge var i den
bedste halvdel r og det er da også gode resultat-
er. Til sidst har vi Junior der kom hjem med po-
kalen. Tiltykke med det.
Jeg så selv en del af kampene, men da stævnet i
år var delt, var det ikke nemt at fØLge a1le,
men jeg var meget glad for, at de hold igg:så,
aIIe vår rigtigt P&kfæd,t. l)
PlGER SÅ DET JER DET GÆLDER

Næste gang skal til træning, PrØv da,
ER

Slagtortometni,ngen

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

DE ER ALTID VELKOMMEN PÅ

NØR
HERRED

HUS TELEF.N 4s.o53s

tlil lensen
Olle,lyl . Contrrlvuro og lilf

.ul. 9.3. og vada.ataf

Lærkevei 87 - Lonsesø - Tl{. 450565

ITØBMANDEN

Benl Lauslen
Købmønd

Tlf. 4s Is 03

MObil eri.t service

AT.,T(! Sr,l'DP
r v

,.lar O. And..a.n

Løltertoft -.Nordborg - Tll. 4515 47

ikke kan få en veninde med. Vi mangler piger og
så stor en klub som NB burde nok kunne stilIe
ld.mere end et pigehold. Det samme gæ1der for
.. -dnrpr-ger.
EN TAK FRA UNGDOMSAFDELINGEN

Puslinge A 3 har fået skænket træningsLr$1er
fra Peter Andersen, MOBIL Nordborg.
Harry Nielsen, NORDBORG AUTOLAKERING har skænket
pigeholdet et sæt træningstr@jer og juniorhold.et
i SI gtæder sj-g over de træningstrØjer de har
fået fra H.C.HUSHJÆLP.
Vi siger mange tak fox LrØJerne.
HUSK

Træningen efter ferien begynder den 29.7
der træner mandag og den 30.7 for der,n der
tirsdag.
Til sidst Ønsker jeg alle en god ferie og
mødt efter ferien. Bent MØI1er

--o0o--
. )Ersr,rc ra«
for venlig opmærksomhed ved vort bryllup.

Kjeld og Alice Christensen.

for dem
træner

veI



LLOYD
FORSI K RINGSAKTI ESF LSKABENE

NYE DANSKE
NYE DANSKE LIV

ANETTE CHRISTIANSEN

Kontor: Jernbonegode 46
Sønderborg
Telefon 421864

MTNjIENTNG (P.G. )

Hvis en spiller -efter at han har scoret mål
ved en almindelig turneringskamp g1æder sig som
om han har scoret sejrsmål ved VM-finalen og
ikke nok med det -hj@rneflaget skal også hives
op og svinges i vejret - så har det en vis char
rn€r fordi det forventer nu engang hans medspille

)i

re og publikum af ham når han laver måt.
Den slags klovnexL bØr dog kunne undgås.
Men nu har han fået konkurrence og ovenikØbet
på samme hold :
bet er ikke fØrste gang jeg appelerer til spil

vtl DE I KONDI? *dffi,,H$l,
DA KøR "L Y N" W.EA #
RULLESKøJTER ffi

" PEHAMA,MJELS 6430NORDBORG

Ierne om at optræde i de rigtige klubfarver. Det
bliver også bedre og bedre, selvom nogle stadig-
væk synei grå sokker og nedbukkede elastikbånd
på bukser ser smart ud. (I virkelighed,en tror
Lilskuerne det er den Øverste kant på hvide und,-.
erbukser). Dog, det sidste nye indenfor disse
"udskejelser" er fodboldstr@mper i forskellige
farver -en sort på det ene ben og en hvid (havde
det bare været en rØd) på det andet ben.
Denne mærkværdj-ge form for "sjov" er ikke et ud
slag af temperament r og derfor ganske blottet I

for charme. I en turneringskamp under JBU hØrer
det ihvertfald ikke hjemrne

#-#
ft 
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Mekoåiker Viggo Lousten
Hovnbierg

Tele{on 451460

c/Vor>L o. g & o,h 
f -as lrc' i i

v7 Erik Rudbeck 
I

Tcll.l5l179 Ridcpladrcn 3 I

JIRGEiISEilIE
lu'lRAsMUSsEil

) Malorforrctning

OKSBøL.6,130 XORDBORG- TELF. 15 1291 - 450468

Der er også sPort i at kunne

køre bil på den rigtige måde!

Lær det nemt oB bekvemt i

il0RIt.A[S [onESt0LE
J. BRODERSEN

NØrreskovvei 2 Svenstrup
telf . 45 62'50

o9

coNolroRl

il, WERilER
Tlf . 45 17 53 - Langesø

llltGts0
BAGERI

IAI{UFAXTUi
x(»{ftxlpt{
x)rDaoRG

Havnbierg Stationslro

Prcv vor bcrcmlc rn;elning.

Grillstegte kyllinger og forårsrul ler

)
Anna og Yiggo Bomberg

Tlf t04) 45 10 19

E$ ,V4fiiy*ffi
grror"node 

30*32 - T1f.45.l540
Nordborq

Alt el-køkkenudrsr

Storegade 29 . Nordborg tlf' 450334

. rrtaltn keber del hos

KAMPER
STOREGADE 77o NORDBOR.G

TELEFON 4517 44



HÅF]IIA-FORSIKRI]IG
. Peter Møttcsen

Mads Clausensvej 1 - 6430 Nordborg

- ring 45 02 G TLF. 451750

YNGL INGE-FORÅRSTURNERING . (BØrge Neesgård)
Nu da forårsturneringen er slut vi1 det være på
sin plads at give ros og ris her igennem SPORTE\,
tit gutterdrengene. .))tt

Utilfredsheden vil jeg nævne fØrsL og det er vor
placering i rækken. Vi er nr. 3 fra bunden af
og jeg mener at holdet har været så stærkt at
de Skulle have 5 points mere end de 9 points
de sluttede med -og det svarer til en placering
som nr. 2.
Men det er for sent nu og jeg kan kun sige til
,fer: til ef teråret så spyt i næven og tag alvor-
ligt fat!
E11ers er der kun tilfredshed tilbage. Der har
indenfor ynglingene været et godt kammeratskab,
stor deJ-tagelse til træningsaftener t og dumme
afbud -d,et ved jeg ikke hvad er. Hvis jeg husker
rigtigt, så har der kun været et enkelt afbud i
1I turneringskampe og det indlØb 4 uger fØr
spilledato.
Vi har haft meget uheld rned hensyn til skader
Inden for L4 d,age blev Viggo Hansen og Erik \ri,
Schwab k/rt på sygehuset og også andre fik små- U
skader. D'et er ikke nemt at fremhæve en enkelt
kamp -men 2-L sejren over SB på udebane er nok

Støt vore O
annoncører

F!1{il
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odidod *-

Tll. 45 16 25
- ET HELT HUS FYLDT MED SKO
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K. STETN BERG
Storegode 56 - Nordborg - Telf. 45 l7 l5

§g,r,#

værd at huske. Det var en fryd at komme i omklæd-
ningsrummet efter kampen - alle var simpelthen
genremblØdt af sved.
R( ,, til publikum I Jeg vil gerne herigennem
SPORTEN sammen med. alle gutterdrengene nette en
tak til vort hjemmebanepublikum for den store
opbakning vi har fået i alle vore hjemmekampe.
Til sidst vil jeg Ønske alle en god sommerferj-e
og husk: Den fØrste træningsdag efter ferien er
mandag d. 29.7 _o0o-_

ALLE TIDERS TILBUD ]

Hvem har brug for SAVSMULD? CA. 20 sække sæIges
for 5 @re pr. stk. (plasticsækken må beholdes)
Henvendelse tiI FEST-I-BY festudvalget.

^, 
llK BLADE Tl{. 451128

cHoKoLADr "il.åuuå'#lii o,. ,oLtdage til kl. 19
Slndgae til kl. 13
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TELF. 45 15 49

l.u
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molermester
Tlt,451852 - @sterhoven ll - Nordborg
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Helmuth Hcnsen
Blitkeorla3crmcrter - Centrelvarmc

og nnitet
eut: l8- o3 vlodocstcr

Bælmdc 2, Nordborg, tlf.45 1654

,,chiki"
tÆDERVARER
NORDBORG T1F.450429

MENI!re?
---SPORTEN stiller

r7ær viggo Hansen, anf@rer på ynglingeh"l9?\n,
SpOfr.tsN: i åå sidste år har ynglingeholdet alti//i I

væræ problembarn indenfor NB - i år ser alt
IyserØdt ud!
Hvad er hemmeligheden bag !'GUTTERDRENGENE" ?

Fortæ1 lidt om holdet og dine kammerater'
VIGGO:
x5?Gagt kan jeg skrive at jeg ald'rig nogen sln-
de har [aft Ueårå kammerater end jeg har her på
ynglingeholdet, kammeratskabet, holdmoralen og
iruÅøtel på holdet, både på banen og udenfor er
simpetthån fantastisk, og-det bliver bedre og
bedie for hver kamp der går. Det er ikke kun
blandt spillerne kåmmeratskabet er så godt, det
erogså safirmen med vores træner.
sidite år da jeg også spillede på ynglingeholdet
og næsten med samme spillere var der altid ind-
blrdes ballade mellem end anden spiller og mig
såIv. Det var sådan til sidst, at vor træner
denqang qav os ordre på, at give hinanden hånde1 

'ioq iorå Åinanden at vi ikke ville skændes under/'r11

I få*p"t.Er det ikke rigtigt Jens Skov ?

I r ål er vi simpelthen blevet så gode kammerater
Alextc
Gonditori
Th. Brorsens-
vel 55

Tlf.
45 17 61
Kelly og Alex
Nissen

Havnbierg Bullkscenter tell.. 451760 -

R

Slotshroen
Korin o9 Svend Jcssan

Srorcaodc 55 6430 Nordborg

r - -Tolcfon 
(04) 450667

mts sGililDT
Ure og optih - Gald og sr,lo.

Løjrertoft 8a - Nordbors - Tlf. 45 OO i5

Ss[y ftro
STEDET HVOR STORE NAVNE UNOERHOLDER

OG GITDE TENI{ESKER IIøDES -
tetefon 45 10 46

TRICOTAGEHUSET
Storegade 31 - Nordborg

at det ikke kunne tænkes dengang
Tilbage til i år.
Vi startede den nye sæson med et spillermØde
m \ vores nye træner BØxge Neesgård.. På det mØde
bIJv vi enige om, at vi hurtigst muligt ville
glemme sæsonen1973, og starte frisk på en ny
med at fors@ge aL g$re resultatet fra sidste år
bedre-; På samme mØde blev vi gjort opmærksom På,
at ihke alle spillere kunne komme på ynglingehol-
det p.gl.a., at vi var flere end. de 12 der skulle
bruges på holdet. Men seniorafd. lovede at bruge
de resterende spillere på seri-e 6 holdet.
Det skete også nogle gange, men pludselig var
der ingen ynglingespillere på ljerdeholdet mere.
Da sagde jeg til mig selv r al hvis der ikke snart
sker noget så varer det ikke Iænge fØr BØrge kun
har tolv spillere at træne med, i stedet for 18
til 20, på grund af at nogle ville holde op og
andre vil1e flytte til andre klubber. Det skete
imid.lertid ikke. Det må være fordi spillerne
kunne undvære deres kammerater og de to ugentli-
ge træningsaftener.
E )r et mØde med spilleudvalget og bestyrelsen,
hvdr vi fik drØftet nogle ting, fik ynglingespil-
lerne igen 1ov til at spille på fjerdeholdet.

lJtlS INSIALLATOR

RD

trTtIlrlLl
G430NORDtsOtl(l ttF O-1 'r51818



NORDBORG
KIOSK

Telclon 450949
.UGEBLADE .AVISER .TOBAK.TIPS .

M**rsE*
Storegade 4

Søndergade

- Nordborg - Tlf . 45 14 26

7 - Guderup - Tlf. 45 81 10

xoiDxlic
troi[G^oc 2r

TELF. (01)45 19

§porltarlillst

TIL

TORDIOTG TIRUEXIIDft
HENNING LARSEN

Storesode 62 tl(. 45 16 69

Jcprnr Llllebllor
o3 Turirhmor

bvedy
Ring - når De skol kPre

- ril rlf. 45 1368

Vi har selv.holdt nogle mØder, hvor vi snakkede
om kampene og hvor vi har skæIdt ud på hinanden
for de fejl vi har lavet i kampene, uden at U:rffi
ve uvenner. , /j

Efter vi havde vundet over Egtved med 3-0 i fest
i-by ugen gik vi igen til trænj-ngen om mandagen
den 27.5, kl.19.00.
Derr aften skete der et uheld for mig. RorL fØx
træningen var slut gik det galt. Jeg blev ramt
på benet og alle troede at benet var brækket,
men det var det heldigviå ikke
Bageft,er fik jeg at vide af vores træner at
samtlige ynglinge var blevet indtil ambulancen
var kØrt med. mig, selvom det var langt over træ-
ningens oph/r. Hvis det ikke var en flok gode
kammeraåer så ved jeg det ikke"
Onsdagen d,en 29.5 spillede Ynglinge mod tophol-
de! TØnder (0 - 0) og jeg kan godt sige nu bag-
efter, åt jeg var lige så nervØs på kammerater-
nes vegne selvom jeg ikke spillede med. Det var
en god kamp, kammerater.
Til sidst har jeg kun 3 @nsker som jeg håber ,)\h,
må gå i opfyldelse. 't1!
I. At vi bliver mellem de 3 bedste i turneringen
2. At der ikke bliver taget ynglinge til f/rste-

M. PERREGAARD A.S
6430 NORDBORG 6474 SKOYBY
Ttt. 45 01 5{t Tr. 44 44 00

Korn - Foderstoffor

Brrndscl - Byggemotcrioler

1o

Sønderb,rrg 'tlf. l3l) 1l l5 57

Nordborg - TIf. (0,1) 45 16 58

holdet.
3- At kammeratskabet vil fortsætte årene frem
. ).Lad være med at snakke med. ynglingespillerne
lige efter en kamp de har tabt, fot da er deres
temperament så hØjt at de ikke selv ved hvad de
siger. SpØrg bare BØr.qe I

Bqprl - RgP tANrEq.§E

lgen skifter Bodilen ejerl Nes yngste, miniput-
terne har efter min mening fortjent den. De har
spillet fem kampe.som alle blev vundet og måI-
score er på 30-0 . PrØv engang at se d.em spille
der er attia en herlig stemning både på banen
og ikke mindst blandt d.i mange foræIdre, der
hepper for dem.
Den rØde lanterne til serie 4 holdet selvom
serie 6 holdet "teoreti-sk" skulle have behold.t
den. Det ser ud som om andenholdet ig'en er
nedrykningskand.id,at nr. 1. Måske er nogle spil-
,1fe ikke klar over den alvorlige situation
,J].'det er i allerede nu- derfor lanternen som et
sigtbart bevis --o0o--

RRE. OG DRENG



Frugt - Gront

Konrervcs

Thorvald ,ENSEN
oresode 7- NORDBORG- Telf. 4503

Æ

Ir
LÆSER

Hvem har lyst tit at
L974 ? fnteresserede

OLD-BOYS-NYT

Efter den opsang i sidste nr. af SPORTEN, (for-
tjent) må vi hellere se at få noget skrevet- ,§)
Såm bekendt af de fleste er turneringen i fulLil)
gang og det går sådan lidt op og ned. t-{en vores
formåI er der stadig -spille fod'botd og et hyg-
geligt samvær.
Vi håber at åe åidste ,§Part vil init'finde sig
til træning, da vt'godt kunne tærake os at få
alle med. pet er stådig mand.ag kl. 1"8,,30 vE'c:,

Havlrb jerg skole.
ner hår været lidt stille i Old-boys afdelingen
i år. Årsagen er den, at vi efter sid,ste års
mange aktiviteter er LØbet LØt for ideer, men vi
må prØver oil vi kan finde noget nyt igen- Der en
måske nogle af vore medlemmer, som ligger inde
med noget godt, som vi måske skulle prØve ?

Vi vil også gerne sige tak til C.E.Rasmussen,
Herremagasinet, for det sæt flotte overtræks-
LrØ)er, som han har skænket O1d'-boys-afd-

--o0d--
Nlr §PpAKIøB rrri sP.oRr-EN §øGES ))

fra nov.
bestyrelsen

"Iave" SPORTEN
bed.es kontakte

FIXD IXSPIRATION TIL
DERES HJEM HOS:

vot(Wø{br
Løjtertoft 26-30, Nordborg
Telf. (oa) 4514 32 L<;ær

Man

går da

ind

ril ....

cJqrrr
DAXIEXONFEKTION

Bogeri- og conditori
Stort udvolq i frisk
og lækkert lrød

KURT MADSEN
Holmsode 7 rll.451434

(Qaeder-

MALERFORRETNING

HOLM

TELEFON 45 1395

*lBALTIGA
KJELD ANDRESEN

Assurondor
Sioregode 4 Nordborg

Telefon 45 l5 35

WESTON
lrr vrg tll vrg

TOITY PETER§EI
MØBLER

Storegode 69-7 I -Nordborg-T I f .45 I 9 3 I
Vi sæller kvalilelen ihøisæde!.

bent-ånghoff
HERREFRISøR

HAVNBJ ERG AUTI (§CTNTT N

ANDELSBANKEN
NORDBORG AFDELING

- ån bonk De kon regne medl
I

Iar Lorenzen

købmand Turøvei ,12 Kirkeby . .1 5 OO 55

USET

KøRESKOLE
Velegne' 

.;kolevogn

og egel
TEORILOKALE

T. BOY3EN
KøRELÆRER

S/bokken 2 Nordborg
Telefon 45 00 96

Støt vore O
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ruE

I

StorcAode 33 No.dbo.g T.ll. (04I45 l1 l0
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