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Løn er pcnge, der skal lorde-
lcs... husholdningspengc ...
lommepenge . . . noget i.en
lille æske til sommerferien...
eller til haven . . . gør det let
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MIDTVEJS

Var jeg a1t for optinistisk, hvorfor indfriedes
he forventninger ikke ?

lrr den sidste del af spørgsmålet besvaret med-,,
at jeg var for stor en optimist ?
Jeg ser i øjnene at vi indenfor seniorfmglinge
ligger for dårligt placeret, at resultaterne er
stærkt svingende med overvægt til flest dårlige
resultater ! Eller, vil nogen hellere ha', atjeg skriver "lige ved"- resultater ? Er resulta-
terne sort uheld ? Ne j vel, der må være and_re og
bedre forklaringer, vi spj_l}er jo ca. hver 6.
kamp strå}ende, derfor tror jeg at for få god-e
resultater er et udtryk for svigtende kampmoral !

llvorfor mangler denne moral så ?
Kan det være ambitionerne der svigter ? Vi har 4
seniorhold på stribe i serierne er d_er for
lilIe forskel ? trr fordelen ved-,, at d_et er let
at erstatte fra hold til hold slet ikke nogen
fordel ? trr det ikke attråværdigt nok at spitle
på førsteholdet ? Skulle vi gøre mere ud af vort'pstehold ? Ilvis ja, hvordan bærer vi os ad ?
-,1 anden ting, kommer vi alt for let over vor
ærgrelse over en tabt kamp ? Er et dår1igt

Storegode 52
også blive Deres trykkeri!

Telefon 45 18 05 
1
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Bogtlring, glal,
rcvision og

mon$ognEtal
CilR, KROIIBORG

SproggveJ 5 - Nordborg
Telf. (O{) 15æll

NORMANNIA

FORSIK R ING

Jes Christensen
Th. Brorsensvei 78

Telefon 450972

resuftat, eller et godt ikke nogen som helst
drøftelse værd bare to dage senere?
Ah ja, mand og mand j-mellem snakkes der om kampe-
re, men seriØse drøftelser mellem et holds spi' )lere er da vist en sjældenhed"
Vi har ikke haf,t ret mange spillermØder i år, jeg
kan heller ikke pege på at tidligere mØder har
givet forbedringer
[o i år for et enke]t hold !

1\år jeg nævner spillermØd-er er det ford.i jeg hå-
ber mine spørgsmål, mine postulater vil bli_ve
brugt til evt. korrnende mØder spillere og ledere
imel1em.
IIed 1 trænere, et spilleudvalg på I og mange god_e
holdledere er det da ikke antallet vi skal klage
over ! Træningen for seniores er tekni_sk vældig
moderne har jeg indtryk af, men formen den gives
og modtages på skaber tvivl hos mig"
Der sti-lles ingen krav til nogen, det må ikke gØ-
re ondt og kritik tåIes næsten ikke. Mange spil-
lere sJru]es at mene, når de er kommet til træning
så må det være nok!
Jeg tror på, at det er ved tr:.æni-ngen vores kaml r,moral skal forberedes. Jeg tror på, at det er rA,
træningen der skal rettes og kritiseres. Jeg tror.

§lagterf,ometntngen,

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

DE ER ALTID VELKOMMEN PÅ

§Ø
NØR

HERRED
HUS TELEF.N 4so53s

tlil lensen
Ollotyr . Codnlvrne ol oild

.ul. g.r- og vrndndor

Lærkevei 87 - Longesø - T1f.450565

MObil Qri.t service

ALS AI.|T(D SII(DP

Per.i O. And..r.n

Løltertoft -.Nordborg - Tll. t1515 47

på, at "disciplin" og selvdisciplin skal Øves og
læres ved træningen!
Lad os få en åben debat om hvorvidt der er noget
o p-enne snak.
Jeg har kort været inde på om vi manglede a,rnbitio-
ner ford.i vore hold ligger lige efter hinanden j-

rækkerne, er der andre årsager ?

Personlig mener jeg der findes 2-1 Wglinge der
med fordel krxrne bruges på vort førstetrold. l(u
ser jeg bort fra om spilleudvalget er enige med
mig, men, er der blandt yngtingene ambitioner ti}
at konme på vor klubs førstehold ?

Jeg ved godt, at der både er ledere og spillere
der mener ynglingene skal fredes, at sammenholdet
lider skade, at de ynglinge tager ptads op for en
senior der betaler sit kontingent.
Jeg tror bare ikke de argumenter er rigtige !

Dette krlnne der skrives meget or, 1ad mig blot
Iige nævne ab jeg tror vi skubber klubinteressen
for langt i baggrunden til fordel for enkeltper-
SOTAT..
Der er grund til her også at drage ungdomsafde-
I lgen med ind i drøftelsen om problemerne. Afde-
l-,{gen udvikler det ene ta}ent efter det andet.
Det er min opfattelse at bI.a. er bØrnenes ambi-

KøBMANDEN

Bont Lauslon
Købmand

Tlf. 45 ls 03

(04) 45 m 70



FORSIKRINGSAKTIESELSKAEENE ANETTE CHRISTIANSEN

NYE DANSKE LLOYD Kontor: Jernbonesooe 40

NYE DANSKE Llv ?'J*i:1;,864

tioner en væsentlig medvirken hertil.
Hvorfor stopper d-isse ambitioner op i 16-18 års
alderen? trller det gør de må.ske heller slet ikke?
Hvorfor er det ikke god skik at bruge de talent )r

noget før i seniomækkerne. Vi ved at mange af
dem får vi alt for kort tid gtæde af, hvis vi sla-
visk følger linien gennem lmglingehold til senior-
hold- ford.i mange må rejse iidligt fra os på grund
af deres personlige uddannelse.
ltit spørgsmål til jer i ungdomsafdelingen er føL-
gend-e: Er klubbens interesser og klubbens krav på
en spiller ikke nok med inde i de unges fodbold-
opdragelse? Dyrkes klubfølelsen?
Lad mig stoppe op her, jeg ved der er en del kri-
tik, der er spørgsmål og der er personlige menin-
ger i det jeg her har skrevet.
I det alt sarllmen ligger der et oprigtigt ønske oil,
at præge debat og samtaler i klubben til fordel
for klubben og dermed hvert enkelt medlem.

trer Søndergaard

Skrivelsen her er kr.rn sendt ud i denne form fordi
den herved når ud til flest mulige i klubben, d )
kræves ikke nu en strøm af indlæg i skriftlig for'm.
især ikke indlæg der skal imødegåes skriftligt !

VIL DE I KONDI ?

DA KøR "LYN"
RULLESKøJTER

PEHAMA,MJELS

Mekonrker Vrggo Lousten
Hovn b lerg

Telef on 45 l4 60

r/Vor>L o. g I o, nf v a sLcr i

yi Erik Rudbeck
Tcll.l5 ll79 Ridcpladren 3

JIRGEiISEil IE
r''.IRASMUSSEt{.--\ E_J

) Malerlonatning

oKsBøL - 6430 NORDBORG . TELF. 45 12 94 - 45 (x 58

Der er også sPort i at hunne

høre bil på den rigtige måde!

Lær det nemt og bekvemt i .

t0RIt.ÅLs [ønEs[otE
J. BRODERSEN

NØrreskovvei 2 SvenstruP
telf.456250

o9

CONDITORI

il. WER]IER
Tlf. 45 17 53 - Langesø

lÅlttEsg
BAGTRI

UAXUfAITUi
x(xrExrx)ra
roiDtonc

Havnbierg Slalionslro

Prcv vor bcromle enrelning.

Grillstegte kyllinger og forårsruller

)
Anna og Viggo Bomberg

Tlf {04) 45 10 19

Alt i el-kekkenudrtyr i

Nordborg

Storegade 29 Nordborg tlf' 45 03 34

. . rnailn lcebet. del hos

KAMPER
STOREGADE 77o NORDBOR.G

TELEFON 4517 44

Storesode 30-32 - Tlf. 451540



HAFiltÅ.F0nsll(RlilG
Peter Mattcsen

Mads Clausensvej 1 - 6430 Nordborg

- ring 45 02 ll5
TLF. 451750

tVB' s YI\TGSTE AKTIVE IIEDLEIVI g's
IIan iredder Kaj Kronborg og er

yngste aktive medlenr
, år gammel. Kaj be-

gyndte at spille lidt i
^f+^-A - -tonz men kom førstur uur d.r L7 ( ) )

igang her i f4 ved sæson-
starten. Grunden til, at
han blev ked af det i 71
skyldtes at han fik side-
stik, da han denga:rg altid
ville Løbe ved siden af
sin storebror.
I{an spiller mest på midt-
banen, men spiller som de
øvrige, når kampen er i-
gang, over hrele banen.
Kaj er fast til træningen
to gange om ugen, men svig-
tede en gang, da han havde
fået foden i klemme ved en
gJmge. Han er mege b in-
teresseret i at komme til
tr'æning, han er mindst klar til træning en time \
f ør. l1ans store f orbillede er Pel5, hvilket kar, -'
§eg af, a! hals nye lillebror (1 uger gammet) skal
hedde Iele.

Støt vore O
annoncØrer

odidos *-

F!1{Mp[m['
Ttr. 4516 25

- ET HELT HUS FYLDT MED SKO
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T{ANDELSBAI\IIGEN
- også ungdommcns bonk

Slagrert

It

Pølæmagerl

K. S'TERN BEi\G
Storegode 56 - Nordborg - Telf. 45l.7 15

.ffib

VIGTIGT - VIGTIGT

På grund af arra-ngementet i forbindelse med I'AFRI-
zu\si(tr DAGE pÅ mOnlALS" måtte alS-CUP-finalen flyt
t ) tif tirsd-ag. den 17. aug. kl. 18.7o.
Et tip:
Kom ud til Langesø stadion denne aften - der bort-
'l oddes 6 flasker rødvin btandt tilskuerne.

FA GRIIND AF SOMI{ERFtrRItrN

er d-er ikke noget der hedder mÅmBlENS HOLD og IIÅ-
NEDENS SPILLERE denne gang og Bodil samt Den Røde
Lanterne bliver hvor de er.

BEMÆRK: IIB holder LOTTOSPIL een gang om ugen. Tid

"g =t"d bekendtgør'es i C.agspressen.

IIKffi
I )rn-BLADE,. .Tl{..45]'t28
roBAK & cHoKoLAoe ^31,Iå:'J!:li u,. ,o

Lrdage ti1 k1. 19
Søndgae ti1 kl. 13

RUT E BILSTATIONENS

[K
I{ORDBORG
KAI I-4øLLER

Tclf . (04) 451462

BOGHANDEL

TELF. 45 15,19

(t
molermester

52 - @sterhoven l1 - Nordborg451Ttf.

v



Helmuth Hcnsen
Blilkeoslalermertcr - Centralvarmc

og nnitet
aut. ia- og vendoerter

Bæk1ade 2, Nordborg, rlf.4J t5 54

,,chiki,'
tÆDERVARER
NORDBORG TLF.450429

II{TERESSANT FORSLAG Fzu SI
om turneringens omlægning vedr. Ynglinge.
Kort sagt går det ud på, at man vil ændre alders-
grænsen for deltagelse på ynglingehold til 19 å- mhvil k^b bebyder, aL ),nglingehoId s bi Ll es ud fra '§
tre år:gange mod hidtil to.
FORDELE: Flere spillere at vælge imellem, især en
fordel for mindre klubber (een årgang mere), her-
med forhåbentlig færre udtrækninger.
SELVtr AFYIKLINGtrI{: Tilmeldingerne saml-os og pul-
jerne inddeles geografisk i evt. 5-holdspuljer -
benævnt KVALIFIKATfONSRÆKKEI{ - som afvikLes som
dobbelb burnering inden sonmerDausen pfl [lrerdpp-e-
a r- 1e."" (i"". -"å=ffiiiir."iiåi"iår.-
ken) somrtrerpausen spilles vid-ere i:
1. IffiSTERRÆI{IGN (nr. 1 og 2 fra Kvatifikationsrk. )2. A-RÆI{(EN (rrr. t og 1f )1. B-RÆKKEN (r.". 5 og 6 )
Forde le
ICIALIFfKATIOI(SRÆKIGN - geografisk inddeling, for-
holdsvis "små" rejseudgifter. IIVERDAGSAI'TENtrR -mulighed for deltagelse i andre aktiviteter i
week-ends.
OPDELTl{G I R-tlCGR st-yrk^f orno}d bilgodeses. .)r

Stotghmeil
Korin oq Svend lessen

Storegodo 55 6,130 Nordborg

.Tclelon (04) /t5 0667

Alex's
Gonditori
Th. Brorsens-
vej 55

Ttf.
45 17 61
Kelly og Alex
Nissen

Havnbierg Butikscenter felt. 45.1760

Htils §clttlDT
Ure og optih - Guld og sølo

Løjrertoft 8a - Nordborg - Tlf. 45 O0 15

Forslaget er sendt til Klubberne og
eningsledere, fodboldledere, trænere
res mening til omstående.
I )s nogen vil kommentere sagen her
rrq_] velKornmen.

-ooOoo-

OI,D_BOYS AFD. KALDER !

Så er feri-en slut og vi mØdes igen hver mandag på
banen ved I{avnbjerg skole k}. LB.1o til lidt fod-
bold og kammeratligt samvær. Nye medlemmer er og-
så velkommen.
Vi er også begmdt så småt at tænke på vor årlige
Old-boys-fest, oB vi tråber at kurle bringe datoen
i næste nr. af SPORTEN.

INDENDØRS FODBOLD
ffi tid-ligt at tænke på d-et, men vi
vil gerne om de medlemmer som ønsker at spille
turnering, vil samle sig i hold, så vi kan få at
,=1u hvor mange Lrold vi skal melde til.
S /snak sa.rnmen om detr og lad bestJ/.relsen få be-
sked ooooo-

SI beder for-
n.fl. om de-

i SPORTtrlV er

§s[ylrm
STEDET HVOR STORE IIIAVNE UNOERHOLDER

OG GIIDE iIENNESKER MøDES _

telefon.f5 lO.f6

TRICOTAGEHUSET
Storegade 31 - Nordborg

ljt,S INSIALLATOR

NøRGAARD



TIL

TORDIORG FTRTEXIIDEL

HENNING LARSEN
Storesode 62tll. 45 16 69

Jepronr Llllebltor
og Turirtburor

hvedy
Ring - når De skol kpre

- rit rl{.451368

NYT FRA I]IVGDOMSAFDELINGEN:

rmD NB r HATTTNG. (e.H)
@i tog fem hotd fra NB, Litte- rputter, Fuslinge,, Drenge, Figer og Ynglinge dali Hli1 l{abbing.
Turen startede kl. Ll.oo fra l\ordalshallen og ca.
kl. 20 var vi der. Vi blev budt velkommen og fik
prograrn så vi kunne møde til tiden.
Lørdag formiddag var fri, men fra kl. LJ.oo rul-
lede fodbolden og først kl. 1!.oo kulne vi tage
fodboldtøjet af, og tage det pæne tøJ på, for der
var discotek i skolens spisesal fra kl. ?A-2+. I
løbet af aftenen fik hver fra NB to pøIser og en
sodavand-
Søndag fra kl. 9.oo-t2.oo var der igen fodbold på
programmet. Efter vi ]:avde spist hos vore værter
skulle vi igen samles kl. 14.oo for da var der af-
slutning med pokaluddeting. Vi vandt alle fem po-
kaler, så der var højt humør olandb vore spillere.
Vi spillede i-mod lJatting og Vrønding.
Det var en strålende tur både sportsligt og kam-
meratligt" Den velkomst og hjertelighed man mødte
alle vegne var kolossal stor, så vi g}æder os t )at gØTe gengæld til næste år.

tl. PERREGAARD A-S
64«' NORDBOBG 6474 SKOYBY
Ttt. 45 01 50 Tr. 44 4400

Korn - Foderstoflor

Brendscl - Byggcmotcrioler

1o

NORDBORG Ninno Lehrmonn Modsen
KIOSK Sroresode 49,t|[.450174
Aut, ti pslorhondler - tipssysferner !

BLADE
TOBAK
PIBER

RYGEARTI KL ER
KAFFE
SOUVENI ERS

NB! Film (remkoldes

I FÅ LINIER O'OO'

ry trruAI{!øE rrl sPORrtrN SØGES (2)
IlvJm har tystt-im fra nov.r97+?
Interesserede bedes kontakte bestyrelsen.
}]ØRT INDER VM
ffir ikke andet end fodbold i hoved-et,ikke engang vor bryllupsd_ag kan cLu huske ! n

E"1,.."Jo, det var dengang vi balkede Kliplev
7')tll

gwlrornr
7..,8. SEPTEMBER 1974
ALS-I{ÅRCI{ PÅ STYLTtrR

-

En fl@e m.fl. vir gennemføre A1s-
marchen på stylterl Byrd-en bliver-d-ett bland-t d-el-t- TI+q - {"t er nemlig meni_ngen at stytterne gårp.-rSkr1t. ller er tale on 14 lcn-turen søndag d.-8.sept. og radaktøren gØr opmærksom på at d_er sta_

§porlsarliller

t*ucz,/rub»tc.*
Sønderb,rrg Jlf. (:{) {l l5 57

Nordborg - Tlf. (04) 45 t6 58

Storegade 4 - Nordborg -'llf . 45 14 26

Søndergade Z - Cuderup - Tlf. 45 81 1O

iffinarsrEr$E1r
llotDloic

tTOiIGADG 2l
TELF. (04){5 19,

J.
' rirt,{ I ! !. -.f{OFCBORGItt

I



Frugt - Gront

Xonrcryet

Thorvald JENSEN
rresode 7- NORDBORG- Telf. 4503

HUSK
ALT JERES TØJ, OG SE EFTER
OM I HAR T'ÅET ALT FOIBOLD-
TØJET I TASKEN FØR I GÅR
HJEM FRA TRÆNING . MANGE
GLEMMER NEMLIG ''ET OG ANNET''
I OMKL.{DNINGSRUIVO{ET HVER
TRÆNINGSAFTEN.

dig er nogle "ledige pladser".
FEST- I -BY 74
Der var mange der spurgte, hvor meget overskud-
I'o c- i -l-,r, 

-i 3-rur-r-uJ -L ol egetbf is Bav: Her er svaret: fidt Bover JZ.ooo, heraf kommer 7t.ooo kr. til fordefihg
mens resten bliver sat på konto som anvendes til
udgifterne i forbindelse med TIB 7r.
FER IEFODBOID
@-Ferieho1d." besejrede i en venskabs-
kamp et tysk hold med )-1. Gæsterne hold.t f erie i
Købingsmark og "Jepper? var manden bag arrangemen-
tet.

'Hvem vffi at amangere seniorafdelin-
gens afslutningsfest? Hvem har gode ideer til pro-
grammet? Kontakt venligst redaktøren.
trN HILSEI{ FRA JERES TRÆ(trR
Jeg vil gerne
den fine gave
selsdag, også
vei 5.

her-slge ame Rtslinge A1 tak for
jeg har fået til min 70 års fød-
en tak til familien llansen, Svale-

Ililsen og tak Berkov Schmidt I'

FIND IXSPIRATION TIL
DERES HJEM HOS:

votr{p/1iair
l-øjte.*o.ft 26-30, Nordborg
Telf. (oa) 45 t4 32

Man

går da

ind

til ....

Iqetrh
DAMEXONFEKNON

k3æF

Aon"r,. og conditori m D cPaedep

MALERFORRETNING

t-to-Lu

TELEFON 45 1395

KURT MADSEN
Holmsode 7 ilf.451434

:l"i:[::,'ilI 'u % @

KJELD ANDRESEN
Assurondor

Storegode 4 Nordborg

Telefon 45 l5 35

BALTIGA I WESTON
hr vtg tll vrg

TOIIY PETERSEI
MøBLER

Storcgode 69-7 I -Nordborg- T I f .45 l9 3 I
Vi sæller kvalilelen i hølsædet

bent
enghoff

HERREFRI.øR

HAVNBJ ERG BUTI (§.ENTE R

ANDELSBANKEN
NORDBORG AFDELING

- en bonk Dc kon rcAne medl

)i".r 
Lorenzen

købmand Turøvej 42 Kirkcby ..45 OO55

USET
Storosodc 33 llordborg Trl{.(91}{5 1440

KøRESKOLE
Velcgnet skolevogn
og eget
TEORILOKALE

x. BoYlElt
KøRELÆRER

S6bokken 2 Nordborg
Telefon 450096

Sør vore OannoncØrer

GARDIN

I


