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på ting, man sætter sig som
opnås, dog under visse for:,

. tit at føre disse
besværet kan se, at

LAn os aÅ trq
Optimisme er
må1 og gerne
cøtn i hæanuw urrrfar)u f .

OM

T
mbitioner kan så være lysten

ting ud i livet, hvis man af
d-et ikke er helt forgæves.
llYoralen kan så blive raflImen, d-er forener disse ting
Itil en helhed.
lSpørg jer selv hvor I har d.isse tre begreber? De

ler ihvertfald- ikke på banen, eller ved trærringenl
;l-or- mrg_at se : kan det ikke alene være trænings-
lforberedelser eller ind-satsen fra bestyrelsens si-
ldg, der er s§ld i den forholdsvis dåriige place-
ring, alle hold- næsten har.
Den slaphed-, hvormed- ting yd"es og gives er for d-år-1iB: Træningen er i og for sig meget god, d-og kun-ne den være mere Qiscipllnær (fortolkning af or:det
ka1 mgn selv gøre). Ingen er fejlfri, men vaer dog
med til at slette nogle af d-e postulater formanden
fremkommer med i sin betragtning, for de er ihvert-
fald- ikke helt tilfæld-ige. rllvis de ovenforståend-e begreber bland-t spillen.L-, 

Istod mål med dem bestyrelåen har sat sig-, er der 
Iingen t.rivl orr at placeringen i dag havde været 
I

DEBAT
en tro
skulle

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 talcr Deres sprog.\[o\'*
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en and-en. lad- os få en d,ebat om d_et !

d-iskutere. (Su formand-ens ind-Iægl ).der - er interessen også?

) -oo0oo-
BO.I]IL - RØDE LANTER}Ttr

Miniputterne er simpelthen ikke til at rokke fra
tronen! Også den:re gang fØrer de vor interne tabel
med maksimum points (14) og målscore på z+B-O og
kan d.erfor behold-e BODILEN.
Ingen har scoret mod- miniputterne end.nu og derfor
må Puslinge AI nØJes med en anden plad-s, selvom d.e
li-geledes har maksimum points og ovenikøbet for
1o kampe med en så flot målscore som 97-5
På tredje plad-sen li-gger Junior Al med 21 points
i 12 kampe og d"et betyd-er en flot første plad-s i
JBII's stærke Junior A-række.
2.ho1d-et kan slippe den RØDtr LANTtrRNE fordi d-e
kunrre samle et par points i d-e sidste kampe. Men
desværre er det ikke nok for at komme fra sid-ste
plad-s j- serie 4-rækken.
Ingen hold har d-errne gang fortjent LANTtrRNEN - der
h--, været lidt fremgang hos alle "kand.id_ater" og
d / ungdomshold- som teoret-isk skulle have haft
den, kan ikke gØre for at, d_e er ud-sat for det ene
ned-erlag efter d-et and-et.

Der er nok at
Haterialet er

DDU.IL.

Lod SPORTENS

også blive Deres trykkeril
Telefon 45 t 8 05 

1

Storegode 52
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Bogfpdng, sla[
rcvision og

momirognstal
GHR. KROilBORG

SproScvej 5 - NordborS
Tell. (il) {5 06 {,t

NORMANNIA

FORSIKR ING

Jes Christensen
Th. Brorsensvei 78

Telefon 450972

pigerne som månedens
hold. I f oråret vand-t ae meO 4-2 over lllkebøl , )i efteråret med 11-O, skønt C,e havd-e I reserver'
med. Måned-ens spillere blev Boåil Hansen fra yngl,
damerr oB Gruurar Jensen fra Jun.2. Når vi ser de
er på banen bli-ver d-er bestilt noget !

Vi ønsker alle trjertelig ti-Ilykke med" valget.
I{JÆLP OS !

Hvis d-er er nogen d-er rejser eller ikke vil spil-
le fodbold- mere, vil I så god"t give jeres træner
besked, d-et vi-1 spare trerrerne og bestyrefsen for
meget arbejd"e og penge t1l porto kan bruges til
mere fornuftige ting.
AF sLUrNf NGSFE E_r eB_-192!,

sønd-ag den 24. november
kl. L7.1o på Nørherredhus.
Er d"er nogen d-er har ideer til underhold:ring el-
ler selv vil optræde så kontakt venligst jeres
træner.
TIL SIDST!

--

Hvis d-u bliver sourgt om NB's klubtrø je er sort I
med- rød-e striber eller rød. med. sorte striber, lr-t
høver du ikke mere at se f orlegen ud-. Svar bare:
trøien er hvid- - med- rød-e og sorte striber.

UI{GIOMSAFIELINGtrN

Slagterfromatningen

Fa. J. J. TENSEN
Nordborg telefon 4514 06

ER ALTID VELKOMMEN PÅ

NØR
HERRED

HUS TELEF.N 4so53s

tlil lensen
Olblyr . Contrrlrrrro of r.ff

rul. grl. 99 vrr{rrrlrr
Lærkevei 87 - Longesø - Tlf. 450565

MObil Qri.t service

al.s AltTo sll(lP

-

?.t.t O. Andari.6

Løltertoft -.Nordborg - Tll. 4515 47

'IYT 
Fru OTDffi

Den årtige fest er nu fastlagt, og samtlige med--
1e-mer af afdelingen kan allerede nu reservere
Lo- lag d-en t2.to. og vi håber at se alle med-lemmer
med d-amer denne dag. Der vil blive udsend-t en sær'
lig indbydelse til samtlige medlemmer-

GENERALFORSAMLING
@erede nu om, at old-boys afd-.
hotd-er genåralforsamling torsd.ag d-en 7-LL.-/+ kL.
L9.1o i Nord-alshatlen. Hød' op d-enne dag, d-a d-et e-

jer som skal bestemme afd-elingens arbejd-e og akti'
vi-teter i- d-en kommend,e sæson.

TRflVINGSTIDER FOR OLD-BOYS
f'oafolatræning ind-endørs vil i'år kun foregå i
Nordalshallen. Da klubben i år kun er blevet tif-
delt 7 ttmer i Nord-atshallen, som er brugbar for
seniorr yngl. og old--boys, (de andre timer ligger
på tid-spunkter, som ikke kan bruges af dj-sse 2 af
d-elingei) nar vi vaæet nødsaget til at foretage
en deting af disse timer og d"et ser således ud:
1..r 9. -1.11. Mand-ag kl. 2o. oo 21.oo
1. I.-r.r Manda[ kl, 22.oo - 21.oo
trfter d-en 1.1. vi}-der kpmme nyt program (mulig
månåag k1. 2o.oo - 22.oo)

KøBMANDEN

Bent Lauslen
Købmønd

Tlf. 4s 15 03

(04) 450070

o



trtrUG§trN
NORDBORG

450252
LANGESø

Its 12 85
BROBALLE

45 13 34

I NORD-ALS BOtrDKLUB?I{VOR}'OR NU

økonomi-en. Omkostningerne løber op r indtågter
stagnerer eller går nedad. De problemer kender I
også i rigt må} til indenfor NB's rammer.
Vor store ungdomsafd,. er bt.a. på kørselssid_en enalvorlig økonomisk belastning. Alle er enige oorat d-enne belastning ikke et eneste øjeblik må fåindflyd.else pår oo alle vore små medlemmer skaltilmeldes turneringen eller ej.
Truslen om nedskæring af tilskud til leje af ha1-
-tiryer tvang os til at finde nye veje foi at Øge
ind-tægtssid-en
f skrivende stund" kendes ikke til hvad" beslutnin-
6en bliver i byråd-et.
Vore seniorspillere er heller ikke fcr ti_d-en denstore tilskuermagne
Vi kun:re vel også g

t) få tilskuere, få penge!

stebunden til brug
od-t tærrhe os at få penge på ki-
d-en d-ag, vi kan starte et egent-lig klubarbejde i lokalerne i d-et kommend-e center

ved- Nordalshal-len!
End"elig er enhvers tanke om at ansætte dyre tra-re-..-re - og næsten alle trænere der skal hentes ud.e- )er dyre, bI.a. ford-i d"e alle
omkostninger - band"lyst med"

vil få store kørsels-
vor nuværende økonomir,

VIL DE I KONDI?

DA KøR "L Y N'

RULLESKøJTER ffi
6430 NORDBORGPEHAMA,MJELS

"EåT

Mekoniker Viggo Lousten
Hovn bi erg

- Tele{on 451460

r/Vor>L o. 5 I o, n 
f 

u a sLc' i

y1 Erik Rudbeck
Tctf.lSl{79 Ridcpladsen 3

J'RGEiISEiI IE
\ EflnAsMllssEil
) Mahrfonctning

O(S8OL. 6430 XORDBORG. TELF. rl5 12 94 - 45 Or 68

Der er også sport i at hunne

høre bil på den rigtige måde!

Lær det nemr og bekvemt i

TORD.ALS IøRESXOLE
f. BRODERSEN

Nlrreskovvei 2 Svenstrup
te|f.456250

lilttts0
EAGERIpa regulær

,Æ - SPILcor\r nen-Eet
t. wl

Tlf . 4s t7 !

-/1s: så lav mottoet
GODT OG FAIR''.

fra Kastrup Boldklub'

øT,

Havnbierg §talionstro

Prav vor bcrcmle anrelning.

elillstegte kyllinger og forårsrul ler
)
Anna og Yiggo Bomberg

Tlf (04) 4s 1o 19

,.ltr I et-KøNt(enuOr§r i

E$o *ffi
grror"node 

30- 32 - Tlf. 451540
Nordborq

Storegade 29 . Nordborg tlf, 4503 34

. ttorltrt keber de1 hor

KAMPER
STOR EGADE 77o NORDBOR.G

TELEFON 4517 44



HÅF]IIA.FORSIKRITIG
Peter Mattcsen

Mads Clausensvej 1 - 6430 Nordborg

- ring 45 02 ll5 - TLF. 451750

Måske bør jeg lige nævne h.Ler, at vi for såvid.i; ik-
ke skylder penge nogen steder, vor økonomi er god,
men den tvinger os som sagt til at kØre med redir-
ceret gøremål på næsten alle fronter" )lerf or skal mit ønske være, at rigtig mange me,l-
lemmer, både gamle og nye, vil mød.e ollr således at
Iottospillet kommer til at gi' stort overskud og
derrned oen tilsigted,e gode økonomi.
VEL MØDT I

Per Sønd-ergaard

FVm oNSDAGI._-o___u__l

;id-en. 
I

Ld"e stund- kend.es ikke til hvad !,r i byrådet.
.orspillere er heller ikke tcr d
"skuermagnet, få tilskuere, få dvel oeså qod.t tærrke os at få nd

PA ]IIøRHERREDHU§

TAB OG VIND MED SA}O{tr SI]V]] I

men hvem kaC TilsplTTere til at sid.d-e og synge
i omkfæd.ningsrummet efter en tabt kamp? Alle h, ))heller ikke samme humØr som målmanden, der sagd-<i
til sin.bak, da modstand-eren scored-e måI nr. L1 ;r

onsdag k1
NØRHERREI

)sP
. 19,30
HUS

odido§ *--

Frilht
FUMIY

Ttr. 4516 25

- ET HELT HUS FYLDT MED SKO

,
l

\l
!

T{AIIDELSBAI\IIGEN
- o§sd ungdommens bonk

S ltg tc rl

&

Pølrcmrgerl

K. STERNBEi\G
Storegode 56 - Nordborg - Telf. 45 17 l5

"Det er ikke fordi jeg er overtroisk, men nu rror-ioo c-..-5 -,-.i tabert'.U"bLg!11]v'v!

Da det efterhånden også er blevet moclerne at skut -lr yinde for enhver pris, s7nes jeg ncller -kkc,
m<, " toet er så godt, f or hvem kan have et gcdt sind"
efter en vund.en kamp, når en modspiller er: "sen(1t"på hospitalet? Her tærrker jeg på de grove efter-
taklinger, når en modspiller er spillet helt fri,
for så at blive jævnet rned. jorden bagfra.
Det er i orden, at man spiLler f or at vind_e, og d,et
er i ord.en, at man kan ærgre sig, når man har tabt,
men sind-et har det nok bed,st, hvis man har vunCet
eller tabt på regulær vis, så lav rnottoet om til :

''BLIV POPULM - SPIL GODT OG FAIR'' "(Årtitten er irentet fra Kastrup Bold,klub's blad-)

RUTEBILSTATIONENS

[h«flil @smK
AV',"ER - BLADE - TOBAK & CHOKOLADE

/ relF.4st42g
Åbninssrider: 

l;:i#',] *l],3t
§6ndoge til kl. l3

t{ORDBORG
KAI I.4 ø LLE R

Telf. (04) 451462

BOGHAHDET

TELF. 45 rs 49

(I
mo lermester

52 - @sterhoven ll - Nordborg451Ttf.

IL



Helmuth Hansen
Blikkcnslalcrmerter - Ceotralvarmc

o1 rnitct
aut. 8a- og veadmcster

Bckpdc 2, Nordbor3. tlf.45 I6 54

,rchiki"
tÆDERVARER
NORDBORG TLF.450429

KORT SAGT_ JERES TRÆNER HAR ORDET

JU]\IIOR \ I

Jun. Al førte efter 1. halvd.el med I point foralf
Iladerslevr nu er forspringet Øget til 4 point på nu-
værende tidspunkt. Jrm. A2 ligger på B. plad-sen ef-
ter 1. halvdel, men ingen tvivl om de forbed-rer
d.eres position. Grunden til derrne succes? God træ-
ningstilslutning og et fantastisk kammeratskab !

Jun. A}'s ,-A se jr over rækkens nr. 2 }lad-erslev
blev skabt på en kampgejst, holdmoral og rrilje, som
andre hold kurrne tage ved- lære af . Den bed-ste kamp
Jun. L2 spillede var mod Broager. Vi tabte godt nok
2-L, men en sejr med 5-2 travde givet et mere ret-
færd-igt billede af kampen, men T har fund"et ud af
at der er L2 spillere på et hold og d-et var vel nok
det største problem i foråret.
NB!
%)Eu SAGT" vil i fremtiden komme hver gang i SPOR-
TtrN. Her har ungdomstrænerne mulighed for at komme
med- et kort referat af d-e kampe d-eres hold har
spillet mellem den tid SPORTEN udkommer. Denne 8?€
ei aet kun lasse, som eneste af d-e mange trænere )l

vi hrar, der viste interesse, selvom alle mente, d-et
var en god ider oB man ville nok være med.

Alexte
Conditori
Th. Brorsens-
vel 56

Ttf.
45 17 61
Kelly og Alex
Nissen

Havnblerg Butikscenter lelt. 451760

Stotøhrorn
Korin og Svend -lcsscn

Storegodc 55 6430 Nordborg

\ ^ -Tole{on 
(04) 450667

I

lttil§ sclttlllT
Ure og optih - Grld os sølo

Løjtertoft 8a - Nordborg - Tlf. 45 O0 15

»KOM M E NTAR«« aråØ-l$1 Nee sgaard

9I'I forslag om ændring af ynglingeturneringen
(a- just udgave af SPORTtrN) er efter min mening en
god løsning, særlig for mind,re klubber, men bestemt
også for en klub i NB's større1se.
Dog er det klart, at i tilfæld,e, hvor vi kun kan
stille et hold- skal det tilmeldes til JBU. Men hvi
klubben har så mange spillere, at der kan stitles
to hold, så må. 2. holået bestemt underSl.
Der er altid nogle spillere der har god"t af , hvis
d"e kan spille et år længere )nglingefodbolcl og den
ne mulighed inoehold-er SI's forslag bl.a. Melder
man 2. holdet til JBU's B-række er d.er chance for
at holdet kan blive snydt for e?: d-el kampe fordi
der sker tit en d"el udtrækninger og det er jo ikke
populært hos de unge spi}lere. Men tro endeti-g ik-
ke, at d,et er min mening, at alle ynglingespillere
bør spille et år længere i denne række. Alle de
spillere der næste år rykker op i seniorafdeJ-ingen
kan- gøre sig gæld-ende på klubbens t. eller Z. notA,
og \er hører de også hjemme. ne spillere d_er eftehå len kommer op i årene kan så dånne et godt 1.hold..
Det er min indstilling til denne sag.

Ssty lrro
STEDET HVOR STORE I{AVNE UNDERHOLDER
OG GIJDE }IENNESKER HøDES -

telefon.fs lO .f6

TNICOTAGEHUSET
Sloregade 31 - Nordborg

1/l/S INSTALLATOR

HlEms#nR,s
6430 NORDBOTl(l Tt F , O.1 r.1518

NøRGAARD



TIL

IORIIBORG FINUETIIDEL

HENNING LARSEN
Storesode 62 tlt. 45 16 69

Jcpronr Llllebllor
o3 Turirhrrrcr

hvcdy
Ring - når De skol k6re

- rit rlf. 45 1368

f,^{ESER BREV
lfer var udmærket læsestof ti-l os alle i sid,ste -nr.
laf SPORTEN ("Mid,tvejs"), skrevet af formand.en. C )
lat placeringen af ynglinge ikke er godr er jeg den
lførste til at erkende.
lOm det, at der er ledere der mener, at ynglinge
skal fredes er nok bI.a. tiltænkt mig!
Selvfølgelig tror jeg som formanden, at der er yng.
linge der kunne klare sig på 1. hold-et, evt. for--
stærke det, men jeg mener bare, at d_et er helt for.
kert at flytte dem nu, bl.a. fordi d_e jo så skal
til at omstille sig, for der hvor d-e spiller nu
bliver der krævet at d-e møder til træning, og så
vidt jeg kan se er det vel ikke ligefrem-et frav
på 1. hol-det.
Jeg tror også at jeg kender de unge så godt, atjeg kan sige, d"e vi-lle blive sure når nogle skal
have sved på panden 2 gange om ugen, mens and"re
kunne nøjes med_ 1 gang e1ler mind-re. Derfor er d_et
også klart og tydeligt at kampmoralen ikke kan
forbed.res ved træning hos seniorerne. Derfor menerjeg, at de der er yngtinge i år, også skal være )det året ud! 

-ooooo-

iI. PERREGAARD A.S
6430 NORDBORG 6474 SKOYBY
Ttt. 45 0t 50 Tlf. 44 {4 oO

' Korn - Fodcrstoffcr

Brrndscl - Byggcmotcrioler

1o

NORDBORG KIOSK
Ninno Lehrmonn Modsen
Sforegode 49, +l[. 45 01 I 4

Aut, tipslorhondler - fipssysfemer !

BLADE _ TOBAK _ PIBEN - NVCERNTIXUN
KAFFE - SOUVENIERS

NB! Film lremkoldes

Sporlsarliller

Sønderb,rrg Ilf. tC4).11 15 57

Nordborg - Tlf. (04) 45 l6 58

H(- ) pÅ Srlpl,rttrgt't (ved en old--boys kamp )
"Nå, rejsehold,et går rigtig til den" "Re jsehol-
det? " - t'J a, de har allesammen "kuf f ert " med " .

PER PETtrRSEN
@e gutterne for opmærksomheden ved
hans 1o års fødselsd.ag.

DtrITAGERE ]rBD ALS-MARCI#N ( styttehold )
Husk vi starter-ETndEgr-en B. sept. kI. !.oo ved
Havnbjerg skole. Startgebyr Br- kr. bed.es medbragt

JUNIORSPILI,trRE TIL HAMBURG 
I

i okt. er der planlagt
en tur for to juniorhold- til l{amburg. Der arbejdes
med sagen.

TOM KRONBORG
Effieæ'n fodbold- med en ægte PtrLE-autograf .
O- I lo.ooo (! ) deltog i Pepsi-Cola's konkurrence
og han var blandt de 1o ( I ) hetdige.

I FÅ LINIER..O'O

Storegade 4 - Nordborg - Tlf. 45 14 26

Søndergade 7 - Guderup - Tlf. 45 S1 lO

cHIrSrEtsElt

xoiDtoic
ITOiEGAOC A

TELF. (0,()15 19;

\oFaEoRc

lourr";h"t,tt rrilh
!IOIMAGÅ5INII I IItI{l(RAM

uens Knudsenl
ERRE. OG DRENGETøJ

I



f rugt - Gronl

Konrerycs

Thorvald JENSEN
>resode 7- NORDBORG- Telf. 4503

Støt vore O
annoncØrer

TIL TERMINKAI,ENNEREN

L2. okt. 7+ 01d-boys afslutningsfest.
2. nov. 7+ Senioråfd. af slutningsfest (Nørh.Lr"us)
7. nov. ?+ 01d-boys generalforsamling (wa-ira: y n
9 . /Lo. nov. NB ' s skolestævne (I ) (Na-tratten)

14. nov. ?+ Generalforsamling (IVørherredhus)
L6./L?. nov. NB's skolestaevne (II) (xa-r"atten)
21. nov. 7+ Ungdomsafd-. afslutningsfest(Nørh.hus)

VIGGO FYLDER 40!
ffiiortræner Viggo Nielsen tillykke
med f ød,sel sd,agen 1ørd ag, d-en l. sept .

NY REDAKTØR TIL SPORTtrN SØGtrS (7)
ORTEN fra nov. 74 ?

Interesserede bed-es kontakte bestyrelsen.

TRÆT{] NGSDRAGTtrR

-

Klubben har fået skænket en de1 træningsd-ragter
ti1 ungdomstrænerne fra føLgende forretninger :

I,{ETRO, RADrO CIIRI STENSEN, IffiRRtrMAGASTNET o8
VOIGT'S HØBf,ER. Mange tak !

NÆSTtr SPORTtrN
ffi i uge 4o.

),

FlND INSPIRATION TIL
DERES HJEM HOS:

vot$§//fø[br
Løjtertoft 26-30, Nordborg
Telf. (oa) 4514 32

Man

går da

ind

til ....

cJq rrt
DAI'TEXONFEKTION

[<;5e F

Boseri. os cond*ori 

^B
Qaedero

M,At- ER FORR ETNING

HOLM

TELEFON 45 t395

Stort udvolq i frisk
og laekkert Lrod

KURT MADSEN
Holmgode 7 tl|. 451434

@

KJELD ANDRESEN
Assurondor

Storegode 4 Nordborg

Telefon 45 l5 35

RtBALTIGA I WESTON
he væg tll vrg

TOITY PETER§EH
MøBLER

Storegode 69-7I -Nordborg-T If .45 I9 3 l
Vi sæller kvaliteten i høirædet

bent-enghoff
HERREFRISøR

HAVNBJERG BUTI KS.ENTER

ANDELSBANKEN
NORDBORG AFDELING

- gn bonk De kon regne med!

fnar Lorenzen

købmand Turøvei ,t2 Kirkeby ..,i50055

USET
Srorogodc 33 Nordborg Tcll. ((X)45 Il,l0

KøRESKOLE
Velcgnet skolevogn
og eget
TEORILOKALE

t. BoYSEX
KØRELÆRER

Spbokken 2 Nordborg

Telefon 45 00 96

Støt vore O
annoncØrer

I


