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Løn er pcnge, dcr skal lorde-
les. .. husholdningspengc ,,.
lommepcnge . . . noget i en
lille :eske til sommerferien . . .

eller til haven . . . g6r det let
Tel mcd Sydbank
- de telcr Deres sprog.

SYDH#."N*K§

Storegade 4 - Nordborg - Tlf . 45 l4 26

SøndergadeT C.uderup Tlf.4581 l0

Spor lrarliklor

SonJcri,,rrg I ll (:l) {l .\5 57

Nordborg - Tlf (0.{) 45 i6 58

$R. 3 VED DM.

Sid.ste efterår fik fern ynglingespillere - Gynther fonf3,
Vi go Hansen, Alfred Hansen, Jens Skov og Preben Høi -
I ) til at spille indefodbold.
De-d.eltog i SI-turneringen og blev vinder af puljen u-
den at tabe. tr'or at komme til DMr skulle de spille mod

Dybbø1, som var vinder af en anden puIje, og kampen
blev vund,et med 5-3.
DM i indefodbold foregik den 22.2 og 2f.2 i Vingsted'
hvor de blev nr. 3 uden at tabe. Hover fra Vejlei amt
blev danmarksmester. De var med i NBrs pul je, og karnpen
mod dem endte 4-4, skønt vi førte med 4-3 indtil 3 se-
kunder før tid.
Det skal her understreges, at samtlige spillere fra NB,
d.er deltog ved stævnet i Vingsted-, giorde en udmærket
indsats ved alle kampe, og nogle tilskuere mente, at i'IB

og danmarksmestrene fra Hover (med- en ynglingelands-
hol-dsspiller !) var lige stærke.
Den I.l var Sfts mesterskab på programmet, hvor der del-
tog 5 puljevindere. Efter to sejre tabte NB tredie kamp

og i den sid.ste kamp blev det til en sejr over Bov som

senere blev SI-mester p.g.a. bedre måldifference end NB.
F )ra", turnerings-pulje- og mesterskabskampe har holdet
og-så deltaget i fire stævner, hvor man vandt 3 af d-em,

Det var en lang vintersæson med mange kampe, og selv om

odidos'*
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MObil qui.t service

ALS AI'T(D SII(IP
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?.tr7 O. Anda...^

Løltertoft -.Nordborg - Tlt. 45 15 47

NORDBORG KIOSK
N. Lehrmann Madsen

Storesode 49, tlt. 45 01 7 4

Aut, tips{orhondler - fipssysfemer I

BLADE - TOBAK - PIBER - RYGEARTIKLER

KAFFE - SOUVENIERS

N8! Frlm fremkoldes

;j eg ved starten
rrære hololeder
vi havde nange
helt i iop.

i kre rr.avde den he 1 t s tore lys t ti i at
f or et indehoiri. så nå Jeg nu sige, at,
gode tiner sanmen, med et kammeratskab

Rørge Neesgård. )l

NYT FRA Oi,}-ROYSÅtr'I.
ljdendørs t,ræning starter mand.ag den 7.4. kl. lSroo på
'banen ved Havnb jerg s ko le .
HAIY.!ORG:
1lr der stemning i o1d-boysaf'd. for en kontakt med et
hold fra iiamborg ? -Uet er den saillme k1ub som ungdoms-
af'd. nar kontakt med"
Veci et evt. oesØg er det ingen betinge-Ise at de skal bo
privab, men hvis nogen vi1 have qæster kan det også lade
sig gøre. Hvis der er stemning for d"et, vll vi prøve at
1ar.e et besøg i pinsen, hvo:: cier santidig er FiiST-I-nY,
så der kan blive rig iejlighed tj-1 kammeratligt samvær.
ANG. .F'iIST-I-BY:
/i mangler nogle friske gamle drenge ti1 at sø1ge ØL i
i^,rostuen ti"1 FIIST-I-BY. i{envend Jer til bestyrelsen,

HVEl,l KAl"l I{JÅILPE ?
no6Jle gamle ud.gaver af SPORTIIN.
t2/1972 - nr.Z/tgtl - nr. 4/t973

)Hedaktøren efteriyser
-Dei ureSer sig om nr.
og nr.)/ 19 | ).

liltGESg
EAGERI

o9

CONDITORI

il. WERilER
Tlf. 45 17 53 - Langesø

?lelmuth ?4ønsen
Bl ikkenslagermester l/ l/ S ' instal lator

Bækgade 2 - telefon (04) 4516 54

NORDBORG LANGESø BBOBALLE
450252 45 1285 45 1334

TO YNGL]NGEHOL}.

I sidste øjeblik har NR besluttet at melde et ynglinge-
hold mere med. til turnering, d.v.s" der iår er et yng-
l'1ge A i JPU og et hold i SI i ilden.
, ho'lstrtÆNrnd r t97r,

Jg§rrs.i
Vi1ly Hedeeårri NieIsen, l{ordborgve j 13, HavnbJerg.
IRENGE:
ne"i.o" schmidt, Th. Brorsonsve i 54, Nordborg.
Ingvard Koch, onøve7 2, Nordborg' tlf. 451085
forben Callesen, Lærkeve ) 45, Langesø.
PUSLINGE:
0Iuf ltansen, Lyøve,;1 B ' Nordbor5l .

Peter Poulsen, Lyøve.i 28, Nordborg, tlf . 451?17
lilorten Toft, Th.Brosonsvej 82, Nordborg.
Sv.tlrik Grand-t, Smed.egade 2, Nordborg, tlf . 4rO928
LILLEPUTTIjii I

Preben Jensen, Tyttebærvei 9, Nordoorg.
Johannes Nissen, Jigevei f02, Havnbierg.
PouI Erik Nielsen, Ltre yøveS 6, Nordborg' tlf. 451513
I{INI PUTTE,N:
Ben""t Hed;gård, T jørnevænget 9, Lavensb,y
, IIER:
.t ,--

C"finar Eri-ksen, l'losevang 10, Nordborg' tlf . 4)O229
PTGETL:
forLiia Jørgen Ciausen, Kollegiet Langesø.

mo Iermester
Tlf. 45 18 52 - Østerhoven I I - Nordborg

Slrgter I

t

Pølrcrnrgrrl

K. S'TEi\NBEi\C
Storegode 56 - Nordborq - Telf. 45 l7 .l53



Havnbierg §lalionskro

Prov vor bcrrmle enrelning.

Grillstegte kyllinger og forårsrul ler

Anna og Yiggo Bomberg
Tlt {04) 45 10r9
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@ng vi hotcter FIIST-I-Ry på Nordals og ar-
rangernentet foregår"iiEesom de sid,ste par år omkring
l'lordaishal-1en. 

)Det hele afvikles i pinsedagene, eiier rettere sagt i
tiden tirsciag cren 13.ma j til oq med 2. pinsed.ag. Viser
oet sig senere at, tirispunktet er ri,gtigt valgt, så vii
vi i i'remtiden holde fast på pinse som tirispunktet for
l'[s T- 1- BY .
Hvor:cian ser programmet ud for 1!J) ?

l'odboldsæsonen er lige begyndt og sommerturneringspranen
i- håndbold er ikke ud,kommet endnu. l-rerfor kan vi på nu-
værende tiosprinkt ikke gå heit i detaijer hvad d.e ',rig-
tlge" sportskampe angår. Lari. os derfor nø jes ned at næv-
ne nogle Drogrampunkter - et cietal jerei program sencier
vi jo alligevel ud i god tid.
I'EST-I-3Y indledes ti-rsdag med SK0Llt-CUpEN bå<ie i fod-
boid og håndbold. Det er lagt op til det helt store, og
hvis tilslutningen fra skolerne på Nordals bliyer stor
kan vi glæde os ti j- nogJ_e s pændende timer. n{'ter skole-
cupen er rier to håndboldkannpe i hal_1en, hvor d.er er lej-
iighed trl at se de bedste spillere fra Als.
0nsdag aften får NBrs yngste - rniniputterne - æren af )at spille forkamp tif ÅRU,IS KAMp: I{ord.borg contra urmegl.
iiestudvalget nar lgen opstillet to slagkraftige holo med

WESTON
lrr v:g tll vtg

TOTIY PETENSEI
MøBLER

Storegode 69-71 -Nordborg-Tlf.45 l9 3 1

Vi sæller kvalilelen i høirædet

I

\

x

I

Alt el-kokkenudrsr

Nordborg

TRICOTAGEHUSET
Storegade 31 - Nordborg

kendte nordalsinger, Vi vil sørge for lidt "Landskamp-
stemningil oE f or f ørste €iang er rler udsa,t en vancirepo-
kaI. Kampens spilletid er iøvrigt 1 x lO minutter,
l. )*,* af ten starter TIVOLI. Vi har skrevet kontrakt med
SI JilRNEPARKEI'IS TIV0LI . r)e t er de t hid t:.1 s tørs te ti-vo 1i
der har været 1et Fl"lST-I-BY arrangement ved lVord.als-
halLen,
Torsoag spiller ungdomstrænere en revanchekamp mod et
udvalgt hold fra hele NBts ungdomsafdelinq.
SPORTS.TOV" hedder arrangementet om aftenen i haLlen.
Som navnet f ortæller dre jer det sig om SPOR'r og SJO\,I.
Hovedattraktion denne aften er karnpen om"Nordal-srnester-
skab i utradi-tionel femkamp". 0m ,ienne titel dyster en
ciame og en herre f'ra fem nordalsiske klubber (l,l B, NH,
EUI. SUF, BIF) og præmien er et beløi: rrå 4C0 r<r. tiI
klubkassen, srænket af SPAREKASSTIII.
Hvao der skjuler sig bag "utraditionei femkamp', rØber
vi ikke - nen det skal nok blive mo.rscmt. Af tenen b;1rler
b1.a. også på GytvtNASTiK l,loll!,tiNE, TAilKw0l{-j-,0 cpvisnlng
og r'-DAIISKT0P l{A,rE I NORDALS" med Cen lokale grupne tr'IVi!
P0PS. Spi-1leleder og konferencier bliver Vagn Erj_k Sø-
rens en,
{ iag at ten spiller tilB mod I{H håndbold ( t t), Samme dag
åtrrrer Lranfoss Akvarieklub og Norci- og llidtals Akvarie-
f orening døren ti1 hallens klublokale, hvor rler vr_ses

Man

går da

ind

ril ....

dq?Tt
DA}I€I(C)NFEKTION

l<3 =+- F TELF. /t51549

J NORR|L
\opnSoFc

'affi
Storesode 30- 32 - Tlf. 45 l540



Ss[y lrro
STEDET HVOR STORE XAVXE UNDERHOLDER

OG GIIDE MENNESKER MøDES -
tchlon 45 tO 46

Slagter Bj Ørn
SLAGTERMESTER BJøRN NIELSEN

Storegode 23 Nordborg telf.451447

en spændende AKVARTEUDSTILLII{C. 0m af tenen indby«i.es der
ti1 et stort LOT?OSPIL i hallen,
Lørdag eftermiddag byder vi på noget helt nyt' idet
Søncterborg lfodelflyvekLub giver opvisning på stadlon. 

))

0erefter spiller lIRts {'ørstehold mod TSV OB fra Hambo-j
og dansktoppieen SUSANIM LAIIA und-erholder på den store
friluftscene kl. l7 og kl. 20.
|esuden er der muli-gned for PONYRIINING denne og de ef-
terfø lgende dage.
Vort traditionelle BAL lørdag aften i halien skal nok
san-ii_e menge raennesker. fer indbydes også i år til fælIes-
spisningr o8 som noget nyt, har vi levende musik fra k1.
I9, fæl-1essang. nem der ikke selv gider smØre mad"pakken
ran bestille en Iækker pinseplatte til 17'95 kr. hos
Me tro.
1. pinsedaE er, hvaci un<ierholcining orn ef termi"ddagen angår,
ikke fastlagt endnu. Vi har tænkt os at vise en HlllLIKOP-
TOR-redningsaktion på. stadion, e1ler hvis det går i vas-
ken tr,AL-DSK,flRI,IUDSPRING over staAion. fesud.en er der chan-
ce f or a.t f å" en international venskabskamp mere r i-det
vor Old-boys afd. er i kontakt med en klub i Hamborg.
ttm af tenen kan trngdommen g1æde sig t1l at opleve fan-
marks Dopuiæreste diskiockev JØttGllN I4YLIUS og OLE FIt 

I
STRUP i Norda1shallen - oq det i hele fem timer, '
ler qøres aflerede nu opmærksom på, at der er lrrgen a1-
kohoiuoskænkning d-enne aften i hallen'

I{ORDBORG
KAI I.,IøLLER

Telf. (M) 451462

BOGHANDEL

,t!-rrt kcber clel ho*

KAMPER
STOREGADE 77o NORDBORG

TELEFON 4517 44
104) 45 0O 70

2.pinsedag indledes med NORD-ALS CUP for drengehold, og
om ef termiddagen er vi spændt på YISTER I,IILLER. iian er
en verdenskendt tryilet<unstner og optræder på festplad-
s )J gange i løbet af eftermidriagen.
Servfø}ge1rg har vi alle i.age i festugen vor KROSTUII i
ha l iens f o,r;er åben ,

Som nævr:t i indleriningen skal der" oEså spilles m&nge
turnerinsskarape både i fcdboid oE håndboId. i Løbet af
disse dage - det er vl igang rned at ptanlægge.
Forhåbentlig biiver interessen for vore arrangem.enter'
lige så stor som sidste år. fu kan selv hjælpe ned til
at FEST-I-RY bliver en succes. Besøg så mange arrange-
nenter som muiigt - tag familien, venner og bekenCte ned
- ,iTR SKER NOGET I T]DEIf 1].5 til i9.5 PÅ I{OHDALS I

l{B og NH HOLllEit }'EST-I-BY.

TlL DAI{I]RNI].
Bestyrelsen har måttet konstatere at tilslutni-ngen ti1
damernes træningsaftener i den sidste tid har været alt
anr\et end tilfredsstillende. Vi har (på opfordring) tj.1-
* _lt et hold. til turneringen. Som det ser ud på nuvæ-
rende tidspunkt kan vi ikke stille et hold. Altså mød op
til træningen ellers er vl desværre nød til at trække
holdet ud af turneringen.

D

KøBMANDEN

Bent Lauslen
Købmand

Tlf. 45 1503

Velegnet
sko I evogn
og eget
teor i lok cr I e

N. BOYSEN
S6bokken 2 - te|f.450095

7

!
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Mekoniker Viggo Lousten
Hovn bi erg

Telef on 45 14 60

Der er også sPort i dt hunne

høre bil på den rigtige måde!

Lær det nemr og bekvemt i

tonlt.tls xøREsx0LE
J. BRODERSEN

Nlrreskovvei 2 Svenstrup
tel{.456250

FORÆL]]RE TIL LT LLH PUTTER - LÆS NETTE:

Før en turnering starter er det meget almindeligt, at
træneren skriver et par ord for at give sine spillere
kampgejst. Vi trænere har imidlertid fundet ud af, at-l
lilleputterne allerede nu viser en stor vilje og' enerLl,
så der er der ikke noget der halter, Vi vil d^erfor hel-
lere rette vor Iil1e opsang til jer foræ1dre. Hvis I v11
støtte jeres drenge og dermed' hele holdet., så tag ier
fri en times tid. og kom ud og se drengene når de spiller
på hjemmebane. Vi ved af erfaring, at drengene giver den
en tand nere, når mor og far står på sidelinien. Skulle
cler være nogen af jer der ikke ved- så meget om fodbold'
så kom alligevel for så vil vi gerne fortælle jer lidt
om hvad der foregår derinde på grønsværen.

Vel mødt !

Johannes, PouI-Erik, Preben
KLUREMBLEMER

vi kan nu tilbyde NBts klubmærke som rever§emblem. Det
er fremstillet i emailie og er i farver.
Prisen er 1O kr.pr.stk. og emblemet kan købes
hallens kiosk eller hos redaktøren.

LOTTOSPlL
Yi gør opmærksom på at NB afhoLd.er lottospil
kl. 19r3o på Nørherredhus'

i Nordals-

)

hver onsdag

. RUTEBILSTATIONENS

tli«ffi@s[K
AVISER . BI.ADE . TOBAK & CHOKOLADE

TELF.4s1428
ÅLningstider:. ll"erdoqe til

rorCoge ril
Sordoqe t i I

kt.20
kt. t9
kl. t:l

NORDBORG AFDELING

- en bonk De kon regne med!

HAFIIA.FORSIKRIIIG
Peter Mattesen

Mads Clausensvej 1 - 6430 Nordborg

-ringffiUtE

iI. PERREGAARD A.S

6430 NORDBORG 6474 SKOYBY
Ttr. 45 01 50 Tll" 44 44 00

Korn - Fodcrsto{{er

Brændscl - Byggenotcrioier

UOI
Lojrerroft 26-30. NordbJ; Telf (oi) 45 14 32 - TLF. 45 t750

DE ER ALTID VELKOMMEN PÅ

NØR
HERRE.D

HUS TELEF'N 45053s

Slagterf,omear.ingen

Fa. J. J. JENSEN
Nordborg telelon 4514 06

TIL\
)ronoaonc FARvEHANDEL

v,/1. Lorsen & sØn

Storegode 62 telt. 451669

Alextr
Gonditori
Th. Brorsens-
vej 56

Ttr.
45 1761
Ketly og Alex
Nissen

Haynbierg Bulikscenler tel{. t151760

tril lenser
Ollelyr - Contrrlvrrro og rild

.ul. g.r. 99 vrnfuedrr

Lærkevel 87 - Longesø - Tl{. 450565

Ejnar Lorenzen

købmand Turøvei {2 Kirkeby ..+S OO SS


