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/ffi Ebmstcr - Frugt - Gront - Kons*va

\q..#P stoægrdc 7 - 6,130 Nordborg - Tlf. {50!66

sYD_B_t"N.Jf §
tfi,-

Len er pcnge, der skal forde-
les. . . husholdningspengc ., 

"
lommepenge . . . noget i en
lille æske til sommerferien .. ,

eller til haven . . . gør det let
Tal mcd Sydbank
- de talcr Deres sprog.

VffiunrsrErBrr
.Srort-gade .t - Nordborg - 'flf . 45 l4 26
Søndcrg.rde / C,urJerup Tlf. 45 gl IC
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MEIItrIELSER IRA LNG]]OI,ISAFD .

I{AI{EIEIiIS SPTLIflRE
-l denne måned hlev det ilir a Krisbersen f ra c,iEre-h )et og Ctaus Lersø fra miniputterne.

cleres gode indsats
on an fln-',^tol Sev4a ! vrrrsL.l \

Bent Mø1ler

I{ANEIE}IS HOLN

-

Valget faLdt på Lilleput A for
og det fine spil de viser - det.:at se dem spil le.
Vi ønsker alle tillyke med valget.
BESØG FRA T{ATTII{G
rJen zo. - 22. juni havde vi besøg af vore gode ven_ner fra TJatting. Der blev spitle[ iatt 9 kåmpe ogder blev la.ret !I mål. f drengerækken håvde vilfotmark med mens Egen skul]e fiave været med i pige_r:ækken. Desværre send.te de afbud et kvart er f ørkampen skulle spilles så vi var nødt tir at ravedet hele om.

Tatting har været ldB,s venskabsklub i mange år ogdet ?"- hyel gatg erL.fot:rrØjelse at se det gode kam_meratskab blandt spillernå nn- tertot qor t
E )b9rs ,rrgoo;=u;håii["';. "" -uuu '-c ' -r13 de lo
Jeg vil gerne 'bakke de forældre der hjarn os med atl ave en dre.ng elJ er pige boenoe. ' 
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MObil eui.t service

AL$ ÅL!T(' 3ta(rP
?.t.r O. A^d..a.^

Løllertoft -.Nordborg - Tll. 45 1S 47

NORDBOBG KIOSK
N. Lehrmann Madsen

Storegode 49, tll. 45 0l 7 4

Aut, lips{orhondler - fipssysferner I

BLADE _ TOBAK - PIBER _ RYGEARTIKLER

KAFFE _ SOUVENIERS

N8! Frlm lremkoldes

YNGL Ii\GE -UD TA GELSE S S TÆ\NE
l yngtingeunionsholdet

blev afholdt den 11. juri i Brande.
NB havde to spillere tilmeldt, FranJ< Diederichsen
og Alfred Hansen. Jeg tror ikke nogen synes vi ' )'valgt de forkerte. Desværre var Elemming Villads.n
7 måneder for gammel for at kunne deltage, ellers
rrilLe h.an have været med og efter min bedømmelse
med gode ctrancer.
Jeg vii her fortælle lidt om hvordan sådan et udta-
gelsesstmrne foreBår.
Kl. fB skulle vi møde og l+o spillere var tilmeldt.
Disse blev så fordelt på J TLoLd med Erank og Alfred
på hver sit hold. ferefter spillede alle hold mod
l:inanden en halv time pr. kamp dvs. hver spiller
er en time i spil, såfremt han ikke bliver skiftet
ud. Vore spillere spilled"e begge kampe ful,dt ud.
Udtagelseskomiteen skulle nu rLØJe følge hvad der
foregik på grØnsværen. De havde god"t nok papir og
blyant med sig men desværre har jeg fået indtryk
af at komiteen ikke fulgte kampene med den opmærk-
somhed som, efter min mening, var nødvendig, for
at dan:re sig et billede af hvad de entr<elte spillere
præsterer. )
Jeg kan da f ortælle at !-ranl< var 2L gange i berø-
ring med bolden og han havde et meget godt skucl på
nålet, ATfred 1. gange med en enkelt fejlafteve-
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coxDlroRl

il. WERilER
Tlf . 45 17 5) - Langesø

lÅt8ESg
BAGERI ?lelmuth ?lønsen

Blikkenslagermester \IllS-installalsr

Bækgade 2 - telefon (04) 45 16 54

NORDBORG LANGESø BROBALLE
45 0252 rts 12 85 45 13 34

ring.
E flc,er- dafi perle var ;cg f crb3vser 1r:q- " 3 r u i-agel-
seskomiteen forlod stadi-on som nogle af de første

f.ør spillerne var omklædl. Iler mener jeg man
s Fle have sagt et par ord til spillerne inden de
reSste hjem igen.
Om vore spillere er blandt dem der går videre til
næste runde ved vi rkke end.nu) men efter min bedørl-
nieise har de lige så stcr chance som de andre.
l.,iB var ihvertfald god,t repræsenteret med Frank og
Alf red - det skal de h.ave tak f or.
Begge spillere og undertegned,e vil også takke Peter
Hansen f or kørsel og NE's bes"uyreise f or derure de j-
lige tur.

Børge Neesgård

F'ORA.RSBtrRtrTI{TI{G - Y1{GLIVGtr
eringen er stut og yng-

linge A kan holde sommerf erie på en ?.. ptads, melrs
ynglinge unCer SI slutter på 1. plads.
A-holdet har efter rnin mening klaret sig fint. De
har i mange kampe vist godt spil og god holdmoral.
l, )le synes at vi spiller hårdt, det er måske også
rrgtigt, men jeg vil hellere sige at vi har lært
'bt spi lle 1 igl op" -:1 rodstrandere-'- tLår Cet e-r
nødvendigt,, nen vi går atdrig over stregen.

m o lerme ster
Tll, 45 

.l852 
- Osterhoven 11 - Nordborg

Slrgter i

&

Pølrmrgrrl

K. S'TER N BEilG
Storegade 56 - Nordborq - Telf. 45 i7 15



llavnbierg Slalionskro

Prcv vor bcromlc rnrelning.

Grillstegte kyllinger og {orårsruller

Anna og Yiggo Bomberg
Ttt t04) 4s 10 19
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To kampe blerr tabt" Mod Åbenrå, som ligger på top-
pe.n, og Grain. Indsatsen i kampen mo.J sidstneevnte
kume holdet ikke være bekendb og det samrne gælder
kampen fornylig - selvom vi vandt med. ,-L.
S l-holde t har sp i 1tcr, en J obbel t -urner ir-g he r I
.o-3rat Ocr j ol-.o-årol qlilloc Åan oy fUlLde. Ef-J VLaTVU Vt) ! \ r( !rOi! ! Jl/rLI\- J U!r UII lI./

ber min nening er Jet rigtLgt ?r vi fortsætter,
sel./om vi kr-rn lige kan stiile to hold.
Jeg synes holdet har klaret sig udmærket. Man må
jo ikke glemme at dette hold aldrig kan blive san-
menspillet fordi man er nødt til at bruge mange
I-o-cluolI jc"a e1--i-ro-p r3 Lnldot- .'op'or il-rVefbfaldUylltvrvtrf"vt-

meget tilfreds med forløbet af forårssæsonen. Der
har været stor tilslutning til træningen og kume
man ikke mØde op sendte man afbud med en begrundel-
OA

Indtil nu har vi ikke været nØdt til at afgive yng-
I i nc"esni I I ore til seniorhold det er heller ikke
klogt at gØre.
Ti L sidsr ,akker .leg alle ynElirge for en god f :r-
å-^:æ-r- -or -.c1rar,-iar e^i fefie.L !- b"v

Børge lleesgård
t

( Først= t ræningsaften efttr fer'j en er mandag der-
28. ;uli).

WESTON
lrr v:g tll v:g

TOTTY PETERSET
MøBLER.

Storegode 69-7 1 -Nordborg-TIf "45 I9 3 I
Vi sæller kvalitelen i høirrtdel
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Alt i el-kekkenudrsr r

E$ ,V4fuy'*ffi
grror"node 

30-32 - Tlf.45t540
Nordborg

TRICOTAGEHUSET
Sloregade 31 - Nordborg

I{EDDtrLELStrR trRA OLD-BOYS AFD.
se til Bertin denz,- t+ n0 r _ okbober./. 2/.

C 'lysningcr o'n pr-i sen
m.J b i august.

TR,tr\ITNG
E er-stadig træning
Ilavnb j erg skole .

HALLO OLD-BOYS !

kan fås lros bcstyrelsen ca.

h.ver mandag på banen ved

Vil I feste sammen med os? Vi i seniorafdelingen
holder hvert år alle tiders afslutningsfest. I år
er den fastlagt til lørdag den B. nov. i lførher-
redhus's store sal - der er altså pl-ads til hele
NB-familien.
Der er rigelig tid endnu, men hvis I er interesse-
ret så vent ikke alt for længe - programmet osv.
skal planlægges i god tid.

P. G.
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@ Poul Chri stiailsen har besluttet
at træne et ungdomshold i næste sæson.
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Slagter B lørn
SLAGTERMESTER BJøRN NI ELSEN

Storegode 23 Nordborg tel.f.451447

Sshy kro
STEOET HVOR STORE NAVNE UNDERHOLDER

OG GIIDE MENNESKER MøDES -

tchfon 4!i lO 46

JERES TRÆNER HAR ORDET

turen.

- \ri el::rtecle fra haiien ki. L=;'L7 og anr'lcm trl
VI JUU! UVYV

Risum-LinOnorm ti. L).+, hvor vi blev venligt mod-

taget selvom ,i ,u" et par timer forsinket' Efter'
en hurti-g o*iåo"Iie"åii "i- så 18ans med at spille
fodbold. Vi =Lrit"--iuit spille 7 kampg heraf t om

}ørdagen. l)en første kamp vandt vi med TA over
i;;ilSi;, =å tåutå vi meh 2-L til llolstein Kiel os

den tredie raåi"åi""-oåsa iii et nederlag (5-1)
til ftzeh.oe -
om aftenen valfer et lille "-i::i:::t*Xil'o*Tiu=li:Yå-flåå:;"åoå-i"g"i " .,t 

i|- det 'iio""o" noro ' Man sat-
te hold C,estaende af'aile måLmænd'' a1le backs fra
stævnet osv. åå-ra-å";; måde blev man godt rvstet
år**"r,,. Dagen Erott"o- med 1-'å1', -mtrsik" 

og sang'
Søndag mongen lf å" vi vækket med musik kI' 7 'i'c'
ldogle af vore spitlere var allerede på bener" I )

\".7;, =a O" rit- it<t<e meget sØvri' Ilfter morgerulau.'n
sik det sa røå 

-iå"" 
*"0"f odboiden. vi startecie med

! r -i^r^!^ l-^an +-il rISTT RendsbtlfE.

, I ,1 nen.:ohol d ha:' være b syd -tor grænsen l-or at
rqcro 'i et internationalt ioclboldstævne ' Iloldets
uqf)s *:-- . ,^r! ranAD.lltrr\T ar har.o]_ninS-
træner, Bertcov;-";;; ienot SPORTEN en beretning

?':^l:: "i .,itå"ååo"=io"t" rnu*p r-ii rsu Rendsburg,

I{ORDB()RG
KAI HøLLER

Telf. (M) 451462

BOGHANDELg

. ttl,rrrr kqbel. del ho*

KAMPER
STOREGADE 77o NORDBOR.G

TELEFON 4517 M
(M) 15 m 70

det gav os en 4. plads ud af B holcl og vi var alle
godt tilfredse med vor indsats i Risum-I-,indholm.
Jeg vit slutte med" at sige tak til drengene for den
fine opførsel under hele turen.

)
VT HAR DEM TGEN !

-ooOoo-

@ar ude i Østerlund for at se på
træningen virkede hallens tag lige som en magnet
på ham. Selvom det nedefra ser ret så. uskyldigt ud t
spurgte en indre stemme ham: "Ilvor mange bolde tror
du tigge.l derop;e?" Arthur kunne selvfølgelig ikke
svare. Ilan håbede naturligvis ingen, men til gen-
gæld kender han også spilternes s§deevner.
Sidste uge kurrne h.an ikke holde denne uviden-hed ud
mere og med Keddes hjælp kravlede han op på tage'b
og f andt boldene 1z+ stk. ! I !

SENIOR TIL ALTOT{A ?

delse fra SC Union A}'bona.
Klubben fra liamborg har været på Nordals i påsken
L97+, hvor vi bl.a. også spillede fodbold mod dem.
Nu a-rrangcrer Ce et pokalstæl,ne r lreekenden '. og
Z orro n c m.n Ønskef at Se NE./ . u ut- .

C Fet lykkes at stille et hotd son vil rejse tiL
Hariborg (1ige efter somnerferien) ved vi ikke end-
nu - men skulle det lykkes så bringer SPORTtrl{ et
referat fra turen i et af d,e næste nr.

KøBMANDEN

Benl Lauslon
Købmand

Tlf. 45 lsOl
N. BOYSEN

S6bokken 2 - tell.450096

Velegnet
skplevogn
og e§ef
teorilokole

del-

»

g

t{loiKtl



Mekoniker V,ggo Louslen
Hovnbjerg

Teleion 451460

Der er også sport i at hunne

køre bil på den rigtige måde!

Lær det nemr og bekvemt i

TORD.IL§ TøNE§IOLE
J. BRODERSEN

Nlrreskovvei 2 Svenstrup
telf . 45 62 50

I rÅ LINIER OO'O'
SPILLER}IØ}E

---_
Spi 1 lerudval get inCkaLder til spil I ermØde torsd - ,,
den 'f . august kl. 2o i ldordalshallen. tl

I{ESTtrRRÆKKE

ffigehold under
terårsturneringen i Sf '

LOTTOSPTL
mrffiospil starter
L9.1o på Nørherredhus o

TTL TtrRMIIKATE\DtrREN
Seniorafslutningsfesten afholdes 1ørdag, den B.
nov. på l[ørhemednus og generalforsamlingen tors-
dag den ll. nov. samme sted.

Sr (tlr L9 år) spiller ef-
s yngl-ingeme. uerrække.

onsdag d.en L1. aug. k1.
hver onsdag fremover.

den

,)

i gen
gsa

NÆSTtr SPORTEI{--udkomrner lige efter sommerferien altså omkring
I lrrorr qJ-

GOI FERTE
§P{mAnsker alle medlemmer og veixler af klubben_; _r:æ _^.r f ef f e.urI a rEt U Itl tlvu

RUTEtsILSTATIONENS

ilKilil @Sil]K
AVISER - BLADE. TOBAK & CHOKOLADF

TELF.45t428
Åbninssrider; 

i;::H.,,,,i,,30
Sondoge trl kl. lii

NORDBORG AFDELING

- en bonk De kon regne med!

H[FTIA.FORSIKRI[IG
Peter Mdttcsen

Mads Clausensvej 1 - 6430 Nordborg

- ring {5 U lE

il. PERREGAARD A.S

6430 NOROBORG 6474 SKOVBY
Tlr. 45 01 50 Ttf" 44 

'14 
00

Korn - Fodersto{{er

Br:ndsel - Byggcmotcrioler

TLF.45 t750

DE ER ALTID VELKOMMEN PÅ

NØR
FIERRED

HUS TELEFON 4s0535

§lagtertomotningen

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

TIL

. lnosonc FARIEHANDEL
v,/1. Lorsen & spn

Storegode 62 telf. 451669

Alexts
Gonditori
Th. Brorsens-
vej 55

Ttf.
45 17 61
Kelly og Alex
Nissen

Hsvnbierg Bullkscenter telt. 45 1760

tlilr Ien$Brr
Ollrtyr - Contrtlvrrm q ril-

- rul. g.r- ?t vradrrdrr

Lærkevei 87 - Longesø - fl{.450565

Ejnar Lorenzen

købmand Turovei ,12 Kirkeby ..1 50O55

rFilt\/t
lrlntultlrrgffi|


