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Løn er pcnge, der skal lorde-
lcs... husholdningspengc...
lommepenge . . . noget i cn
lille æske til sommer{ericn .. ,

eller til haven . . , gør det let
Trl mcd Sydbank
- de telcr Deres sprog.

SYDBAIVK
- den sønderlyske bank

!%nmsTrilsEr

Storegade 4 - Nordborg -'flf . 45 14 26

Søndcrgade 7 - Guderup - Tlf. 45 81 1O

Sporlsarlillsr

Sønderb,rrg Ili i:a) ll.15 5/

Nordborg - Tlf (04) 45 l6 58

NOTER FRA STDSTE BESTYRtrLStrSYIØDE

1. Thorvald Rasmussen fortsætter som træner i L977.
. )Sø"ge Neesgaard er ansat som hjælpetræner i se-

ni-orafdelingen i L977.

1. En træner for ynglingeholdet i L977 er ikke fun-
det endnu.

4. Kilometerpenge for privat kørsel til udekanpe
er blevet forhøjet fra 1, Øre pr. kilometer og
bit til Jo ØTer:. I denne forbindelse g,ØTes der
opmærksom på at denne ordning også gæIder i
ungd omsafd elingen.

,. Generalforsamlingen er torsdag den 18. ldov. kI.
L9.1o på }lavnb jerg Stationskro.

6. Næste bestyrelsesmØde er torsdag den 14. Okt.

-oo0oo-

YNGLINGETR,M(ER S ØGES

I p naevnt før mangler ]trB til næste år en ynglinge-
træner efter at Børge Neesgaard tager sig af seni-
orholdene i L977. Vi mangler en person med gode

odido§ *-

Tr. 45 16 25
- ET HELT HUS FYLDT MED SKO

'a
V'5),1{MTIY

Ffil
p[m

,,chiki,,
LÆDERVARER
NORDBORG TLF.450429

lourr""hrt*t rrilh



ALS 
'ltrTo 

Srr(tP

-

tatar O, Andaraah

Løltertoft -.ilordborg - Tll. 45 tS {7

MObil gui.t seivice NORDBORG KIOSK
N. Lehrmann Madsen

Storegode 49, tll. 45 01 7 4

Aut, tips{orhandler - fipssysfemer !

BLADE _ TOBAK - PIEER _ RYGEARTIKLER

KAFFE _ SOUVENIERS

NBI Fitm fremkoldes

lederegenskaber som er villig til et snævert sam-
arbejde med cheftræneren i seniorafd. ThorvalcL
Rasmussen, irlet vi har iænkt os at træningspro-
grar n ^t f or ynglirgene pJ ar 1ægges og -Ldarbe jdes i

samarbejde med sidstnævnte. fesuden vil træninge )for ynglingene foregå samme tid og sted som seni-
ortræningen.

-ooOoo-

KARA].[TÆIIER

På given foranledning gØTes der opmærksom på hvad
der står i NB's love §fe:
- trthvert medlem der direkte eller indirekte, enten
ved personlig handl ing e I I er op bræden,, skader -[or-
erlngens interesser, kan af bestyrelsen sættes i
lzonorJ_øna O SV.

-ooOoo-

MØDEIIINKALIELSE

Llndertegnede indkalder hermed bestyrelserne fra
og lt,El cil møde Lorsdag d?t ?L. okt. kl. t!.oo j
lfordal shal1en.
lagsorden : Fælles klubblad og Fest-i-by L977.

P. G.

NB
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KøBMANDEN

Benl Lauslen
Købmand

2 Tlf. 4s 1sc3

?lelmuth ?lønsen
Blikkenslagermester Il ll S' installatør

Bækgade 2 - telefon (04) 4516 54

NORDBORG LANGESø BROBALLE
45 0252 rts 12 85 45 13 34

1YEDDELELSER FRA SPILLERUDVALGET

'' Lslutningen til træning er dalende. Afbudene er
s"igende. Et sikkert tegn på at sæsonen kører på
sidÅte vers. Alligevel synes vi det er for dår-
1r,g!. Lad dog være med at svigte nu. Det er ikke
os i TØ.ver, men jeres kammerater og ier selv. Vær
med den sidste måned, idet denne kommer til at
danne basis for, hvor mange hold der tit næste år
skat tilmeldes. Som det ser ud nu for tidenr er
det lidt sløjt med spiLLere tif +. holdet. Vi skuL-
Ie være nok, men hvor er I ?

I{IT]BREKORD

I weekenden d. 11.-L2.sept. var der ikke mindre
end 16 afbud til de 4 seniorhold. Måske var vi
uheldige, at mange ting lige ramlede sammen i den-
ne weekend. Hen et er sikkert, ieg bruger ikke en
Iørdag formiddag igen for at samle et hold sammen-
Næste gang dette sker, trækkes 4.. h"oldet.
IJ',,sk det . Lr Lr

) D.n-
-ooOoo-

ålotghrotn
Storegode 55 6.130 Ncrdborg

Telefon (0.1)450667

Sltgter I

&

Pølscm:gert

K. S'TERNBEi\G
Storegode 56 - Nordborq - Telf. 45 17 153
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Havnbierg Slalionskro

Prov vor bcrrmlc enrelning.

Grillstegte kyllinger og forårsruller

Anna og Yiggo Bombcrg
Tlf t04) 45 10 19
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Ja, så kan jeg ikke holde rnig for at fare lidt i \
bLækhuset. I skrivende stund mangler vi endnu lo I
kampe og vi har lige spillere til de to hold. vi
h-a:: i turneringen.
Når nu en sender afbud, to sender afbud, flere føL'
ger efter, så begynder man at spØrge sig selv oo:
hvor fejlen ligger, er der noget ga'tr 'neo spiller-
ne eller træneren.
fa jeg var aktiv sendte jeg nødig afbud, fordi ieg
vidste hvor meget arbejde det er at finde nye spil-
lere. Det er første år jeg er træner, men det er
også det sidste år under disse betingelser.
l[ogle tror de kan både spille f odbold, badminton,
fiite, &å marchture og køre til mototløb. 1{år man
går i skole, må det ligefrem være dejligt at komme
ud cg få sig rørt. Så tager man fodbold den ene
søndag, badminton den næste, man fisker den tredje
osv. De[ er dor bare ingen ledere der kan være
tjent med.
Nej, venner, vælg
LOO% så opnås gode
hvem han kan regne

jer een idrætsgren og pas den \resultater og træneren ved, )'
med.

En træner.

JERES TRÆNER HAR

4

WESTON
tr væg tll vlg

TOITY PEIENSEI
Mø8TER

Storegode 69-7 I -Nordborg-Tl f .45 l9 3 I
Vi sæller kvalilelen i høirædcl

DET vAP DA €C]DI,A DE I
HVEj?T FAD.(u INøÆTTE

OPSLAGSTh§'I Fl§

DI
WTERN'rc,€Ta)
§EIVHAR R/'{DTT
RÅ.oqrro«o ;
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KVALITETSTRYKSAGER ?

NORD-ALS AFFSET, Storesode 52

FOTOKOP I E R ING,/ LYNTRYK

NORDBORG NU.KOPI, Sroregode 52

TELEFON

- et godt nummer i hurtig og billig
grofisk kommunikotion !

}IT}IEDtrR I'RA OI,D_BOYS

Så slår'årebs gentrralforsaml ing lor døren og vL
viL hermed opfordre alle old-boys ti1 at møde op
denne aften så husk :

mandag 2r.Lo.76 kt. LB.1o
ldord al shall en

-ooOoo-

Hvordan gik så turneringen for old-boys i år?
i{old A fik 14 point og dermed en 4. plads, et fint
resultat. Hold B f ik en sidste plads,, til trods
for at hoidet fik flere point end tidligere år
nemlig ! point,, men alt i alt en god og fornøjelig
turnering' 

-ooooo-

fen årlige kamp mel lem hold A og hold B fandt sted
på llavnbjerg stadion søncta65 d. L2.9.76.
ler var mødt mange forventningsfulde tilskuere ca.
15, og de fih en kamp at se r hvor der blev vist
teknisk gcdt spil og en god kondi (bagefter) spil
lerne ieverede en spændende kamp, årsagen var nok
at Cer var: sat nogle grØnne flasker pi højkant.

,l

.l

)
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STUDI
STOREGADE 9 0,130 NORDBORG - TELF. (04)453333

Ti I og fra Nord-Als
sej I med

rufitW
4.- 5. sclptelrtber 1 Sll7G
7

Efter dommerens (Viggo) udsagn blev resuttabet
2-L til hold A.

-ooOoo-

f,aen sidste nr. af SPORTtrlI har vi holdt en sam-
nenkomst på Havnbjerg Kro, hvor vi sagde hinanden
tak for en god sommersæson. let blev en vellykket
sammenkomst som man var enige om at lave igen til
næste år 

ooooo-

l)en 6.11.76 holder NB sin af slutningsfest på l{ør-
hemedhus og selvf ø1ge1ig er otd-boys også- indbudt
og vi håber at mange old-boys vil måtde sig til
denne fest.

-ooOoo-

I'IAI{DAG D. 11 . 10. 76
Deme dag vil vi gerne se alle olo-boys til eL
møde kl. 19.1o. Vi vil gerne drøfte sbmmersæson
L977. Hvor mange hold skal ti_Imeldes ? SkaI vi-?ve eb t. hol L ?
.-ba talrigt op kl. L9.1o mandag d. 11.1o " 16.

-ooOoo-



HVER ONSDAG KLOKKEN 19.30
PÅ NøRHERREDHUS

II.IIEIIDØRS TRÆI'iII}TGSTTIER Ti\IDTIL IEN 1. I. 1977
Itrordal shallen :

MrnÅqo lrl lr lq-lAL /. L I V.

1€, Lq_rq
//)v.

Øst er:luncl skole :

Tincdqo V] I AI--1,r r r ru O L r\ L . r . - L ( .
11 nn-lRL(.v

Oncdoo lL tQurlr udtr (. | - lO.
t,a, lq_totv. t,/ t ).

Havnbjerg skole:
Tirsdag kl. 17.1o-19.
Langesø skole :

Tirsdag kl. -t6.1o-L7.
l,a, nn-lO| ).

4! Puslinge
oo Junior

Start 4.1o
tQ t^

oo Mi n iput
oo Junior damer
f, Lilleput A1+42
1o T)r,o n o'a

n^ Tlronoo

1o Lilleput B
oo Piger

12.1o.
f t^

1.LL.
Ll.Lo.

I2. lo.

( la
2/. Lv.

tr ln
-/. -Lv.

AF SLUTI'I ING SFtr ST /UIiIG IOMSAFD .

Som bekendt holder ungdomsafdelingen deres afslut*
ningsfest sØndag d. 7. nov. om eftermiddagen på
L'dørherreChus. Som attraktion ved denne fest har vi
engageret den kendte l{r. I{ILLER som opt-ræder med
a1le trders liypnoseshow.

-oo000-

ASF - DANSK FOLKEHJÆLP

NORD-ALS AFDELING

Alt i el-l«okkenudrtyl

W,",,Y'3^,
Nordborg

TRICoTAG.HUsET
Sloregade 3l - Nordborg

ALSMARCI] CONITRA TURNERTNG

Når man læser denne overskrift så tænker man medo-rt samme: Tlvad har det at gØre mod htnanden?
- t'er en forklaring som gæ der \B's urngdomsspLf-
Lere. nen +.-r. sept. bLev aLsmarchen afviklet og
selvfølgelig ville mange unge fra ldB have været
rhed. l{en samtidig skulle der spilles turnerings-
fodbold i alle rækker og nogle mente at vi skulle
tage hensyn til marchen. Det er meget vanskeligt I

Kampene bliver aftalt J-4 uger før spilledatoen og
udekampene bestemmer vi jo ikke" Dertil kommer at
vi har så mange hjemmekamper at det er umuligt at
flytte nogle. trn lille lijælp fik spillerne dog af
deres træner, idet de 1 :uger før marchen fik at
vide hvornår deres kamp skulle spilles i derrne
weekend.
AItså ingen sure miner mere, I kan se hvor vanske-
lig det tage hensyn til al}e.

Børge Neesgaartl

-oo0oo-

.- blrLE LSER F,RA uNCDoHSAFD.

a =*-"-*" ,åt*a at"" ,rÅ*rEl{S }IOLD Fustinge,
altså de mindste i lfB" De klarede sig mindre godt

Man

går da

ind

til ....

dqtrl
TUT/IEXONFEKNON

TELF. 45 15 49

c
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STEDET HVOR STORE NAVI{E UilDERHOLDER

OG GIIDE HENNESKER ITøDES -
tchlon.fS lO 45

Slagter Bi ørn
SLAGTERMESTER BJøRN NI ELSEN

Storegode 23 Nordborg te![.451447

i foråret men her i efteråret er de ubesejrede
endnu. Vi ønsker jer alle tillykke med de fine re-
sgltater.
MANEDtrNS PIGE blev }Ielle tlansen fra junior damer.
Ilun er 

" 
en dygtig spiller og en god støtte f or h )

det. MANEIENS IRENG blev målmanden fra drenge A,
Jørgen llansen. Ilan er bestemt den bedste målmand i
NB's ungdomsafdeling.
Al}e ønskes tiltykke med valget.

Ungdomsudval get.
ooOoo-

LANDSSTÆ\TNET I ALBORG

Som alle ved, deltog yngtingeholdet ved DDSG&I's
landsstævne den 28.-29. aug. i Alborg.
Resultatet var nævnt i sidste nr. af SPORTtrN og
derfor skal dette referat handle lidt om opholdet.
Stævnet var efter min mening helt i top, a1t klap-
pede meget fint, oB et stort pLus for mig var, at
alle kom hinanden ved en ting som jeg lægger me-
get vægt på.
Bl.a. kan det nævnes, at efter at vinderen i yng:
lingerækken var fundet, var NB's ynglinge på pl )-
ten med det samme for at ønske Holbæk tillykke
seLvom man var lidt skuffet over den anden plads
man fik.

mo lerme ster
45 1852 -- Osterhoven l l - Nordbor

ttt rri kebet clel ho*

KAMPER
STOREGADE 77o NORDBORG

TELEFON 4517 44
(04) 45 00 70

NB

Jeg må indrømme at jeg havde "nerver på" under tie-
le stævnet. Det skyldes måske at vi sidste år vandt
stævnet og derfor var blandt favoritterne og skulle
IoISVare mestersKaOet.
I ) skal også frem her, "at NB's ynglinge gjorde fin
reklame for klubben på Alborg Frejas baneanlæg:
Spillerne optrådte i f. holdets træningsdragter og
derfor var der ingen tvivl om hvor vi kom fra.
Til sidst en tak tit hver enkelt spiller, væk med
skuffelsen - I kan være jeres indsats bekend,t.

Børge Neesgaard

Tak til bestyrelsen for den fine modtagelse sent
søndag aften.

Åtborgdeltagerne

K LCK,' 76
r forbindelse med NE's store skolestævne lørdaq
d.en L). nov. afvikles der iår igen en turnerin[for folk som normalt ikke dyrker fodbold. Turnå-ri ngen kører under navnet t<icr'76' og blev afviklet-
: ) første gang i L974 ved. samme feJfignea.
Dengang misforstod nogre hold menin[en med denneturnering, idet man siillede med spftte"e, somgodt nok ikke var turneringsspiltele, men'på en

KøBMANDEN

Benl Lauslon
Købmand

Tlf. 4s 1503
N. BOYSEN

S6bokken 2 - relf. 450095

Velegnet
sko I evogn
og eEet
teorilokole



Mekoniker Viggo Lousten
Hovnbj erg

Telefon 451460

Der er også sport i dt hunne

leøre bil på den rigtige mådel

Lær det nemr og bekvemt i

tonlt.tls rønEst0tE
J. BRODERSEN

Nlrreskovvei 2 Svenstrup
telf . 45 62 50

eller anden måde var mere eller mindre aktive i
f.eks. oldboys- eller firmaturnering. Resultatet
var, at de "morsomme" hold ikke havde en jordisk
chance mod de I'prof essionelle".
Dette vif vi gerne ændre og håber: på at vi på i ))-
ne måde bidrager til et festligt inAsfag vea NB's
skolestævne. Turneringen kØrer under Børge Nees-
gaards og F. C. ' s regi.
AFSLUTNTI{GSFE ST /StrNr OR

Den 6. nov., altså om ca. en måned: er der NB'spopulære afslutningsfest på Nørherredhus.
Denne fest kunne sidste år samle over tlo pers. ogder er plads til endnu flere I I

Traditionen tro sker der denne aften mange tine.Kåring af årets yngllng, seniorspiller o[ ia"*is_
mand hører med under det officielle.
For underholdning sØrger igen N + B, alias Niels
og Buster, med en ny morsom sketch om "Menneskerfra l\ordals Boldklub". Desuden optræder alle fem
i:i9. Ii?.Oestyrelsen med et sensåtionett scene_
snow ( r lr. _Eor musikken sØrger igen orkestret
PAIYORAI'IA som sidste år leveiede dansemusik helt rtop. I'
Et detailleret program med tilmeldingsblanket ud-
sendes i god tid - men reserver alteiede nu 1 ørd.a-gen den 5. nov.

RUTEBILSTATIONENS

LqKtIil @SilK
AVISER. BLADE. TOBAK & CHOKOLADE

TELF.45t428
Åbninesrider: 

l;:j3;:.,,1"ri, r?

12 
Sdndoqe til kl. 12

NORDBORG AFDELING

- en bonk Dc kon regnc mcd!

lltFiltÅ.F0R§ll(RlllG
Peter Mattesen

Mads Clausensve.j 1 - 5430 Nordborg

- ring f5 02 tE

TI. PERREGAARD A-S
64«' NORDBORG 6474 SKOYBY
Ttr. 45 01 50 Tlf. 44 44 0o

Korn - Fodersto{{ar

Br:ndscl - Byggemotcrioler

Lojterroft 26-3O, Nordboig Telf. (or) 45 14 32 TLF. 451750

DE ER ALTID VELKOI{T4EN PÅ

N@R
HERRED

HUS TELEF.N 4so53s

SktgterJometningen

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

-

TIL
I

fionoaone FARyEHANDEL
v,/1. Lorsen & sØn

Storegode 62 tel(. 451669

Alextr
Gonditori
Th. Brorsens-
vej 55.

Ttf.
45 17 61
Kelly og Alex
Nissen

Havnbierg Butlkscenler telt. 451760

tril lensen
Olte,lyl . Crnttrlvrrre o1 rrilf

.d. g.t. gg vu{rodor
Lærkevei 87 - Longesø - Tll.450565

Ejnar Lorenzen

købmand Turøvei 42 Kirkeby .l{5OO55


