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Næstformand
Kass erer
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Ungd . formand.
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Bjarne Knudsen, Lærkevej t7, tlf. +518n
Peter tr'oder, Bellisvej 14, tff. 45O9E+Birgit Knud.sen, lærkevej +7, tlf. +53821
Jens Ove Hansen, I{øllebaklcen 15, tlf . 45BBB9
Jens l{o1lerup, },iø11egade 79, tl_f . 4533+4Bodil Andersen, 0dinsvej 4
Gunnar l.iadsen, Uiels Bohrsve j J
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Boldklub og
IIi.ndbo1d"klub

REIAKTTO}INN
PæE?TIo-æ, H.c.Ørstedsve j 21,
tlf. 45]U9 (ansvarshavende)
For NB: I For ITH:
Erlk Nørskov I Gunnar Jespersen
Per StolberA I Gunnar Matlsen
Annoncer:
Bjarne Knuclsen, T,ærkevej 47,tlf- 45ia2a

I'TR. 1 JAiiuAn W77 B. j_;tG,,jrc

FÆIIES I|IUBBIA} }'OR }'iB OG i,iH

Vi har i de sidste år haft et god.b sarcarbejd.e ned
llordals llfindboldlclub ved de fælles itest-i-by ar-
r^pgerente r. Dette sararbe jde er fra 1. j:n. l]77
t tidet til også at cmfatte medlensblaclet SITOLTEIi.
J_eg vil gerne sorn forma"nd for l,lordr"ls Iloldklub bydea]le ned,lenner af lTordals Håndboldlclr_rb velkonmen ivor læserlcredsr o3 håbe at d"ette samarbe jde nå. vi,:-re til gavn for hele id"rætten på_ lior:da"ls.
Jeg slutter ned at Ønsire alle ncdlenner og anllon-
cØTer et godt I:IYIÅR.

Chr. Jcrgensen
ilts

Jeg vil gerne her i SPOR.TUIS første fællesnunmer
rette en tak til liordals Eoldtrlub fordi boldirlub-
ben har vil-let have os rrecl i et san:r:bejcle onkring
et klubbla.d. Illiver sanarbejdet lrer: l_igå så god.t
som det er det ved vort a:rdet fælles sana.r-bejac
FEST-I-BY er jeg iklce i tvivl on at det nck itat
o& onÅ*t)s a)vu u .

B jarne llnud,sen
}I}T

Til sidst vil- jeg Ønske Er1le spillele oJ leCere i
)?S f+^sa-i', ;a-"rle cg :t)'e amåncorer et rigti3

EuoI ny-Eår.

NORDBORG LANGESø BROBALLE4s0252 4s 1285 4s 1334

S

Len er pcnge, der skal forde-
lcr,.. husholdningspentc...
lommepengc. . . noget i cn
lille æske til sommerfericn .. .

eller til haven . . . gor det let
Tal mcd Sydbank

- de telcr Deres sprog.



15 tsOI,DE OG trT PAIl i]YTÅRSØI{SKER.

Ihke nange fodbold,klubber he,r rå-d til at iliste 15
bold"e i l-øbet af en sæson. i{ar vi d.et i }lordals
Boldltlub ? Vi må desværre år for år lconstatere,
at der mangler el1 del bo1d"e når vi her ved årsskif-
tet gØr status.
Iår er det I: stk. til en sanlet værdi af ca. 2000
l:r,! Det hjælper iklte at skælde spillelrne eller
tr-:nerne ud., ior jeg tror helt bestent at de fle-
ste o.:h;.3;elig :asser på klubbens red.skaber.
At raiste l-5 bold-e i }øbet af en l-ang s,'rson er i
;:unden il:lle -e;et, hvis ran tærl(er p1 hvor rTran[ )sted"er her på l,lordals vore bold.e bruges.
LTdendørstræningen foregår sorn bekendt ved hallen,
i f:ter1und, i I:ordbor5, i TlLr,.ncje:g o; nå: inSen
af disse baner .lere er brugbare, l;ører nnan ud til
Iloln. til indenCcrstræning sa:r1es vi L Østerlund-
si:or en, l ordbo::3siroler, L::r;es:skolen, og tiI
sidst men også mindst i ldordalshallen.
Vi er altså spredt over 9 forskellige stede:: ned.
de ce. ?2 holå so:r træner nindst to gcrl3c on ugen.
UfatteJ-igt at vi urlcler d,isse forhold l:un har mistet
L5 bolde!
I-en lad os gler:e clet - bold.ene bliver jo son sæd-
vanli3 erstattet fordi en fodbold-klub nu engang
ilil<e kan undvæ::e derr. Dog er det sikl<ert råd til
den slags elcstranr.d.gifter har vi hell er iltke i 1'[B
selvon no:1e vitterlii tror det.
0; he:' ]:rrnn:r jeg til slJens lccrne.
ilSrs økonorli- er - pli trods af den sla,gs elcstraud-.
rjf*or - i ^T/r)rrvvr r vrden, ien l.:un fordi en stcr d-et af )
n:Cf e:mer:e il:l:e Dare nr jes .,ed at spille fodbol-d
i lclubben. Ier gøres er kænpeindsats hele året
rundt for at få" det hele til at køre så god,t sorl
rl or. tfrT

our '
Denne side af segen l:I-.rer vi sel-v, I'itrli hvor længe
liarr vi holde ilCen igang hcs disse medlemmer når
1øsningerne på vore største problemer i klubben
tilsynel;id.ende iklre endnu er i sigte.
Her tænker jeg på" hlublo}raler, trænings- og kamp-
ba:r^rer 6t sted., så vi endeli-g kan få noget som hed-
der tclilI'ffilHer har vi bru[ for hjælp fra and.re

vr/. USS
El-installatør

Specialcenter i hvidevarer
HAVN BJ EHG BUTI KSCENTER

Telf. 450766 - 450266
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Stedet hvor glode mennesker mldes!
STUDI

STOREGADE 9 6430 NORDBORG - TELF, i04]453:33
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MøLLEGADE _ HOLM

Farvehjørnet
HANS SøBENSEN

Storegade 2 _ fff. 04 450069
6430 NORDBOBG
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sted.er! ! Det ka:: vi ilclre klare selv,
Det er jo sådan i liB , dt lille Klaus fra Puslinge-
holdet ihhe a:rer at d.en store nabodreng spiller på
Juniorholdet, for når Klaus skal til træning, cyk-
ler han mod øst, mens nabodrengen drager mod. vest.

.De har ald"rig set hinand"en i d"e rød"/ sort stribede
+-^ -: ^-ur L2 J Cr .
Forhenværend e f orinand s frorune ønslce om et eget
l<lubhus ved Fægteborg er illusorisk, især ni,,r rnan
har set planerne on det kommende idrætscenter ved
hal-l onaru!r urt .

tr'or et par å:: sideii har vi set tegninger i avisen
son tr;,I-lede tårer, åf glæde, freni hos al1e idræts-
ud-øvere her i liordborg. I
I'ata-nrorgana el-l-er suttelllud ??
l,ien nu gå.r nan lgang ned svønneha.l-lenr og hvis jeg
husker rigtig nedfører den også en udvidelse af
hallens faciliteter, her tænker jeg specielt på.
flere og større klublokaler.
I'tåske er der ]rer nu en rnulighed for at vi lran få
vort eget klublokale. )ette ønske har sj-lclcert andre
foreninger også. Dertil skal det nåslte siges at
det nå jo være i d.e and.re forenj-ngers interesse at
iiB får sit eget lokale så går vi nenlig ilcke i
vejen for dem - for vi er natlge og vi kan love at
dette lolcale bliver brugti
Her omkring å.rssklftet har rnan lov til at ønske
sig noget og det var alts;lL I,,13's nytårsønslce - trre-
ningsba:rer ved hallen og vort eget klublokale
altså 6t sted. hvor vl kan være.
Så opsffir c1e lrsnårr problemer son f .eks. det ned de
t5 bolde hell-er iklle mere og vi kan bruge penger rtil noget nere fornuftigt son f .elrs, et trofæslra,'
som slkkert vil g1æde rlenge med.lenner i klubben,
for så kan C,e endelig få tø:rt de::es sltabe med po-
kal-er og vir,:p1er oS stiile clet der hen hvor det
hører ti1 i vort ]<lubiolcale.

Godt nytår
Peier 01ock

III AITJE L0TT0-MEDHJ,ffiJPERE

Den ud.send.te køreplan for 1977 passer ikke hel.t !

Den 12,1. er iLet Kaj 0hlsens hofd (frofa Z) og den
319.1. O1åboys. En ænd"ret plan bllvår snart uåsend.t,

(M) 15 0O 70 Mekonike, V ggo Louslen
Hovnb erg

Teleion 45 14 60

Bent B. llløld,sen
out. el-instolloilr

) Srorunod.63 tlf. (04)45 t950

ALTING i EL.TING

Kunstboden
i Nordborg
Storegade 9, tlf. 45 19 35

5430 NORDBORG

Nfodcrnc brugskunst 
- 

gaveideer

A. Nielsen
TRIKOTAGE

SøVEJ, LANGESø

Centfø -
Dlørked

DANBO_TLF.45II09

ilord-Åls Boldklubs ungdomsafd.
lndendørstræningstider pr. t. 1. 77

il#:::::::::"::
Tirsdag. .

Torsdag
Fredag .

Fredag .....:.....,..

,§todutd fEldsel:
Tirsdag..........i.,.
Tirsdag.
Onsdag. . . . . . . . . : . . . .

Onsdag.

kl. 18.00-19.00

kl. 19.00-20.00

kl. 16.30-18.00

kl. 16.30-18.00

kl. 18.00-19.00

kl. 19.00-20.00

kl. 15,45-17:00

Ll. t7.oo-l8.oo
kl. 17.15-18.30

kl. 18.30-r9.30

1

I

Drenge I

Junior
Lillgput
Miniput
Målmæpd
Drenge

i'i

Miniput
Piger
Lilleput
Junior

llordalshallen:
Mandag......
Mandag......

Langos. slolo:
Tirsdalg.......

kl.15.00-16.00 Pieer
kl. 16.00-18.00 Puslinge

kl.16.30-18.00 Drenge

BEMÆRK: fugang 6l og 62 er Junior
fugang 63 og 64 er Drenge

fugang 65 og 66 er Lilleputter
fugang 67 og 68 er Miniputter
1Å,rgang 69 og opad er Puslinge

Mandag den 3. l. l9?7 i Nordalshallen
Øvrige mandag den 10. l. 1977.

Start:



L,lE SE REZ BREV tsuo* rL KNUD)

.Ie; t::c:: vi-rlre1 ig -t ,-tatl I 1,rng1in3el.fc1, iri::: opar-
'.^ .,nt ol: :z'ø1.a- i -.I -^Å+ 1-^r*.'r''-{-cr'. r- -d1111.,::i CC,'.j(, UU UU \'.*- \-U--r\u aruur .:-L-,-1sr.*uu'-v, t)v
::*:t l c.: l-r, c; jeS f r,er, r.t vi har C.et 5.::-.:.-c i
se:liorafåcl;-i;-;e::, iire.rf si-kkeli på e-l lidi a:rden
::i"ie, (h"å',Jo: ik':c rif Ser'r :risfcrsti: :i::c s;-ns"ru;tlt-
tcr). llen en l:l-ub af ll3t s stø-:reise neC ! scrior-
,.cli "-:e,-r rl c'; *':l:e rl:d.;1.: , at d.cr t,iI oIJtf. nc;l-e
snå karu:leratiiJc kIil:kcr, for:di de:: i;.vc::t år l<cm-
nei ct hold ox fra ;'n;Iin;-e tii senior. Dette hold
l. r,r lr oft .1 n.,^o frr-l 'l nccl.clr 

^- 
,l n* er-tf r-i : nl I arIiG- fI(;IU Ut:rUa -L.JjIUuD !u.U, J) r.UU r.--L JL ,rJI:sI lil:ke v::re l:cdc zf cll-cr lrove at 1:e1::npe, Ca Cct '

r'*l- v:lre -lnl.t';r'li-6t at tro , c,t ca . l0 s e:liorscii-
l-ere lran ]rave salrne inieresser:, c1a nogle er gifte
cg naturligvis ilrl,:e kan afse sanne tid ti} at dyr-
ke d.et ltanu:rer:atlige efter træniil; scn de unge
spillelc c'1L'r ^e uiifte.
l'ien son helhed nener jeg, at vi oil;:1-s hinanden
i "i r'r.- t i - -rrrf ^- io - hp- stOr f esrelrt fof aIle!r!-\u!rJ Jvuul v-r Jv:>

vcre spillere uanset on Ce sllal hu::tig hien og
ple je deres fanilie, eller cir de raødes and're ste-
d er.
Det vigtigste fcr li5 err at vi i ]li har det
spcrtsligt godt, oB at vi santidig respekterer
hinanCens små sær'heder; alt dette kalder jeg kan-
m ar. * alro'h ! lUTgI CL 9 UTL«U . .

I,ied disse ord endnu en gang håbet on et godt sat:t-
arbejde og held og lykke rned fodboldåret L977.

Thorvald.
)

-co000-
REtr'ERAT FR*A. BESTY-Ii.ELSESI,{ØDX DE}i 5. 12.75

1. Bestl'relsen konstituerede §ig son følgend"e:
Formand : Chr, Jørgensen
Iiæstformand" : Gert Jensen
Kasserer ; Peter Hansen
Sekretær : Chr, Kronborg
Medlen : ?eter Glock

? . Der er meld"t 5 seni-orhold" ti1 turnering 77.

3. Som hjælpetrænere i seniorafd. fungerer i L977

Velegnet
sko I evogn
og eget
teorilokole

N. BOYSEN
Spbokken 2 - tell.450095

TELF. 15I5,19

. . . tnrrr kebor clel ho*

) KAMPER
STOREGADE 77o NORDBORG

TELEFON 4517 44

MObil Qui.t service

ALg AI'T(D 3II('P

P.t.? O. Aad.?.an

Løltertott -.Nordborg - Tll. 4515 47

(0,,, 
Han

TTANE ELS=o,X,5*"X

bruger
h o'det

,"1.""i:li:i

llavnbierg Slalionslro

Prlv vor bcrrnlc rnrelning.

Grillstegte kyllinger og forårsrullcr

Anna oE Yiggo Bombcrg
Ttf t04) 45 r0 r9

?lelmuth ?lønsen
B'' ;enslagermester 

Y\IS'installalør

Bækgade 2 - telefon (04) 4516 54

I\ORDBORG KIOSK
N. Lehrmann Madsen

Storesode 49, tll. 45 01 7 4

Aut, lipslorhondler - tipssysfemer I

BLADE - TOBAK _ PIBER - RYGEARTIKLER

KAFFE _ SOUVENIERS

NBI Film lremkoldes

KøBMANDEN

Bent Lauslen
Købmand

TIf. 45 lsOl
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til ....
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Bent nn6hoff og l{ugo de la I'totte.
KontaktmeJld ti1 pressen er Chr, Jørgensen for
seniorafd. ved"komrnende og Børge l'treesgaard for
ungdonsafd..
Der ydes et tilskud til ferieophold/trænings-
le jr. Bent Iliemer og Thorvald B.asmussen arbej*
cler ned. sagen.
Der blev konstateret at alle træningskanpe er
^p+^r-r-<i"-L t/ c1I {, .

lT::ste bestl.lelsesnød"e afholdes de,r 1l ,L.77.
Vi vi1 irer ninde oil d,e'L vigtige spillermøde d.en i
a .L .L)77 l:] . 19 .1o på ]Iavnb j c::G ,ltat ionskro . '

Der skal bl.a. d.røftes tiCspunkt for træningens
sta,rt, selve den kon-mer'lde træning og ta:rken om en
trænin;sl- e jr ang i juli nåned.

?,liFEL{! }'RA Uil!0l.,is+ilp.uDVAI-GSi:c}:1 pEit 10 .12,. 197L
ft af de vigtigste punkter: var at find.e trænere til
d.e forsl<ellige irolci i l)77. Trænerlisten ser til
nuværencle t icLsnunlct såled es ud :

Junior : lJalther Schvrårner, 01uf Hansen
lrenge : Peter i'lrohn, Svend E. Grandt
Lilleput : Poul f . lTielsen, Preben Jensen
lliniput : Joh. idissen, Svend Hansen
Drr c'l t n -^ F-il< lTørskovf 4prrirSu . tL.

Piger : Gunnar Xriksen, I'iarle Kolnos

I pigehold
Dvs. at d-er mangler endnu trænere til puslinge,
lilleputtelr og d.rengene.
Ved reødet blev d.et end"nu engang slået fast at pige-
fodbold i liB iklce d"roppes og fortsat vil køre så-
frent raa;r har et tilstrilkkeligt antal spil1.ere.

6,

7

Vi regner med at melde følgende hold til turnerinq;
2 juniorhold. (Lrgang 5L/5?) )

3 drengetrolcl ( - 51/ 64)
5 li1leputhold ( - 55/65)
2 niniputhcld ( - 67/ 58)
2 puslingehold ( - 59 )

l

l

I

i

l[år raan taler j-nd.end.ørsturneringsfodbolC i ]'.8 op-
står cler altid en 1ivlig d.iskussion blandt træner-
ne og iederne det vår ogsf: til-fæ1det ved d.ette
nød.e. 81.a. rrteller vi r at så.frent nan tj-lnclcLei si3
ti1 denne turnering vil d.et være øuskerig t^I c-"iI-
lerne også. har nuligired for at trænc - ihr.'ertfal-d
en gans imel-lem - i d"en rrstorerr hal. Ungdoinsafd.r/-
seniora.fd".,/oldboysafri. lcan nuligvis i f.:llesskab
-rave en kørepla:r til brug af llordalshalle:r så alle
hold for nulighed for :.t træne der.
I{en det er et internt problem scm mcd. l-iclt sanar-
be jd.svil- je siklce::t kan l-øses,
l+.and.et problem son vi mener nan efte:hånd.en sl,:ii.l
i l\øst er nere generelt gæ1d,ende i ungd"oinsafd.e-
1in3er:rc . Det g::lder d o"--rerne 1, iI un,d cnsl:amp e:lc .
Iier nener vi specj-elt nogle si*ci.ldte 'rlolial_e don-
ne1e,, JO:_ Ofte r r-rryae i Ån J.n:fe f ;l:kCr O; til Se_
lrund ahold ene .
Det er :lenge gc:rge ell nere eller nindrc ,ltilfældig"
personr os alt for ofte hører n;in hritik fra de
unge soillere, denne kritik e:: for det iieste r:ettet
nod. d,omnernes ,,fag1ige liunnen'r - nen i:tcn ikke r:an
i virkelighed.en for det neste bare er bitter over
den li6egJrldighed hvorned nan ltar arra.ngeret denne
iranp.
i/i er klar over at clet er unuligt at bruge scr:te
donnere t1l alle kanpe. lor det første er C"er dcn-
rcriran5el o5 fo: det a:rclet knn Cct blive d),rt for
kl_ubber.nc. Ilen kan vi ba::e ltornc så rridt at narl
lrur forlal'tge a.t er l-okal d.ornmer ninCst skal ve:re
i9 3.r' gr::;e1, så tror -,,i på e.ii v.J;cnl;ii1,; forbeC_-
- l.; !u-r jrk!atg.-I.Lg Jru\4GvLJ--.

l' ,f i-r-r lr:;1c c.f d-e v:gt:-:+.3 n..1:':t e : Jei' ;l-:..-
bch. ;ldict u :C lct 1. n;d,e efto: ;e -::_::-l-i:; s"-.::' ,:;-
c-r.. ll;ste ;::d"e i un.,donsudv."1;et er. .;,-rd-:; ,,e-, tC.
l.L)77 kl. :C r lTordborg s]:o1c, lrlasscvær'elsc L1 .

MØ}E

pru
a tv 

'

i L977, Peter Krohn,
mandag den 10.1.77 kl.

Træneren for }rengeholdet
indkald,er til spillermød"e
18,oo i Nordalshal].en.
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TELF. (01)15 l9 75

Erik Petersen
Biomster - Frugt - Grønt - Konserves

Storeg. 7, 6430 l.Iordborg, ilr. 450366

§porlrarliklor

Son(lcrb,rrt Ill r3.{) {l }5 57

n*ordbor8 - Tll (c4) 45 l5 58

ffinarsTErsEr

Storegade 4 - Nordborg - 'flf . 45 l4 26

Søndcrgade / Guderup Tlf . 45 81 l0

,,chiki"
tÆDERVARER
NORDBORG TLF.450429

Sltgrcr I

I

Pølstmrgrrl

K. S'TERNtsEi\G
Sioregode 56 - Nordborq - Telf. 45ll 15
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- ET HELT HUS FYL "I SKO

Alt i cl-kokkenudrsr .

w*ffi'3^,
Nordborg

[RlIli&]9KA],ER YE] U]TGD.]F]. ;\FSL,uStiGStI§l
tr'ølgende spillere fik en pclcal af deles træner for
god indsats i d.e:a forløbne sæson.
B.olf Soye og Gert 3ø,;radt fra junior:hcl.lero.
Jesper Krab, T,ars l,tathisen og Per llristellsen fra
d.rengehold.ene ,
Steen Poulsen, Finn Pløl}er, Jan Schalcslli o3 Srian
Jørgensen fra L,illeputholCene
'r^/alter lTeu.nejer og Torben Christe:rsen scn I-j-niPU'r-
spil1ere.
Tonny Sørensen og 01e Esperse:: fra. ?usl:-ngL'hcICerre,
Ilanne i{oln Petersen og I'ij-na. }lristensctL fra pige-
h pene. 

_

DeJuden var d,er en vaudrepokal til l'ranll Papstian
og Allan Bak son fi-lc raålnandspol:ale-r.
SPORTEiI øns}:er jer a1le h jc:rteli;; till-;'kke !

TI]-, AIIE IIIIEPUTTER OG DERES FORffiDRE

Jeg vil gerne her i SPORIEI'{ sige al]-e tak for en
dejlig sæson. Vi har haft mange gode kampe båd.e
hjemme men også når vi har været ude. Der har væ-
ret et godt sammenhold, og kammeratskab på hold.et.
Vi har a1tid, fund,et ud af det selvom vi har tabt
nogle kampe. Der har også været ncgle lange ture vi
}:ar kørt og da er det af stor betyd.ning at man har
et god.t hold som også har haft humøret med, ell-ers
kan det godt være en lang tur hjem. Jeg synes vi
k )være godt tilfreds med den plad"s vi har opnået.
Jegi vil håbe for jer alle der nu rykker op som
drengespillere ai I også frernover vil vise jer fra
d.en gode og træningsflittige sid.e som I viste i
t97 6
Til slut vil jeg ønske spillere og forældre godt
nytår og tak for året der gik.

Peter Paulsen

Støt vore O
annoncØrer

-oc0oo-
JERES TRÆNER HAR ORDET
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WESTON
hc vtg tll vlg

TOTilY PETERSET
MøBLER

Sroregode 69-7 I -Nordborg-T lf .45 l9 3 I
Vi sæller kvalitelen i hoirædcl

Der er også sport i at hunne
køre bil på den rigtige måde!

Lær det nemr og bekvemt i

il0BD.A[S XønEsxoLE
J. BRODERSEN

Nlrreskovvei 2 Svenstrup
tell.4562S0

Sø[y lrro
srEDEr HvoR sroRE lrAvNE uilDER, )i'f,
OG GLADE IIENNESKER MøDES

tcbfon45 fO46

rn t coieGffiS er

S lagter B iørn
SLAGTERMESTER BJøRN NIELSEN

Storegode 23 Nordborg tel|.451447

molermester
451852 - Osterhoven ll - Nordborg

RUT EB ILSTATION ENS

tfl,l lfil,,A @ n,r,r
L[\ IJ VDilN(

AVlSER. BLADE. TOBAK & CHOKOLADE
TELF. 4s 1428
abninssrirer; 

!;:j3,:",,,,u1,rT
Søndoqe til ll. 12

NORDBORG AFDELING

- en bonk De kon rcAnc mcd!

FRA PUSIINGE TII MI}TIPUT

Ved. overgangen til 1977 må ieg desværre sige far-
vel tj-l cå. 20 af ier, id,et I d,a er blevet I år og
rykker op som miniput. Nogle af jer vil måske kom-
me tit at spille et par indendørskampe endnu som
puslinge, men fra ud.åndørssæsonens start er I med-

bland.t dem, der er mellem B og 1O år. Det kan nok
for flere af jer være en svær overgang. I kommer
nu til at mødå nogen, der måske kan virke lidt sto-
re og måske voldsomme på ier, men gå bare til bol--
den med" krum hals og strakt vrist og vls, &t I og-
så kan spil1e fodbold. Jeg vil benytte le jligheden
t'lat sige jer tak fo:: den tid, I har trænet hos
m161 I har været nogle dejlige knægte at have med
at gØTe. Held" og lykke i jeres vid.ere fodboldspil
i NB Erik

FRÅ PUSI,INGE TI]-, PUS].,INGtr

Overskriften hentyder til at I jo er nogle der ved-
bliver med at være puslinge også i 1977. Som I må-
ske har læst eller fået jeres mor eller far til at
læse ovenover, så er d"er cd, 20 som j-kke må være
med hos osr når vi træner i Nordalshallen fra star-
ten af 1977. Det betyder også, at mange af jer nu
vil kunne komme lidt mere med ind i billed"et, når
slaget skal slåes. En afga-ng fra puslingerækken på
ca. 20 er en stor afgang. Det er cå. ha1vd,e1en, d.er
rykker op.
f il udendørssæsonen har vi i l-977 tilmeld"t 2 pus-
li.gsholdl og det betyder også, at vJ- gerne skulle
ha I flere med. ved træningen. Til jer d"er er til-
bage som puslinge vil jeg gerne sige: prøv at snak-
ke med jeres skolekammerater, Iegekammerater ell-er
and-re I kenderr oB spØrg dem om de ikke har lyst
ti1 at prøve at være med til fod-bold.spillet. Om de
har fodbold.tø j eller ej er ligegyldigt, blot d"e

har et par gumlnisko nu hvor vi spiller ind,endørs.
Snak med kammeraterne og fortæl- hvord"an vi har det
når vi træner og spiller kampe. Har nogen af dem
lyst så tag dem med. Erik

-oo0oo-
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Bygnlng§artlkler - Trætast

JENS KOLMOS'EFTF.

Holmgade 33 - Telf. 451457

SiTILHOFF"
LEGETøJ. HOBBY - BABYUDSTYR
NORDBORG - TELF. 45 1483

LANGESø HERREFRISøR

PLADSBESTILLING

Kom ind eller ring o9 oftol tid

TELEFON 451231

HANS SCHMIDT

ek som i neret

opti ker

URE OG OPTIK _ GULD OG SøLV
Telf.45 00 l5 - Nordborg

Helmars "FOTO"
NORDBORG _ TLF. 451606

LAYENSEY BAGER'UDSALG

ARNBJERGVEJ I - LAVENSBY

NORDBORG

MANUFAKTUR

KONFEKTION
Storegode 29 - Nordborg - rlf.45 03 34

-_|I4I-IEEIil 
»v,/H. CALLESEN

Nordborg Cyklebørs
vf Harald og Waldemar petersen

Storegade 2 - telelon 45 06 35

SVEND WITTE

BOLIGMONTERING

Holm - Nordbors - Telf.45l306

IlrG/ oLlBOB
Indend.ørstræningen foregår nu hver mandag fra lcl-.
2A-27.oo.
TAK

I anleclning af vort sØlvbryllup vil vi gerne her
igennem S}ORIEN takke alle i lTts for udvist opmærk-
somhed.

Edith og Andreas Jensen
u5
Tak til spillere ol
er blevet vist mi6
i' F fcrventet, o;
m

IjB for a} dcn opnærksonl:ed sorn
under nin s;'gc1on, Cet i:avc-c jeg
d.e ::f or varrede clet endnu ilere,

Thnrrrrl rl

KRISE PÅ ]. D]V. HOLD ?

Jeg er blevet spurgt om der er en krise på vort 1.
div. hol-d"r og der rnener jeg bestemt at kunne svare
nejr da jeg med" lcrise forbind"er noget andet end
det der er sket for os (f.eks. uro og vrøv1 bland.t
spillerne på holdet), dette problem har vi ikke.
Vort store problem i d-e seneste år har jo vEIE at
vi har mistet mange spillere d"er skulle eller skal
læse andre steder i land"etr og så må vi også nok
ind"rømme at vi ikke har haft spillere nok at tage
af til div.holdet, f.eks. i år og til næste år.
Jeg vil her prøve at nævne de spillere som er rejst
d"e sidste par sæsoner. tove Beuck, Birgit llansen,
i,Ie git Hansen, Bodil Iiihring, Ingrid" Fr-ihring,
He-dis Ftihring, lotte Hansen, Sonja lassen, IIelga
Hellesø, l{argit Ølgod og desuden mangler vi også
Anne Hellesø resten af sæsonen. For dem d.er har
fulgt vort damehold de sidste år er der vel ingen
tvivt om hvor stærke vi kunne have været hvis vi
ikke havde mistet alle disse spi1lere. Da mange af
d,isse spillere h.ørte ti1 hvad jeg vi1 kald.e de bæ-
rend.e kræfter, kan man se hvor svært det er at fyl-
de alle disse pladser ud, og de unge spillere d.er
bliver prøvet på holdet for tiden har det meget
svært, da vi ikke har råd til at forsøge noget med
vor nuværend.e placering.

NH



Skull-e vi gå hen og rykke ned i kvalifikatj-onsræk-
ken, hvad der jo absol-ut er muligt, så må vi nok
indrømme at vor placering på landkortet er af stor
betyd-ning for dette, men så må vi tage fat næste
sæson og se om vi kan få" holdet bygget op igen.
Vi kan jo ti] slut håbe at vort store publikum ikke
vil- svigte os, men fortsat støtte os.

G.J .

-ooOoo-

HÅ]'TDBOIDTRiINING I U}TGD. AFD.
)iS}4ÅPIGER

m6ile'f
Træningstid

PIGER
F?ffire
Træningstid-

JUNIOR DAI,{ER

-

l-rænere
Træningstid,

Y]{GI]NGE DAMER

-

1ræner
Træningstid

DRE}TGE
§rTffi-ENsr
Iræner
Træningstid.

JUNIOR HERRER

-

1ræner
fræningstid

IIERRER YNGIT},IGE:

-

Træner
Træningstid
Alt træning

rirgang 65-56 el-]er senere
Hanne Jensen
kl. l.5-16 to::sdage
ezArgang b)-b+
Lone lauridsen og lone Jepsen
I(1. 15-15 og k1. 17-18 torsdage
aArgang bl-bz
Jørgen tr"ierner og Steen lykke
Kl. 17-18 og kI. 18-19 torsdage

Årgang ,6-60
Jens I'tollerlp
Kl-. 18-19.15 torsdage

{rgang 62-63
Årgang 54-65 ell-er senere
I,eif Rohr
Kl. A6-L7 torsdage

: Årgang 60-51
: Gunnar }lad"sen
: Kl . 19.15-20.1O torsdage

Årgang 58-59
Kurt Rasmussen
Kl. L9 .L5-24 .30 torsdage

Nordalsha]-len.i ungd.afd-. foregår i

»

Alex'g
Gonditorl
Th. Brorsens-
vej 56

Ttf.
4517 6',1

Kelly og Alex
Nissen

HaYnbjerg Bullkscenter talf. 45 1760

Hdffir&JørftnsenIrEtrE\\3\EEEEEEI

NORDBORG - TLF.451750

DE ER ALTID VELKOI,{MEN PA

D
HUS TELEFON 450535

H. PERREGAARD A-S

64æ NORDBORG 6474 SKOYBY

Tlt. 45 01 s0 Tll. 44 44 00

Korn - Fodersto{fer

Brindscl - Byggemoteriolcr

HAFilIÅ.FORSIKRIITG
Peter M attcsen

lr'lads Clausensvej 1 - 6430 Nordborg

- ring f5 02 lE

TIL

NORDBORG FARYEHANDEL
v,/1. Lorsen & sØn

Storegode 62 tel(. 451669

S logl terl o r r e t tri rt g en

Pa. J.J. JENSEN
Nordborg telef on 45 14 06

tril lensen
Ollolyr . Conhtlvuu ot..ff

rul. g.r. oj vrndrrrlor

Lærkevei 87 - Longesø - Tl{. 450565

UOI
Loitertoft 26-30, Nordborg

Ejnar Lorenzen

købmand Turøvei ,t2 Kirkeby ..1 50055


