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TR,O.]ER 1 1978

Nordal-s Boldk1ub's kontrakter og aftaler med irialere ti1 sæson 1978 er
i. hus.

I )iorafdel-ingen fortsætter Thorvalrl Rasnussen, Børge I'treesgaard og
JøL€,en Age Petersen.

Ynglingetræner bli-ver Walter Schwårmer. Han kommer fra ungdomsafd. hvor
han har været træner for Junior A holCet.

Dermed er alLe -trænerjobs i seniorafd.elingen besat og nu gæ1der det on
at finde trænere til ungConsafdeli-ngen. Efter hvad jeg har hørt, kan vi
i ungdomsafdelingen helfer ikke tlf rLæste år forvente tilgang fra seni-
orafd.elingen, idet nogle af de spillere man har haft i kikkerten tilsy-
nel-adende 1;ager endnu (mindst) et år der.

skal erstattes 4 ungdornsirænere tj-h næste år' t holder efter mange
indsats for NB op og 6n flytter scio nær,-nt cver tif seniorafd.

nn ny træner har vi a1lerede (næsten) fundet, idet Willi Ziewltz godt
kunne tænke sig at hjæ1pe i ungdonsafdelingen. Wll1i har før trænet
ungdomshold i Åbenrå. Ha:i har spi11et, senioir og oldboysfod.bold i NB og
er desuden kasserer i oldboysafd. I,len nu korome::'et l-il}e problem. Ha:r
er valgt scm kasserer også i 1978 oq vi1 j.kke afgå i utide, såfrent vi
ikke finrler en afføser fcr han ved den koru,-ienile oldbcJrsgeneralforsam-
l-ing og hans bestyrelse iøvri;t godk:nier denne "nanCel". llien mon ikke
mal vil se med velvilie på salen og hiælpc ungccmsafdel.ingen i denne
s ituat ion,

Skulle dette lykkes roangler vi seli,'følgelig stadig'ræk et par trænere og
je-,r'il endnu engang cpfo;'dz'e aile soil kal lrr at omgåes med unge men-
., FI-og som har en del fodboldforsta:rd tit at tilslutie sig ltrB's ung-
dc,-satdelrng.
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NfT FRA SENIORAED.

r.qMP,ru grr,,A.RER

Jeg har i den senere tid ki-gget lidt på NBrs spillerstatistik, og mener,
vi kan git et temneligt præcist resultat af hvem, og hvor mange ka.':lpe.
ved.kommend.e har spillet for NB I den tid klubben har bestået. Vl vl1 r
1øbet af oktober måned se om vi kan nå at hylde de jubil-arer der evt.
måtte være.

INDENDØRS FODBOID

Yi er ikke tilmeldt turneringen med noget hol-d.. Men de der ønsker at
spi11e, må deltage 1 de stærmer der koruner, og på egen bekostning.
Kluhben stiller trøjer tiI rådighed, og sørger for at tilmeldingen ord-
nes.

KAMPAI'IYSNING

Yi var udsat for at en 5. holds kamp måtte aflyses. Der er i NB for )
den ca. '/o senior, dvs. når a1le hold er sat er der 1o spillere i over-

skud-+ nogle enkel:e disponi.ble. Den weekend affysningen fandt sted, var
der lcrln 20 afbud. iet er ligesom om mange er ved at flnde ud af, at det
ikke gør noget med -1e afbud, for vi er da spillere nok. Uha-uha gutter
tat jer lidt sammen.

oPRYKI{TNG 0G PUBE{',111

Yi har stadig en pjrn chance fcr cprykning. Delfor kære publikum gå ut1 og
ltjæ1p spillerne me,1 positive tilråb, også når det går skidt, ikke kun
bebrejdende. Vr så Lvordan et god.t og sagllgt publlkum kan hjælpe et
ho1d, da 2. hcldet ;andt 4-0 over Ketting. livorfor er man ikke ligeså
fair overfor t. hc-LCet. Støt dem her på i.et srd.ste, de har erligL for-
tjent det. Jeg mener det er for dårligt at håne, nå:: det går skrJt, d Ihar man me st 'rehov ior h jælp. I

I'leget t,-Jei på at oktobers kampe'o1iver.:fgøreild.e for hvem der skal ned
lLber-rå op i serie 3 og da kan et goCt publikum være t1l stor hiæfp.

HIISEIiER

Peter Krohn har sendt en hilsen fra København hvor han takker NB for ga-
ven i anledni]:.g af hans afrejse. Desuden ønsker haJ} klubben a1t god.t i
f remt id.en.

Fl-emming Villadsen takker spillerne fra f. og 2. holdet for opmærksom.he-
den under hans sygd,om
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T IL T EB]T,IINSKÅIE1..IDEREi,j

Lørd.ag d en l-5 . okt. k1 .

Mandag den 17. okt. kt.

lla:rdag den 11. okt. kI.

Lordag d.en ,. nov. kI.

i,land.ag den 7. nov, kl .

T orsdag den l_7 . nov. kl-.

Sønd.ag den 20. nov. kl.
OI,D-BOYS

19.oo Stationskro - Oldboys afslutn. fest

2o .15 Ungdomsudvalget

19.3o Ungdonsudvalget

19 . oo Nørherredhug - S eniorafd.. af'sl-utn. f est

19.oo ]{orda1sha11en - Oldboys generalforsamling

19.lo Nørherredhus - Generalforsarnling

1f.Jo Nørherredhus - Ungdomsafd.. afslutn. fest

Indendørstræningen er starbet mandag d. J. olrtober i
tr'ortsætter indtif videre hver mandag ki_. 20.
NB OI,N-BOYS

Ordinær generalforsamling afhol-des nandag d. 7.11-.
ha11en med fø1gende dagsorden :

Nordalshallen.

)

k1. 19.oo 1 Nordals-

Forslag som
sen i heende

1. Valg af dirigent
2. tr'ormand.ens beretning
3. Regnskab og status
4. fndkomne forslag
5. Valg

5.1 Fonoand
5.2 BestS'1s1s..medlem

6. Eventuel
ønskes behandl-et
senest torsdag d..

på generalforsanllngen skal være bestyrel-
1 .tt.l7 .

NTtrT F'HIA

lIruffifiililfi§ftF0.
)

t^cE sERt=----z tsREV
TA-I{KER 40S Eilit "FOR,&DER"

I'lv-is nan følger liclt ned i a-roe jCet i NBts ur-igdons:idelin.g kan roan ikke
urrig:1 at se den fremgang sorn l..sl-inrene har væ::et iride i i denne sæson.

Årsag-.n hertil kan vist kun -.1-l:.1-- rilri tra:tterne, ne::l-lc Erik Nørskov,
Chlesten Blon og Søren Ilielser.i, Un3r,::te ser op til- cien alle tre, samti-
(l-.r-g ejer d.e både evrler og l,å.1 ;roiii6aerr'i1l at arbajiie med knægtene.

Tillykke med kredsnesterska.bet, bliv verc at arbejd.e i1[eså målbevidst
4 .freuover, så for-bcættc:: fr:srogatgen garanteret også.

{0{) 45 00 70

H
Mekoniker Vrggo Louslen

Hovnbierq
Tele{on 45 l4 60

Bent E. lllad,een
ouf. el-instollotlr-)

'stor"gode 63 tl{. (04)45 I950

ALTING i EL.TING

Kunstboden
i Nordborg
Storegade 9, tlf. 451935

6430 NORDBORG

Moderne brugskunst - 
gaveideer

ARTHUR NIELSEN

TRIKOTAGE _ PARFUMERI _ KIOSK
LANGESø - TLF. 4s17 52 DANBO SUPER

TELEFON 45II09

STUEURE
ANTfKUFE

KØKKEI{URE

repareres billigt og fagmæssigt
I RI\CER - V] HENTER OI tsR'IICER
) I'aGURyIACER. 

OIN B. PEDERSE]'I
Tlf.Or -45E9J4 bodsi mel en I1.l o-1o

NU]B'

TtlTTtlSPIL
hver onsdog kl. 19.30 på

NøRHERREDHUS

KIG IND TIL

Kolmos
DERES HOKI KøBMAND

TELEFON 4517 17



tGralllrs sptr,tlRp oe MÅNEllxs Hol,l

-Ogq{ her i september måned har vi fundet måned.ens hold og tltlen går til
},IINIPUT B.

Et a:rd.et sted i bladet står der lidt om hvorfor netop dette hold bl-ev
valgt.

Også måaedens spi-llere har vi fundet og her er resultatet:
Puslinge I
Puslinge 2

Miniput A

Iliniput B

lilleput A JBU

lilleput A SI
lilleput B

Drenge A JBU

Drenge A SI
Junior A JBU

Piger

i4ogens Nielsen
Michael I{ortensen
Jal Carstensen
Jes Bjerril
Claus Krogh
Thorki-l-d J ensen

Ib Møl1er
Arly Schulz
Brian Jørgensen
Kaj Jensen
Bente Johansen

Ungdomsud.valget ønsker a1le tillykke ned valget.

NBIs IU];JDST.E STØRSI :

Begge puslingehold er kredsvindere!

kt

Det er vj-st nok en sjældenhed at en kl-ubs l-. hold og 2. hold i sa-:lme al-
d.ersrække vlnder hver sin kreds. Denne fornemme præstation tegner pus-
lingeafdelingen sig for.
1. hold.et vand.t deres række.med maksimum point, 28 for 1{ kampe og en
mEffi;-på 107 imod 0 (!) Topscorer blev-Ib wåcher med 3O må1, Mogene
Nj-e1sen med 25 må1 og Turgay Sahin også med 25 mål, På dette hold er der
arrvendt 18 spillere men ikke færre end 10 af dem har spillet al-le 14
kampe !

2. holdet vald"t deres række med 22 points
p5ffi6a 9. Topscorer blev 01e Asmussen
med. 10 må1 og Thomas Kjellberg med 5 må].
27 spillere, men her er der kun 1 spi11er,
pe.

for f4 kampe og en måfscor I
med 19 må], Thomas Kunzend ,
På dette hold er der a:rvendt
der har spillet a1le 14 kam-

I'ørdag d.en 24. september var en stor dag for vore puslinge. l. holdet
skul-l-e spil1e den sidste kamp mod Egen og her var det bare et spørgsmål
om d.et lykkedes holdet at lave mål nr. 1OO idet kredsmesterskabet var
hjemme allerede før kampen, Mål nr. 1OO blev scoret efter l- minut og
kampen endte 8-0 til NB.

Ifter kampen fik alle spillere og trænere overrakt blomster som blev
skænket af en af spiflernes foræ]dre. Derefter var der trbanketrr j- hal--
Iens nøde1oka1e, hvor kfubben var vært ved pø1ser og sodava:rd. Hertil
var også 2. hofd.et inviteret, idet dette hold et par tiner før vandt
med. J-0 i Ul-kebø1 og dermed sikrede sig k::edsinesterskabet.

Veiegnet
sko I evogn
og eget
teori lokole

TrE RESil{oi<E
N. BOYSEN

Spbokken 2 - re1f.450096

!uncEteDotl
lqæ=Igi'{ii.-::i:I I

i7 FIRMAæ= sTEFFENSEN I| æI r 45154siLl-l

. . . rn,,.rt kcber clel ho*

) KAMPER
STOREGADE 77o NORDBORG

TELEFON 4517 44

MObil Qui.t seivice
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IIAND E LS BANKE N
,rltr(l nre(l r billedel

)t' Han
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hodet
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Prov vor bcramlc antcinlng.

Grillsiegie kyllinger og forårsrullcr

Anna og Yiggo Bomberg
Ilf t04) 4s 10 19

?lelmuth ?lønsen
)kenslagermester 

y lI S' installatsr

Bækgade 2 - telefon (04) 4516 54

I{ORDBORG KIOSK
N. Lehrmann Madsen

Storesode 49, tll. 45 01 7 4

Aul, tips{orhondler - fipssysfemer !
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NB! Film fremkoldes
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Tlf. 45 1s0l
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Yi ønsker begge hold og deres trænere Erik Nørskov, Chresten Blom og
Søren Nj-elsen tillykke med kredsroesterskabet og he)-d og lykke ved de
konmend.e kredskampe.

Tj-l- sid.st et bil-Iede af Puslinge 1 efter kampen mod Egen. (Puslinge 2

kommer i næste SP0RTEN).

tr'orreste række fra venstre:
Torben l{ørskov, Kristian Honore, Torben G}ock, Christia:r Foder
And.en række fra venstre:

l

Ib Wacher, Jørgen larsen, Tommy Sørensen, Turgay Sahin, Benny Christen-
sen, Claus Sctrmidt, Mogens Nielsen.
Bageste række fra venstre:
Trænerne Chresten Bl-om, Erik NØrskov og Søren Niel-sen.

TII ALIE UNGDOMSSPIILERE (og enkelte seniors\

Når I skal have nyt fodboldtøj bedes I huske følgende:

Buksexne skal være sorbe og må gerne have striber (e11er vinkler) i si-
derrre - rlen de skal- være røde. StrØmperne er e4§Jqf/el Iqge uclen noget

Det forla.nges selvføIgel1g kun når I spiller kamp og ikke når I går tiI
' træning.

Skal- I have ny træningsdragt kan vi selvføIgelig ikke foreskrive hvad
for en farve -el-ler fa6rikat det skal være. Men vi- ser da meget gerrre at
i også her tænker på NBts farver, og de er altså rød og sort. Jeg ved
hvoi svært det er ieiler var?) ai fj-nde en smart @ffigt i i'lB's ;

' farver. Måske skuIle man erindre forretningerne i- Nordborg om, at NB
har over 4OO a"lrtive fodboldspillere (rlet er hermed sket).

M.h.t. klubembfemet er det meningen at det skal bruges på træningstrø)er
og trænirrgsd.ragter. Det ser forøvrigt også godt ud på fritidsjakker.
Klubemblemet (vaskbart, rundt stofembfem i rød/sort) kan købes hos be-
styrelsen for 5r- kr./stk.

I\:INlIUT B

Iørst ti).lykke ned valget t1J. iaåneåerls hold som jeg synes f har for-
tjent at b1ive.

JERES TRÆNER

Efter forårets karnpe efterlyste jeg noget roere kampvj-1je. Iler i efter-
årets kanpe har I kæropet så d.et hai væiet en fornøJe1så at se jer og
191 4"" også givet bonus. I har fået 12 p. ud af 14 mullge. I foråråt
flk I kun 4 p. ud af 16.

Svend

IAK

Jeg vi1 gerne her i S?ORTEN rette en tak til mine kammerater på JBU
d.rengeholdet og Gu.nnar for blornster og ti1 NB for d.en fine gave som jeg
fik da jeg brækkede mit ben 1 Haderslev.

B j arne

I "ÅEPUT A JBU

hcr i efteråret har I spi].let mange gode ka-npe. Vi har vundet over Gram
4-0, Ulkebøl 3-2, Ribe 5-3, Tønder uden karnp og tabt ti1 SB 1-2, Hader-
slev J-4. Sær1ig k:mpene mod SB og Had.erslev var gode, der blev virkeli6;
kmpet og spillet godt. nfter min mening, kunne vi ligeså god.t have vun-
det, men d.e andre havde lidt mere held end os.

Men hvis I bare vlI fortsætte med at kænpe, som I har vist I kan, så må
clet bllve ti1 flere points i d.e sid.ste kampe.

Poul-Erik
MINIPUT A

{a, så er vi snart færdig ned efterårsturneringen. Det er gået godt ogI har spillet meget godt her i efteråret. I har hørt god.t etterl frvad-
cler er blevet sagt ti1 jer, b1a:rdt andet tog vi ti1 E[en og spi.iledez'1 \9d topholitet. Kampen skuIle vi have vundet efter-spiI1etl men Ivar lkke heldige. Bliv ved med at spil1e såd.ar så når I langt en dag.

Ti1 jeres foræ1dre vi1 jeg også sige tak for d.en gode støtte I har gi-
vet os. Drengene er meget g1åae hvis der står en iar eller en mor ude
ved si-d.e1inien, og så arbejder de endnu mere. Talc drenge og forældre!

Johannes Nissen

DOI,iIVLNRKURSUS

Der har været indbudt tif håIdbolddomrnereksamen, desværre har vi lkke no-
gen aspiranter ned fra kfubben og det er noget, vi bør gØre noget ved. I
løtet åt et par år er der næsten ingen dommere tilbage, til at d.ømme her
på l,lordals. Bestyrelsen er nok nød.t til at finde en nåde at få nogle em-
ier rned t1l kursus, sel-vom vi måske synes at det ikke er klubbens område,
så er det al1igeve1 noget der hører med ti1 arbejdet, da vi io selir har
pJ_igt til at sårge for at vi også om bare få år har dommere til afvikling
af vore kampe.

G.J .

l\IHMEDDELELSER

)

)
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- ET HELT HUS FYLDT MED SKO
10

Alt i cl-kol«kenudrtyr .

wr,,,ffi.'3r,
Nordborg

BøRNE- OG UNGDOMSST,flTNN I NORDA],S

Lørdag d. IT.9.
Sroåp19er:
Småpi-gerne spillecle nogledejlige kampe, det er morsomt at se ciem sp111e
med. en spiI1eglæde som ingen grænser-har, for i,kke at næyne når cle 1a-
ver nål-, se så virker clet helt profi. Med jubel, klap og oprakte hænder,
men Nordals småpiger fortjente åt vi.nde og-de vånd.t også uåen at sætteet eneste point t1} , tff,f,yfff PIGER.

Dame junior:
Vi havd.e 2 hold med fra Nord.al_s, men desværre havde vi nogJ_e afbud, vi
havde satset p^ 3 puljer nen måi;te dele dem i to, men sa iit de lidt
Iængere spilletid.
Nordals II kom i en svær pulje og bl-ev no. 2 efter Ketting som kom ifinalen. Nordals II spi1led.e godi og kænpede i opgøret med Ultebøl IIs 

;Nordals 
vandt.

Nordals I vand.t som ventet deres putje men også kun med en hård d.yst
med. luadtoft, Nordals I kom 1 finalen.
Men Ketting var en hård nød og det magtede pi-gerne fra Nordals d.a he1-
ler_lkke men de spiller godt de piger og skå1 også have tillykke med.
en 2. plad.s.

Sønclag d. 18.9.

Snåd.renge:
Vi-havde lavet 2 puljer men fik afbud så vi heft måtte opgive at spiI1e
L oerure ræEke, desværre.

Drenge:
Drengene de skal have den ros at de tog det hele med oprejst pande ogvar stolte af d.et mål- de lavede rnod Taldslet og så fik de øreine i rnå-
skj-nen i kampen mod Ulkebøl, men de kar og ae vit spi-Ile håndbo1d, så
fortsæt med. det gode huroør og jeres spillelyst
Plger:
Nordals var i pulje med Ulkebøl og Asserbå1le. Pigerne spillede mod As-
serballe fØrst og den va:rd.t de, men Ulkebøl var for stærke, de vandtpuljen og gik til finalen mod Iandsfet som Ulkebø1 vand.t sikkert medl3-1t men pigerne gjord.e en god indsats og skal have et klap rned på ve-jen nod turneringen som starter d,. ?5.9.
r ) -..r;---.
l,lordal-s dame l,ngIinge var i pul je med TandsJ.et og Asserballe, det var
en svær olgave og det lykkedes he11er ikke at vinde denne ga:rg, men d.e
kætpede, for en garrgsskyld, og tabte da heller ikke med mere en 1 rrå1
mod Asserball-e. Men kmrp ligeså godt i turneringen så skal I nok få
nogle point

Herre junior og herre ynglinge:
Det er et problem, da så malge af spil.lerne sp1l1er fodbol-d så er det
svært at stil-Ie hold og derfor hetl-er ingen tj_1me1dinger, og dermed in-
gen stærrnekampe, en skam.

Vi håber at dem son har fået spitlet 1ørdag-søndag har fået noget ud af
det og håber på at kur:ne gentage det igen til næste år.

Jeg ved god.t da,r'i skrev indbydetser:re ti1 klubberne skrev vi desværre
ikke noget om at vi i t11fælde : roa"nglende tilmeldinger nåske kun vill_e

sns Knudse
ERRE- OG ONENG

Y



E STON
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TOIIT PETENSET
MøBLER

Storegode 69-7 I -Nordborg-Tlf .45 l9 3 I
Vi sæller kvclilelen ihcirædcl

Der er også sport i at kunne

høre bil på den rigtige måde!

Lær det nemr og bekvemt i

HORD.ALS XøRESXOLE
j. BRODERSEN

NPrreskovvei 2 Svenstrup
te1f.456250

g t0
srEoEr HvoR sroRE NAvxE uNoERH( )t
OG GIIDE HENNESKER MøDES -

tchlon.l5 lO 46

TNICOTAGEHUSET
Storegade 31 - Nordborg

II Z
,,
1t 37A\ /^\ D

1t t Slagter Bi ørn
SLAGTERMESTER BJøRN NIELSEN

Storegode 23 Nordborg telf,451447

molermester
45 1852 - Østerhoven ll- Nordborg

RUT E BILSTATION ENS

lh / ll,A.6 lfl "
tlr.\ hV'»tlu

AVISER " BLADE. TOBAK & CHOKOLA,DE
TELF.4s 1428
Abningsiider:

Hverdage Li1 k1. 2C
Lørdaqe til kL. L4
Søndage til kL. 12

12

NORDBORG AFDELING

- en bonk De kon regnc med!

flk, men Ce l.cver io også godt for den
er tilmeldi i uesterrækken.

bruge lØrdag-sønd.ag d. 1?./18. det var en fejl og derfor kom der også af-
bud fra Vidar på det grundlag og det er selvfø1gel-ig en brøler son jeg
beklager, men det er iørste Å""g j"g har lavet noget med stævner, men hå-
ber det bliver gjort rigtigt til næste år.

TAK

til a1le som har hjulpet
el tak må være til Claus
at lave stærmeplaLnen med
alIe.

PIGI]R A

Jens MolleruP

ti1 stærrne i Broba1le. Det styrtede ned, så den sidste
, af lTybøls træner. Den dag gik det meget godt, bedre end

hol-det blev nemlig sfået sammen til et hol-d.

NHK - Broballe 2-)-
l{HK - Egen 0-1
NHK - Nybø1 uden kamp

der stævne i Ulkebø}, det glk ikke så godt.

- KIUI4 0-4
- Ufkebøl II 2'2
- Ketting 1-5

ved stævnet med tidtagning og dommere, en speci-

A damer

håber at vi vil få

D, 27 .8. var vj-

I I"ii"I.'åå'::
ilesultat erne:

NHK
}iHK
NHK

D. 18.9. holdt vi
i?:ffi-frte store,
Al-1igevel klarede

NHK-UfkebøII 2-9
i'lHK - asserballe 4-1

Jeg tror, at T vi1 klare jer godt i vinterturneringen.

Laurine

JIJI.]IOR A DAi'IER

PS, Vi vil også gerne sige v-olkommen til Ve.rnr , rJ
et godt samarbejde med cig.

SI,iATLIGER]IE VAIIII ].IH STÆ\.}inT

selv stævne i 1{orda}shallen. Forventningerne hos piger-
da det blev nær'nt at Ulkebøl var sønderjydske mestre.

d.e sig så nogenlunde.

)il gerne sige d.ig -rak, .-::gen, iordi
h- -fer ar du sn:rr v il f 1 J:: ban ras<.

Eallet Jtd ai os 
' 

og vIa.i

l. J-7 september spi1led.e lio::dais snåpiger ved ll- steunet i ltrordalshallen,
le;r første kamp de spi-llede var mod Vidar, de:t, ?l.nd.t de 5-0. De to næste
de spillede var mod Asserballe og Tandslet og i? vandt begge kampe med
6-2. Den sidste var mod Lu.ncltcft og den vandt ,:e ned' l-3.

let var de sldste træ.ningslcampi.
kornmende turnerj-ng, selvon oe i

de

Itrte. aopc.

HlEmsr%n
6430NORDtsOtl(; ItF {).1 r:,

son er et stort arbejde, tak til



Bygnlngsartlkler - Trælasl

JENS KOLMOS' EFTF.

Holmgade 33 - Telt. 45 1457

SiTILHCTFF"
LEGETøJ - HOBBY - BABYUDSTYR

NORDBORG _ TELF. 451483

LANGESø HERREFRISøR

PLADSBESTILLING

Kom ind eller ring og oftol tid

TELEFON 451231

HANS SCHMIDT

eksomineret

opt i ker

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

Helmar. "F O,T O"
NORDBORG * TLF. 45 16 06

NORDBORG

MANUF AKTIJR

KONF E KT ION
v,yH; CALLESEN

Storegode 29 - Nordborg. rl{.45 03 34

Nordborg Cyklebørs
vf Harald og Waldemar Petersen

Storegade 2 - telelon 45 06 35

14

SVEND WITTE

BOLIGMONTERING

Holrn - Nordborg * Telf .45 l3 06

I forbindelse med træning og også til ka.rop, ville det være rart om vi
var et par piger mere, da vi så kunne stj-1le 2 ho1d, j- stedet for son nu
hvor vi er 13, hvad der jo er rigeligt til t ho1d. Så ieg håber at vi
får 2-1 småpiger mere.

Ul-1a J.

KIAGE I'RA II HOIDET HERRE I

TII STÆVNETEDEISEN !

Yl er nogle stykker på II holdet som ikke forstår den måde man laver et
stæYne på, for'når mån betaler sin kontingent og træner i en k1ub, så må
ilet også være meningen når der laves stær,rne for kl-ubben at alle ens egre
hold får en muIlghed for at spil1e i hallen, men det ser ud. som om at
A holdet kun skal bruges som itatister, det er meget unfair mora1. Selv-
føl-ge1ig hvis der nu [orrer for mange tilmeldinger må man prøve at lave
oD' fl programmet, men det går bare altid ud over II holdene og det er
i} lhelt god pol-itik.

Jens M.

IRINER MXID DIG NU !

Vi nan8ler en træner som vi1 trærre drengesp.illerr-det er jo synd for-dem,
at de Iktre har nogen træner, der er nu l-5 kvikke drenge son gerne vil
spi11e håndbold, ået er teoårigt for os a1le, hvis vi m-å se os nød til at
sånde d.em hjem igen nu vi endelig kan få gang i den i NH.

Jens M.

SENIORSTÆVNE

vort seniorstærne i Nordalshallen gik godt og haflen var fuldt optaget
både 1ørdag o5 søndag. orn lørdagen hvor det var A rækken der spillede
sendte AugisLinborgs herrer desværr.- aibuC. om fredagen, men el1ers passe-
de det irele og glk efter planen. A d.a:rer blev vundet af Øster Bording og
A herrer af Herning.

)
Ou. Jøndagen vandies nesLerrækken daner af Vorup foral Vldar' NH og Viby.
Mesterrætken herrer bl-e-r vundet af Haderslev foran Tand'slet, S-i-]keborg
og 1{erning.

vi vit her gerne rette en tak til alle der hjalp med Ijlanlægning,P-a!se^^
d.ommerboral, døuune osv. ud"en den hjæ1p ti1 rai,.Irge oioråder imnne vi ikke få
det til- at klaPPe.

TR NINGSIGTUPE OG ST,{'rNER KVA }AMER

lørd.ag d. to. var KVA d.amer i DybbØlhal]en og spillede mod vorrrps 3. div.
arro"r""g clog dem med.11-1o det Yar god.t kl-aret, til gengæld- siog de os io
ved vori egei stæ.me orn søndagr. da tabte vi også ti] Yidar og slog Viby"

c,9 
"a.l" ^tcuu"



Sønda-g d. 18. var vi i Iåborg t1} stæ-wrervi sejlede med færgen til Bøjden
k1.. B.oo og rrar igen i Fynshåv k1. 20.oo så vi fik en he1 dag til a-b gå

G.J .

med det.

Der spil1ed.e vi fØrst mod Skellerup og va:rdt 6-4 derefter spillede vl 5-5 
_

mod Hbrne og dermed vandt vi putjen, i finalen blev vi sl-ået af Fåborg ned
7-4. Ilnaten formede sig son de fleste ardre af vore kampe, at når vi kon-
mer bagud, har svært ved at fighte os tilbage i kampen. Vi fører martge
gange med.-et par mål, og så l-aver vi nogen fad'æ§er så vi pludselig er
bagud, og så er det sket. Det kan nok i nogen grad skyldes maaglende.ru-
tlie,'mei så skul_le vi nok prØve Bå at få lidt mere teroperament med i
bj-l_tedet. nen sid.ste vilje til at vende et s1ag, det er som om den nang-

f
IIYT FRA U}IGDOI'ISAI'DEIIIiIGE}T I), 

Y
Til Susa:rne, Randi og ?14!
Selvfø1ge1ig skal I konme ti1 træning og I har hele tiden haft trænings-
tid., rnei dei skete err fejl i Nordborg Tidende d.a vi havde lavet trænings-
ptanen, de glemte at førå pigerne på plaren og det var vi meget kede af
men dei stculte jo være kfaiei nu, men den Son hai: sklc.,.et de venJ-ige
ord j- sidste ud[ave af Sp0RTEl{ sirulfe nu nok have spurgt før marr satte
det så hlrdt o-o.

Jens M.

TII T\I,IE UIiIGDC},ISSPI],LNRE I

I må gerne kritisere hvis I synes ri i bestyrelsen ikke gØI nok for je::,
men vi prØver på det bedste, noger fejl vil der altid bfive, da vi- a1le
skal klåre proll"r".'.r" i voies iritid. og.ikke altid få-r-snakket nok
sa.mrren, har I forsl-ag og nogen fo.'-.ner for ændringer på den nåde vl ord-
ner dei på, så er vi.-altld iydhøre. Forslag kar-rr I kcrne med iil ung-
donsf o::nanden.

J ens li.

PS. Har I nogle t'røie.r fra kl-eb':er, inå i afle'rere den 1111 ieres-træner, )
om de er røde eiler hvide, vl. {.Lngler trøjer ti1 nogle spiilere og
I nrå iLke !,.uge de trqie" ti.l 'bt

IESYÅE'RE:

Yi må I år udtrække vores herre junior af si turneringen da det er umu-
ligt at få spil-1erne til at sp11ie. De kommer ikke t1l træning, så det
er en ke4elig ud.vej men nød.veidig*u for de and,e spillende hold j- tur-

Heldigvis! Det ser ud som om vi ican få et drengehold med i turnerlngen
:-år, der er en pæn fremga^ng, Der er nu I5 drenge, rnen de må gerne tage
derås kammeratei med. så-I [a:r blive flere, det er sjor-t at lege med

bo.l-dene.

Alexte
Gonditorl
Th. Brorsens-
vej 56

Tlf.
45 17 61
Kelly og Alex
Nissen

Havnbjerg Butlkscenler l8lr. 4.51760

tlUmerS,Jørdarsen
lr-FrIIEA\J@

NORDBORG - TLF. 451750

DE ER ALTID VELKO}å}',IEN PÅ

TELEFON 450535

D

TI. PERREGAARD A.S

6430 NOROBORG 6474 SKOYBY

Tr,. 45 01 50 Tll. 44 44 00

Korn - Fodcrsto{fcr

Brindscl - Byggemotcrioler

ltÅFllA-F0RSlKRlllG
Peter Mattesen

Mads Clausensvej 1 - 6430 Nordborg

- ring 15 02 G

TIL

NORDEORG FARYEHANDEL
v,/1. Lorsen & sØn

Storegode 62 tel{. 451669

§llr g terf, or r et rtirt g en

F-) J. J. J E N S E N
Nordborg telefon 45 14 05

tlil lensen
Ollrfir . Conlnlrrrro of tafr

rrd. g.r. cg vrldrrlrr
Lærkevei 87 - Longesp - Tlf. 450565

Lojtertoft 26'30, No'dbåi!- Telf"(04) 45 '14 32

@
Ejnar Lorenzen

købmand Turøvei 't2 Kirkeby ..1 5 00 55

KOPIERING: t{ORDBORG NU"KOF
(04) 45 l8 C


