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ÆP,NSMEDI,EM

På gener:alforsamlingen blev Verner Petersen, Skomagergade, udnævnt ti1
æresmedlem af Nord-Afs Bolclkfub.
Har p r 2! år virket som kontrollør her på ldordals, først i lilordborg
Ung llforening, senere i Nordborg ldrætsforening, og nu til sidst i ll.B.
denne er jo en de1 af d,e 2 andre der begge.er nedlagt.
llan har i de 25 år været foreningerne en meget stor arbejdskraft, en ar-
bejdskraft, man andrig gik forgæves efter. l,'i har alle meget at sige Ver-
ner Petersen tak for.

GENERAIIORSAIILING DEN 17.f]. 77.
På generalforsamlingen, der var besøgt af ca.60 mand, blev P.Søndergård
valgt til dirigent, et job han klarede r4ed bravour. Som fø1ge af, at Kron-
borg er rejst, havde Gert Jensen overtaget protokollen, iøvrigt var resten
af dagsordenen som følger:
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10. Evt.

For tdens be re Ln i ng ( -rop I uk )t- ,-------Fon,,-6dens beretning indehofdt rnange ting, enkelte vi1 jeg komme ind på
her, b1.a, den nye llordals-ordning. Fra byrådets side havde man ønsket en
ændring af den bestående ordning. S.I.U.lil .A, ha.vde derfor i samarbejde med
alfe forer:iinger udarbejdet et forslag til ny ordning. fa vi senere ved et
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i s.r.u.tit,A. fik
så godt son slet ikke, havdE taget nEnilrr til de forsfas vi havde frem_jo:-:r ^ztso o^rar skrev r' ti1 blrå LeL, åi i";=i;cå;'=iI?:å'sendes rir-ti1 ny forhandling._rrette sketå, og iormænde"" E. ,-rr--iråkardt tilm^d L7råd-r o.,n _9.,l' . 7.

Seniorafd' har i år haft en forrygende sæson, der sluttede med oprykningtif serie 3,-^en præstation, som i"mine Øjne, er større, encl da vi rykkedeop i 1970. Når man ser tilbage på den sæÅon.og på den i.rå".t" r arle harpræsteret, ville det have væiet-den største uietræraigrr"ål'n"i" opryknin-g,on lrar gået i vasken, - endnu engang tllfykkeVi må i den forbindelse ikke g1emile Eerie 4rs str,rrste overraskelse, NB 2.r var-skyld i at der kun brev eel gyser fra lirB, - vi kunne-jo have haften ned.rykning i den anden ende af Eårie 4, men med ii"i-'"plf, holdt f som_merferie i toppen af serie 4 _ tak for jeres indsats

X::}f:,t:."+-hrr_!o ansøgt idrætsfonden om at leje det ganle kfubhus ved,l::,i?i:^:_r*!11. tljepret er gået i orden, vi maigler båre at få tejekon_L'aKtren underskrevet,._og det regner vi med. sker ind.en ju1. vi skal deref-ter-bruge en del frivilllge hjæipere iil rt restaurere krubhuset. vi sk2.--også have nedsat et krubhusudvarg, der: skal tag" "ig-år--;i;--å;;"r"år.tir'' )vi håber at indvie huset inden tiineringen _1978. - ' i- *--"+' /
Der kom_et forslag fra Knud__MØller angående.indefodbold, han bad. bestyrel_sen finde et udvalg, der_ville tage sig af indefodboraeå iår sæson TB-79.Der var en del debat om dette emnE, dei var spirlere der mente, at de var

blevet 1æg-tet-at spllte indefodbold. Bestyrelsen mente lkke man på nogettirlspunkt havde nægtet nogen at spille inåefordbold. I,{an enedes åm at"re-styreisen, tif næste sæson, skurle tage indefodr-rolrl op til overv.ejelse.
Fra bestyrefsen lå der forslag om at forhøje koniargerrtet for både sen.
og-ungd'._ Forslaget- blev-vedtaget uden een eneste kommenta.r og blev.somfølger: Ungd.onsspillere fra 45 kr. til 60 kr.- Senior fxa G5 [r. til
90 kr. beggr: halvårtlg.
va1H.

IJngdomsafd,formand Peter Giock blev genvalgt. Bent Riem-^r blev valgt tilsekretær. Der var ingen afstenming.
spilleudvalgsformand blev rgon Haugård. ler var en ce1 besvær med at fådenne po::t -besar, de-t .rar lige før, der skufl e r.ndkatrles til ekstra ordi-nær generalforsarnling, Jeg vii gerne sige Egon Iiaugård tak fordi han vilpåtage :1g dette, ofte utaknemmålige, job. !?eter,-na-nsen'ble.r genvalgt tll kasierår. N],.valgt til bestyr.clse.rl D-Lev ,Bent. i.rener, scr, sekretær for båie sen. c,g ulgcl, len sidste prads i bestlfik \rciigarrg Saxer. lestyr'elsen korstltueie r -:g på et rirøde c,en 1.r2.77,"Arthur calfesen o-1ev genvalgi som suppleant. c.E.p.asrnussen blev genvalgt
SOM ICVASOI.
Jeg vil gerne sige tak tir chr.(r'onborg og Gert Jensen, vi har haft etgodt og hyggeligt sanarbejde r bestvrefsen.

I forbindelse med oprykring ti1 serie 7, ]nar 1. holdet fået en komplet
spilledragt, vi vi1-gerne sige tak tiI Havnbjerg Centerforening, Hårre-
magasinet og linmann Sport for denne smukke gave.
Som repræsentant for Nordborg Sparekasse, oyerrakte Yrggo Jessen NB et
gavekort, på l5O0 kr,, det skal bruges til køb af rnventar til klubhuset.
Vi er Sparekassen meget taknemmelig for denne gestus.

Specialcenter i hvidevarer
HAVNBJEBG BUTIKSCENTER

Telf . 450766- 450266
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STUDI
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TøMRER. Og SNEDKERMESTER

JENS MOLLERUP'

MøLLEGADE 79 HOLM
TELEFON 453344

Farvehjørnet
HANS SøRENSEN

Storegade 2 - Ilf. 04 450069
6430 NORDBOBG
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OLD-BOYS GENERAL[ORSAMII\C .

-

I"19"s den 7.lf,77 holdt 01d-boys den år1ige generalforsamLing i Nordals-haIlen.
Der var et pænt fremmø_d-e, godt 20, og generalforsamlingen forløb stilleog roligt. Formand-en viggo Jessen-,rai I reretningeii"Eu--pa, at No.d-AlsBoldkrub vifle rå et lellaerigt bedr- r.r"rii"--åå-;;;;;"i; tl savn forh-ele kfubben, herunder olså ola-uoys, når banerne ved Nordalsharfen vark1ar. viggo var optimist m.h.t. tiåspunttet for t"rrårrr"i-i*rdiggørerse,idet han mente, at det var næste punf,i- erter svømmehaflen. rad os håbe hanfår ret.
På valg var formanden viggo Jessen. Han blev_ genvargt for foreløbig denæste 2 år. Kassere-ren lrirfi ziewitz, der ikkE ,r. iå "åig, ur"r. løst fra
Ii:"::::l:o?el^3f cenerarforsamling"r,, -ror-u.t 

rrunne"rr;æiiB'ungaomsara.ruu Lræner f oen nve sæson. som nv kasserer blev- valgi steen x;efft,erg.På valg var endvidåre rrit rår;k;;,*å;; ikke ønskedE"åt-iortsætte, d.a han
:I.j:l-:t af ungdomsarbejdet. Knuå poulsen blev valgi-soÅ-mearem af be_v vJrvluura.

OID-TOYS IN'EN!ØRSTR,{NING. }
Træning indend-ørs i Nordafshalfen i 19TB: Hver mand.ag fra k1..20 til- 22.Start den 9. januar f9TB.

SPIIIERMØDE - JU],ESTÆYNE )
Mandag Cen f9. december kl. 19.oo i Nordalshaffen.
Som sædvanlig slutter vi året af med julestævnet i ballen.
_I 9I aog med en lidt-anden optakt end sædvanlig. Fra kI. i9, oo _ l),Johofdes.spillermød!, hvor vi skal have valgt et spilleruavårg. Kun det-te samt evL. er på programmeL.
-ufter.valget foretages rodtrækning til holdene. Alle som ønsker at del-
I?ge. stævnet, skal derfor rnøde kf. 19,oo, ned mindre vi på forhånd harfået anden besked. Enkelte kan være foihinåret p.g.a. r""gå." åb;i;;";i-
9".., " så t_it- jer',, giv besked, hvis I vi] med,- oE på f."iifu"t tidspilnkir.kommer. Husk det, for ellers kan r ikke påregne"ai kunne dertagel rneamindre en plads skulle være ledig.
{}Je_pglinge fra i år, samt senior kan deltage, og der spifles om ænderti] de vindende, samt rødvin ti1 2terne.
l?-1__k1. 1!,oo, så er du også med bagefter"
IIUSK AT GI' BESKID, }I/IS nU KO}0,1ER sUWm.

(04) 150070

H
Mekonrker Vrgqo Louslen

Hovnbl erg
Teleion 45 l4 60

Bent E. l?Iadaen
. out. e l-in sto I lotlr
)

Sroregode 63 tlf. (04)45 1950

ALTING i EL.TING

Kunstboden
i Nordborg
Storegadc 9, tlf. 451935

6430 NORDBORG

Moderne brugskunst - 
gaveideer

ARTHUR NIELSEN

TRIKOTAGE - PARFUMERI _ KIOSK
LANGESø - TLF. 4s17 s2

*@=
DANBO SUPER

TELEFON 45II09

STUr';URE
ANTIKUB-E

KØKKENURN

Iepareres billigt og fagmæssigt
E nrNc-En - vf HENTER oc BRINGER

) FAGURMACER
OIN B. PEDERSEII

ILf .04-+58954 bedst mellem kl.l 6-19

]NUB'

TtlTTtlSHL
hver onsdog kl. 19.30 på

NøRHERREDHUS

KIG IND TIL

Kolmos
DERES HOKI KøBMAND

TELEFON 451717



AFS],UTNINGSIEST - SENIOR.

så har IiB,sai punktum for udendørssæsonen i år. ret skete med en storog flot afslutningsfest på lIørherredhus.
:i:_:?:_i]"_!:lrqlt: T?"9"1 der havde reserveret denne dag ti1 r,,rB, ogstemningerr var-da,oqså r top fra starten. Mens vi g;orde"hvåå 

"i'ro,Ifi""for at gøre^kål på det lækre ta'-selv-bord, spilfedå 
"t g;at og velopfo1f91t_er...Må jeg her komme med et 1il1e hjertåsuk ? TA,SELV-BORIET ser

aur dL EØr'e Kar pa oer -LæKre'ca'-se.Lv-bord, spillede et godt og veloplagt
:II::t_"",., Må, jeg l.{_ kgn*g med et 1il1e hjertåsuk ? rA'SELV_BOFIET sår "
altid lækkert o§ indnydende ud; men kunne det ikke friste andre end misD+ n---,^at prøve noget andet. let er lige som om, vi kender det for go(.lt.Vl blev også, 1 en mini-avis . eJ ort olmærks om rå . hva.d rl er rra r s tr af, i en mini-avis, gjort opmærksom på, hvad der vår sket

i DAIIÅRXSST0RE Ansvarsh.redaktør:
. t, , Ud.søgt medarbeider:

?eter GIocx SpECIÅtBtÅD
-uent H-Iemer

e

Prrl:sram
Ili

Kåring af årets yngling

Kåring af årets spiller
Kåring af årets id^rætsnand

Kåring af årets d:me

Kamp jubilarer

SK!TCH
eveqtuelt. boksekam- ^-

På udflusfr
Bestyrelsen. har efter den kæmpe
succes med træningsopholdet i Fjer'
ritslev besfuttet at tar på ud-
flugi også i 1978.
Turen går næste år til SIGTE, idet
bestyrelsen mener at nan d6r bedst
kan forvente fint vejr p.g.a. di-
verse radione,ldelelser, hvor man
ofte hører: Der er god.t vejr i
SIGTN :

Velkomtnen
for afslutningsfesten i9T7

Velkons t

I

?.

'c

'rbemærkelsesyærdige" ting i tØbet al sæscnen, oE en sang lra,'_re gamles

5g;3: :i".i*"3"tiu"l.å+ tå:*:r'?å8,'31 i,i"å":",g?å";i,",rre" ."r-",,..)ten. l'å.rilg af ;irets sfrfler cLars sØiensen, 3Lrets 7-ogling Jan vil1a,1sen,årets :iane Iiirsten l{augird oE rr.-.- i,ir:ætsrnancl ient" LIemei, der satte etflot punktum for sit arbejcle som sliiieuovalgsfornalc .ued at have fundet
II_"f ltf oe spl1lere, cler havde spittet mere enC l5O kampe for NB.
I+ll . "l: rj ,1 er at I e,-an:mon og ,it , erntrr pe- rs^n. oer åt Svonstrup ol ^vKå-rel S,Jn bo"1^ns I d re spjlIer. kampon -oo Ie-[i,io om -ft-rm-dd-gån.
l'lien det var rkke kun f odbord- der stod på programmet. ngon Haugård iarpromotor fo'en boksekanp helt i særklåsse. Jeg har deEværre §1emt derestrkunst:Lernatr'netr, men carlo og Alfred leverede ån alderes f ortiæffelig lm-derholdning. Blot sJ,'nes jeg,-at sejren gik ti1 aen roriårie. Alfred Ekul-le,have.vundet på kl:o_ck-out, da han vippede Carfo ned ad trappen.Efter at have hvilet lattermusklerne o!-ledere og i"""""" var blevet tak-ket og hylilet var: det så tid til at fB" rørt beneie, og det blev gjortgrurdlgt ti1 kfokken var over halv tre. ril slut "il 

j"g gerne si[e taktil den, ^'re. ha.r gjort så stort et arl,ejtie .ior at grrå å"ir." aften såfestiig fc_r os aflesammen.
I lena larsen

': r anledning af NORI-ALS BOrnKruB's AISTuTNTNGSFEST 1ørdag

Velegnel
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og eget
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N. BOYSEN
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) KAMPER
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MObil eri.t service

ALg Åt r(! srroP#
Lølterlott -.ilordborg - Tll. 4515 47
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IIAND E LS BANKE N
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Prrv vor bcrrnlc rnrelning.

Grillstegte kyllinger og forårsrul lar

Anna og Yiggo Bombcrg
rlf (04) 45 1o l9

?lelmuth &lønsen
, )kenslagermester 

ll\/S'installatsr

Bækgade 2 - telelon (04) 4516 54

NORDBORG KIOSK
N, Lehrmann Madsen

Sioregode 49, tl{. 45 01 7 4

Aut, tips{orhondler - fipssystemer !

BLADE - TOBAK _ PIEER - RYGEARTIKLER

KAFFE _ SOUVENIERS

NB! Film fremkoldes
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Tlf. 45 1501
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LÆSERI=<71 BREV
Da jeg ikke på anden måde har kannet udtrykke min taknemmelighed for den
ære, der blev mig og min kone tifdelt på generalforsamlingen den 17.lf,
vil jeg her gennem Sporten sige NBrs bestyrelse og medlemmer HJERTEIIG
TAK for udnævnelsen som Æresmedfem af NB,
En sær1ig tak til Peter Hansen for den tillid han har vist mig gennem de
forføbne år, håber fremover på godt samarbejde.
Her gennem Sporten skal også lyde en tAK til de trofaste tilskuere som
gerrnem de forløbne 25 år .nar gjort det til en fornøjelse at kræve entre
tj 1 lodbol dkampe.
Hjertelig tak for bfomsterne og den flne gave 

Astrid og verner (ham med
tasken )

I'ILM-FILM-FIIM.
T forbindefse med seniorafdefingens julestævne mandag den 19. december
vises der fifm fra kf. 20 i mødelokalet.
Yi starter med fj-lmen fra juniorturen til Stuttgart, hvor alle junior-
spil1ere, deres foræfdre eller and.re interessered-e er velkommen.
Fifmen varer ca. 7 minutter.
Desuden er der mulighed for at se filmen fra omkampen i Augustenborg
(med begge NBts mål), filmen fra træningslejren i Fjeritslev og en film
fra Hamborgturen for et par år siden.

IYYT FR,A

lJNfi00Ms[[0.
GENTRAII'ORSAMI]NG NEN ]7.NOV.
Ungdomsafdelingen specielle interesse ved generalforsarnlingen kan sam-
menfattes under følgende punkter.
Yafg
Peter Glock blev genvalgt som formand, m-'ns Bent Riemer blev valgt som
sekretær f or ungdomsafdelingen.
Ind.komne f orslag.
1. Forsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om en kontingentforhøje1-
se. Herrned er kontingentet i ITB følgende: Ungdomsspiffere 50 kr pr.halv-
år (senior 90 kr. )

)

)

r)

I,

2. Vedr. indendørsfodbold (SI-turnering). Klubbens holdning til inden-
dørs turnerlngsfordbold tages op ti1 revision - der nedsættes et udvalg
som arbejder med sagen.

Lryndens (unsd.afd.)
Yi deltog i turneringen med ialt 13 ungdomshold, 1I hold spillede under
SI og 7 hofd var tilmeldt .TBU.
Desværre måtte vi også i år trække hold ud af turneringen på grund af
spillermangef i den sidste ende af turnerlngen, det drejede sig om drenge
7 og junior 2. Det problem gentager sig næsten hvert år. Måske er vi i
ulgd.afd. for optimistiske når vi tifmefder hofd, - men på den anden si-
de føfer vi os også forpligtet til at give affe spillere mulighed for at
spilfe turneringskampe, når d-e har tilmeldt slg NB. Hvor mange spillere
der så senere svigter os kan vi ikke forudse. AIt i alt kan vi være til-
fred.se med sæson 1977.
Yed siden af turneringsfodbold har NBrs ungdomshofd i år deltaget i man-
ge andre arrangementer. Et miniputhold var i Llibeck i januar måned tll
et stort indenrlørsstæyne, hrror vi var i selskab med kendte storklubber
I lNord.tyskland. Vi blev nr. J og en af vore spillere blev udnævnt som
. lnets bedste spi11er. At NB's miniputhold gjorde fin reklame for
dansk ungdomsfodbold viste sig også senere, idet vi fik indbydelser fra
både Hamborg og Berlin.
I forbindelse med Festiby i naj måned, l«rnne vi så byde gæster fra ltibeck
vefkommen her på Nordals. Gæsterne stillede med et miniputhotd, et lil-
leputhold, et drengehold og ca. 50 foræfdre. Yi spiflede nogle dejlige
fordboldkampe, der blev skabt en del venskaber melfem spillere og ledere
fra begge klubber, og en aftale om genvisit i Lflbeck med de samme hold
va-r en selv lølgellghed.
Yed sanune arrangement - Festiby - har vi også afvikfet vor traditionelle
cupturnering med naboklubbernes d.rengehold,
Vi deltog også i år ved SI's amtsstævne. Det-skete Kristi Himmelfartsdag
og her fik vort puslingehold en flot 1.p1ads.
Juni måned er den måned, hvor vi møder Hatting, i år iøvrigt for 15.gang.
Ungdomsafd. venskabsklub gæstede Nordafs i weekenden 1B/19 juni med et
pigehold, et drengehold og et juniorhofd. Om søndagen var der pokaltur-
nering på Langesø stadion, hvor foruden Hatting og llB også naboklubberne
var indbudt. Samme dag var der også en pokalturnering for puslingehold
og sidst på efterrniddagen afsluttede vort li1leputhold med en venskabs-
kamp mod TSB Flenborg. En festlig fodbolddag på langesØ stadion.
Sid.st i juni rejste vi med et miniputhold, et li11eputho1d, et d"rengehold
og mange forældre til weekendophold i hibeck. Vi var atter på besøg hos

Phønix og både drengene og d.e voksne fik nogle herlige timer ud af turen.
Fodboldkampene bleir afviklet om søndagen og NB var igen i selskab med
nogle stærke klubber fra Nordtyskland. Vi ktarede os fint, idet vi und*
gl.k 3. pladsen - her var præmien en dåse aspargessuppe - vi blev nr.4.
Den S.august gik turen ti1 Sædding Guldager ved Esbjerg, lled denne klub
har vi - ligesom med Hatting - hvert år nogle yenskabskampe, det kører
på den måde at når: Hatting kommer ti1 1,,18, skal vi til Esbjerg og året
efter er det omvendt, I år fik miniputterne og puslingene fov tif at prø-
ve kræfter med Sædding Guldager - altså sandkasseholdene som de kaldes
der:oppe. Det var igen en fin tur og rrore mindste fodboldspillere viste
os, at de er store nok til at rejse ud.

l
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Erik Petersen
Blomster - Frugt - Grønt - Konserves

Storeg. 7, 6430 hlordborg, tlt. 450366 5øn.1erb,rrg I ll :{) 'll l5 5/

Nordborg - Tlt. (C1) 45 16 58

Sporltarlillst

'ffiuargrm$til

Storegade .1 - Nordborg ,r, o, ,O a,

Søndergade 7 Guderup - Tll. 45 81 10
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LÆDERVARER
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K. S'TERNtsEi\C
Storegode 56 - Nordborq - Tel{. 45 l7 l5
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. ET HELT HUS FYLDT MED SKO

10

Alt i cl-kol<kenudrtyr '

ES »ry'J*r*ffi
Wrrorunode 30- 32 - Tlf. 451540

Nordborg

L januar fik vi arrangeret et internt trænerkursus for alle ungdomstræ-
nere ned seniortræner Thorvafcl Rasmussen som instrr-rktør.
t/l har været med B trænere til et trænertræf i Åbenrå og mange af vore
trænere benytter ffittigt de kursustilbud som kommer fra JBU eller SI.
Vi har uclarbejdet nogle retningslinier til ltrBrs ungdomsafdeling som sku]-
Ie være nredvirkende til at opnå den måIsætning vi har sat os - at gØre
focibolclsp1llet under l,lB endnu mere attraktivt og f orhåbentlig endnu bedre.
Ikke alt er lyserør1t i lll - klubtivet er jkke noget vi kender til.
ll-.t bliver sikke:rt meget bedre, når vi nu får vort eget klubhr-rs ved l,lord-
-'1hallrn. I,1en hvad. med banerne ? lem har man lovet os for 1ænge siden.

I svømmehallen engang er færdig, går - sikkert for mange - en ørrskedrøm
i opfyldelse. Vi ønsker flere boldbaner -. hl'or længe mon vi endnu skal
drØmme om den ?
Jeg vi1 slutte min beretning med
arbejde, en stor tak til dem der
lig tak til a1le trænexe for det
f or l'JB.

tr'rsr rDrLT\cE rs 
^ 

FisL'r-r,-r.cs +EST.

Der blev sat rekord ved ungdomsafdelingens afslutningsfest søndag den
20.nov. på ldørherredhus, hvor over 450 personer var møclt op,
,\o-d-A ls Bor ok-ub karr være s Lo-Lt over der r- be opba,rning ira soi I ler-,
forældre og venner som skabte en dejlig ramme om en vetlyfket fest.
ca. 5a pokal er e1ler gaver kom til uddeling i føbet af eitermiddagen til
splllere som har vist en sær1ig indsats i den forløbne sæson.
Her nu alle navne på spillere com blev hædret for sæson 1977.
Årets ungdomsspiller: lTogens Nielsen
4rets p-rsl ing: Tr-rgay Sah i n
Årets miniput: Ken-Fuchs
{ r^I= -,_l LI pu : Be,r b Jac o b en
Arets llge: Irene Kristensen
Årets dreng: Kim Olsen
År.rs jur. or: srank Saxer
Arets måfmano: Ib Johannesen (fra drenge JBU)
Lilleputpokal en: Ilenrik Niefsen
Juniorpokalen: Torben Jensen

at takke de forældre som har fulgt vort
har kørt for og ti1 uclekampe, og en sær-
store arbejde de udfører i deres fritid

a s Kn ud e
ERRE- OG DRENG

Juniors år1ige rejse gik i år tif Stuttgart i Sydtyskland. l{eningen med
sldan en tur for juniorspillere er, at ldBts ungdomsafd. på denne måde
vif .ige tak, farvel og held og lykke tif de spiflere, som nu går over
til seniorafdelingen og bliver Frglingespilfere.fet rrar lidt orn hvad d.er er sket i llBrs ungdomsafiL. ved siden af den or-
dinære turnering.
Jeg vil også gerne fortæIle lidt om hvad ungdomsudvalget og især træner-
ne har foretaget sig ved siden af at træne spillere, og fØlge dem ved
kampe m.m.
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TOITY PETERSEI
MøBLER

Storegodc 69-71 -Nordborg-T lf .45 l9 3 I
Vi ræller kvalitelen ihoirædcl

Der er også sport i dt hunne

leøre bil på den rigtige måde!

Lær det nemt og bekvemt i

TORD.ALS TORESTOTE
J. BRODERSEN

NPrreskovvei 2 Svenstrup
telf . 45 62 50

Ss[y lrro
'TEDET 

HvoR sro^E NAvr{E ,NDER*, ).
OG GTIDE HENNESXER MøDES -

tchlon 45 lO 46

Slagter Bi ørn
SLAGTERMESTER BJøRN NIELSEN

Storegode 23 Nordborg te||.451447TNICOTAGEHUSET
Sloregade 3l - Nordborg

mo lerme ster
45 1852 - 0sterhoven II - Nordborg

RUTEBILSTATIONENS

ili«Ll, @SillK
AVISER " BLADE . TOBAK & CHOKOLADE

TELF.45 1428
Abninq:tidcr:

:;:å"";:'"ii'.ll 'i'
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NORDBORG AFDELING

- en bonk Dc kon rcanc mcd!

Trænerpokalen
Trænerpokalen
Trænerpokalen
Trænerpokalen
Trænerpokalen
Trænerpokalen
Trænerpokalen
Trænerpokalen
Trænerpokalen
Trænerpokalen
Trænerpokalen
Trænerpokalen
!rænerpokalen

puslinge
pusl inge
pusl inge
miniput
miniput
1i11 eput
1 i11 eput
1 il1 eput

drenge
drenge
junior
junior

Fiduspokal d.renge

Jørgen Larsen
Klaus Risbjerg Johansen
Jesper Fejke
Jan Carstensen
Carsten Moshage
Iver Krogh
Honnjng Sraus,t_
Carsten Antoniussen
Helle Ilofmos
Arly Schultz
Fiarr Mrroil
Kaj Jensen
Troels Dalgård
Jens Hansen

Desuden var der medaljer ti1 begge puslingehold. Begge hofd blev som be-kendt kredsvinder og puslinge t-desuaen Sl-mestre. ""
-E'Ølgende spillere bfev hædret:
P,sf inEe 1:

. h5l^9r":k,,Kristian HonorS, Christian Foder, Benny Christersen, Tommyb,t'ensen, ,lorben Nørskov, 01e-_Asmrrsse]1, Mogens Nlelsån, Ib trVacher,Turgay Sahin, Jørgen larsen, Morten 91on.
Puslinge 2:
Torben Bak_Sørensenr--lars Jeppesen, Michael Mortensen, Cfaus RisbjergJoharrsen, christian Mattesen,-Arfan z]'ckert, ufrik Møirer, Thoro." Kunzen-dorf, Thomas Kjetlberg, David præstegård, ci"us §cn iåi,-i"" Osslan,Morten Krrudsen

Der var også en 1i]le gave fra klubben tif trænerne preben Jensen og oluf
I?li"l, som.holder op at træne ungdomshold, og ti1 Børge Neesgåra soil i -
1978 kun vif træne senj-orhofd.
ungd-omsudvalg-et vi1 ge.rne endnu.-engang sige tak til de forretningsdriven-de, der har skænket §evinster tit iorl toltospil
Tak også ti1 hjælperrre fra senicrafdelingen og ttai olsen for hjærp vedpØfseud'defing, lottospil og pasning af, tEkzrik[en, og tari iir cåor[ Heissfor kørsef af filmen.

JBU HOID f978.
Ti1 den kommencLe turnering har NB tilmefdt ia]t 6
til JBUis turnering. Det drejer sig om l,liniput B,
Drenge A, Drenge I og Junior A.

hold (1977: 7 hotd)
Lilleput A, lilleput

NøRGAARD

tulN@



Bygnlngsartlkler - Trælarl

JENS KOLMOS' EFTF.

Holmgade 33 - Telf.45 1457

SiTILHC'FF''
LEGETøJ - HOBBY - BABYUDSTYR

NORDBORG _ TELF. 45 i483

LANGESø HERREFRI§øR

PLADSBESTILLING

Kom ind eller ring og oftol tid

TELEFON 451231

HANS SCHMIDT

eksomineret

opti ker

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

Helmars "FOTO"
NORDBORG _ TLF. 451606

NORDBORG

MANUFAKTUR

KONFEKTION
v/H. CALLESEN

Storegode 29 - Nordborg - rl{.45 03 34

ilordborg Cyklebørs
vf Harald ogWaldemar Petcrsen

Storcgadc 2 - telelon 45 06 35

14

SVEND WITTE

BOLIGMONTER!NG

Holm - Nordbors - Telf.45l306

f

GLTI,T I{ORT TIL LIH.

Som ldB'er vil jeg gerne starte med at sige tak til NH for hilsenen ianledning af l.holdets oprykning tif serie J.Vi fik champagne og bolden er sikkert også bestilt, Jeres turnering er:
io stadlg i fuld gang, og vi håber selvfølgelig at det også vil tykkes
"o-r at rykk. o1 med et al holo^ne.
Men nu slut med de pæne ord I

Jeres medvirken ved SPORTEN fortjener det gule kort I
Prøv engang at se på jeres andel i dette ni. af SPORTEI,tr. l)en er mere end
beskeden, når man ved at I harrthøjsæsonrr.
Det,skaf også nævnes at jeg faktisk hver eneste gang må rykke Jer for
stof til bladet som jeg så næsten hver gang tår i sid,ste å;ebtif.
At vi fik et Fæ}les ktubbfad var min ide, iordi jeg troede-på, at det
ville gøre klubbfadet endnu mere attraktivt og samtid.ig sku1le I have
den samme mulighed som NB, at få skabt en bedie kontakt meflem ledelse/
trænere og de aktive medlemmer
M' det skal ikke være en NB mand som skaber denne kontakt og holder den
Ø Pd-o kommunikationsmulighed kunstigt i f ive.
Fortsætter det på denne måde, vises det røde kort I

Peter Glock

E!.. !-ArLt--DtR IOIVIEpBCRJ.
Har du nogensinde tænkt over,hvor-mang,- mennesker der er i arbejde, for:1 1,1 {"" få te jligheq_ 

_t+1 at se*f"--fiå"abot,i .? -Hår-ar.- 
tå,.,kt på, hvormange der gØr en friviltig indsåts for at du kan spilfe Z

FørsL e" o., ,rrnfilffiarsen. ,.. ou, ;;; ;o"n.o. g aJ jg^v_r.Så er cier jo dommeren,^men han ia. jo .."_,,go+",, betalin[, cier suppleresaf rrknubbede ord' bagefter kampen. så ;. der træneren, men ham giver vijo en mindre faave nåi turneri.!"rr'"r-'=irt - så 
"" å""',::.., tja _ derer jo faktisk nogle-der sldder"ved udorurerbordetrr. Hår-år'rrog"r.".rrde lagtmæ-ke ti1 dem ?? rrå rkke ] Ju, r"r, 

"å har åu r"ii[r.åaJi rrr, _ _., *u.r,._]. ,h:l:n-S tit også at rr;æipå ;1i""å" andre i t iiln""l iå ogsa de iiarmrL_ighed 1or at komne ti1 at spitfe nanaloia...- ----"""", "

net kan jeg vist ikke-finde ud af !lr ork jov, du kan da spi-Lfe hånd-bo1d, ikke ? så kan du_ jo_ogsa iinåå ua ar"åei.-;";;; låg.nu., ikke tidlnet var da sørgerrgt - hiad Ern"r 
"i-"a*gøre næste gang.7i-setv skal sp,-_Le. og Lverken dommer, træner erfer iiaiagere har Tia-: - -

Altså, selvfØfgefig siger-du JA næste gang dit hold/du selv bfiver bedtom at siode reo oomrnerbordeb I !
DESUtrEN, så får du afle tlders oplevelse gratis _ i denne sæson er .detnemlig blevet ravet så smart, at-vi kun skal §rdde ved dommerbordet ved-vore egne hjemmekampe - så det er atte tiders mutigiieJ i""'"t finde ud.
3i#;:fl3i.åi*i#i;,u3il:iiål]"" - a,åig""" - lzrgriige-herrer og aamer,-
Yi] du gir et nap med ?

I{ilsen Jens-Ove



TILill{(n TIl, "s}t,lPIGERlilE" .

Son jeg skrev i:idste del af I'Sportent!regnede hefe holdet ned at de
ville tabe mod Augustenborg. Men tviertimod, de vandt med 9 -5 efter kun
2 - 1 ved halvleg, I)et er tang tld siden jeg har set dem spil1e så gotLt.
lle-t var simpelthen fantastisk. Lis skulle have stået i mfrl 1 anden halv-
1eg, efter Marianne stod i første, men hun var så nervØs, at hun.ilet
ikke turde gå på banen. I)et gjor..le hefler ikke så meget, for'l'larranne
stod meget stærkt, hun tog bl.a. to straffer. De har nu spillet fem kam-
pe cg har opnået 10 polnt. 1[år de inden længe skal spille mod BTI, håber
jeg, at det hele vi1 gå ligeså godt, for BTI er sværere end Augustenborg.
Hvis de bare kæmper ligesom i kampen mod August-.nborg, tror jeg også de
vil vinde mod BTI. Jeg slmes vi alle skal ønske pigerne held og lykke de
følgende kampe de skal spi]le. !e har nu en målscore på 46-17, det er me-
get fint.
Måfscorerne er følgende: Mette med

Hanne med
Dorte med
Lis med

Tillykke med sejrene piger.

22 måL,
16 må1,
5 må1 og
2mål . )

ulfa

)

NÆSTE SPORTEN.

udkorrmer igen torsdag
Derfor ønsker vi afle
Jul og et godt Nytår

d-en f 2. januar 1978.
vore medfemmer, annoncØrer

alferede nu.
NB,

og venner en glædelig

t{I{, SP0RTEN.
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(04) 45 l8 0l

Alextc
Gonditorl
Th. Brorrenr-
vej 56

Ttf.
45 17 61
Kelly og Alex
Nissen

Haynbjeig Butlkrcenlor lolt. 451760

tlUmer8,Jørdensen
lrrrtEA\S-+ilffi.

NORDEORG - TLF. 45 1750

DE ER ALTID VELKO},{I,1EN PÅ

TELEFON 450535

)

D

iI. PERREGAARD A.§
6430 NOROBORG 6474 SKOYBY
Ttf. 45 01 50 Ttt. 44 44 00

' Korn - Foderstofler

Brindrcl - Byggcmorcriolcr

Htrill.toRstxRttg
Peter Mattesen

Mads Clausensvej 1 - 6430 Nordborg

- ring {5 02 lE

TIL

NORDEORG FARVEHANDEL
v,/1. Lorsen & sln

Storegode 62 tel(. 451669

§lagterlolretrtingen

F)J.J.JENSEN
Nordborg telefon 45 14 06

flilr fenser
Ollolyr . Ctntnlvrro o1 rilt

.ul. g.t. c1 vrr{red*
Lærkevej 87 - Longesp - T|t.450565

Telf. (oa) 45 14 32

W
Ejnar Lorenzen

købmand Turøvei ,t2 Kirkeby . .{ 5 OO 55

KOPJERIN6: XORDBOPG }.{U-I(OP


