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Bestvrelsen
I'o:mand : Chr. Jørgensen, Åpotekervængei 2, t1f . 450448ITæstforma,d : Gert JenÅen, Kiøvertoften 18, Svenstrup, tlf. 4,Kasserer : peter Hansen, lærlcevej lO, tif. 451866'SeEretær : Chr. Kronborg, vester Søvej f5, tl.t. 4|;0644Medlen : ?eter Glockr-H.C.Ørstedsvej zt, tfr. 453t79
S pil1erud.va1øet
Fo:*rand : Bent Riemer, Solsortevej 9, tlf. 4ioz}3
Ungdomsafd.eling
tr'ormarrd : peter G1ock, H.C.Ørsted.svej 21, tlf. 4j1L79Sekretær : Børge lTeesgaard, Mågevej tO, tif. +iO+l+-'-
Old-bovsafd -

.tr'ormand : Viggo Jessen, Asgårdsvej 4, t1f. 45lS5OKasserer. : Wi1li Ziewitz, Sprogøvej 9, tlf. +53256Medlen : Eritr Nørskov, togfinr<evå j i5, t:-f . +5O+o7

Bestyrelsen

Io"Tqta : Bjarne Knudsen, Lærkevej 41, i:-f. 451821Næstformand : peter Focler, tållisvej i+, ifr. +Zo4s+Kasserer : Birgit KnudÅen, lærkeiej 41, t].t. +5:azl-Sekretær : Jens Ove Ilansen, Mø11ebåklcen 15, tfi. +lAASgU,ngd..formand. : Jens Mo1ler:p, I4ø11egade 19, ttf . 453344Med1em : Bodil Andersen, Odinivej 4liedlem : Gunnar l,tadsen, lTlels Bohrsve j 1
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REDAKTIO1IEN
F'-e'EE?Tk , H.c.Ørstedsvej 21 ,
tlf. 453179 (uosvarsht'er-de)-
I'-r-TB: I For NHr
Erik Nørskov I eunnar JesPersen
Per StolberA I Gunnar Matlsen
Ar:-noncer;
Bjarne Knudsen, trærkevei 47,

NR. 2 TEBRUAR tg77 B. ÅnsANC

TORDEI{SKJOIp§ S OIDAT ER

Peter Wessel og compagni spillede vist ikke fod-
bold., til gengæld brugte han d"e sa.mme folk igen og

)9n.udt samme gØr NB efterhånd"en mere og mere, desvær-
re er det åbenbart nødvendigt, da lngen nye initi-
ativer fødes rundt omkring. Får vi ikke snart en
hø jere standard, dvs. oprykni-nger, næsten en om
året, tror jeg ikke aIle vore nuværend.e ledere gi-
der blive ved med. at ofre så meget tid og så mange
kræfter indenfor NB.
Især mener jeg forældrene til vore ungdomsspillere
bør tænke over detie. Hvis ingen gad lave lotto-
spi1, Fest-i-by og andet sporten uved,kommende, vil-
l-e kontlngentet ligge 4 (fire) gange så hø jt!
tr'ejlen ved det er bare at lederne både indenfor d.et
sportslige og de nødvendige økonomiske arrangemen-
ter er d.e samnne.
Efter NB's første oprykning var a1t idyl på denne
front. Bold"klubbens Venner blev oprettet, men god-
morgen, hvor 1ænge var Ad,aln i Parad,is?
F2dnj-ngen på d,ette områd"e må være, &t en flok for-

ldre en d"ag finder ud af at d-et er alvor, oB ikke
bare noget der "sgu nok bliver lavet a11igevel'r .

Hvad skal vi med ledere som har forstand. på fore-

NORDBORG LANGESø BROBALLE450252 45 1285 45 1334



ningsarbejde og fodbold, hvis c1e st<af v---- 'lf&-ænd

it,-3:-3;å,1";ilå*:åer t* generalr",=Å\,1. men
tænk nu over clet. Vi skal- harre dert aktF, --erne

Chr. Larsen
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REFERAT FR/r BESTYRILSEST'IØDE Ditlri t1 . 1' 77

l-. Kl-ubben har til d,ato 55 læd"erbolde og 2o pla-
stikbolde. Der anskaffes yd erligere 2o iæcLer-
bolde,2kamp1æderboldeoglplastikovertruk-
ket læderbold.

2. Der anskaffes 1 sæt nye trøjer til seniorafd'

3, Den nye ba:re mell-em parkeringsplads-en og Dalen
bliver repareret og lukkes fra den 15 ' mai hele
somineren.

4, Chr. Jørgensen og Peter Hansen repræsenterer
NB ved JBU's delegeretmød-e. )

5. Peter Glock og Børge Neesgård repræsenterer Nb

ved JBUr s ungd.omskonf erence

6. Næste møde d.en 1.1.Lg-l'l .

op på een eller anclen måde . eller også opgive.

-oo0oo-

MØDX

Ungdomsudvalget holder inøde mand'ag den 14. febr'
kI. ?-O i Nordalshallen.

z

vI/, BUSS
El-installatør

Specialcenter i hvidevarer
HAVNBJ EBG BUTIKSCENTEH

Telf.450766-450266

dott Ptul
V,/ CHRISTA WARNECKE - SICHAU

STOREGADE 73 - 6430 NORDBORG

TELEFON (01),r5 1779

iboro' Q{otoor1
) r,or"nade 43 - Tlf . /15 30 34

6430 NORDBORG

Stedet hvor glode mennesker mddes!
STUDI

STOREGADE 9 6430 NORDBORG ' TELF. (04)453333

TøMRER. Og SNEDKERMESTER

JENS MOLLERUP

MøLLEGADE 79 HOLM
TELEFON 453344

Farvehjørnet
HANS SøRENSEN

Storegade 2 - Ilf. 04 450069
6430 NORDBOBG

.451440

cenuen EexILL
v,/Niels Bierregård

HAVNBJEBG CENTRET

6430 NO8DBORG. Tslglon 04'450326

URE
eftf. OpTtK

STOREGADE 65 NORDBORG - TLF. 15 155I
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HVORFOR AtpRrG pEBAll ?

Debat ! Er det noget man skaJ- undgå rrel r bradet?Jeg mener bestemt-ne j. Efter at a6n råtrete §}0RnEr,Ter udkommet i år og^dg, er blevet læst -Srunåfgt,
kan og vi1 d"er opsf,å d"ebat.
?eter Glock har Jo maltge nytårsønsker, og de ekullejo helst blive opfyfAt.
Ignk engarlg. Indånlor NB har vi g forskellige træ-nilgssteder! Det- tycier på at vl er en stor ii"u-og
med ønske om at blive tårranalet som en sådan. -e
Angåend,e udendørs området, ia, så er der ve1 6nting vi sukker efter arre'o§ trar gjort det i flere
9f - og skal måske gøre det-i man[å år endnu :-;1lig^et- 1ysan1æg, så d"et kan blive muligt at spiliden fodbof d"kAmp ved 1ys. vl er i aag b1åndt ae'aårlligst stillede kl-ubber her på AIs,-hvad angår tG-
-æ1æS. 

yi er så stor en klub med åange turierinls-hold, &t det synes riurellgt, &t der funne spillåsnogle aftenk"Tpe ved lys.-Jeg vil kalde d.et"noget
nær en skandale, et det ikke er muligt i d"ag.
Angående indendørsområdet, ja , så er-d,er U1Iå. pro-
bl-emet vedr. træningstid i Nordalshall_en.
Det er klart at vi [an få langt fle::e hold L Nord.-a1shaI1en, men det vi1 kræve en omlægning af træ-ningstiden, bl-.a. således at nogle noi-A [an kommei hallen hver uge-og nogle måske så hver and"en oger
men ved. at gå ud fra at alle hold skal have det
§å.mmg antal timer i hallen pr. indendørs§æson, kun-ne iler opstill_es en samlet plan for indend.ørsåæ-

fii"åilå", tins, der også altid giver en vældis dis-r
kussion t er spørgsmålet om deltagelse i inaeidørcJfodboldturnering. Dqt skal ikke være nogen hemme-lighed, at jeg for flere år tilbage var meilvlrkende
1i1, at vi ikke mere d.eltog i ind,end.ørsturneringer,
Hryad var så årsagen til det? Jo, dengang var tui-
neringer lndendørs lkke i faste rammer. Man kunne
godt blive udsat for, at man skul1e hjæ1pe til på
områder, der burd.e rrære i orden. MaJr kunne blivå
udsat for at der ikke mødte dommer, et holdlecteren
var væk, at banderne ikke var sat opr at flere hold
bare blev væk når der ikke var chanee for en top-
pLaeerlng. Disse forhold var medvirkenite til at-vl

(04) 15 0O 70 Mekon ker V qqc Louslen
Hovnbierg

Tele{on 45 l4 60

Bent E. Nladcen
out. el-instollotlr

0rror.nore 63 ttf. (04)451950

ALTING i EL.TING

Kunstboden
i Nordborg
Storegade 9, tlf. 45 1935

6430 NORDBORG

l{oderne brugskunst * gaveideer

A. Nielsen
TRIKOTAGE

SøVEJ, LANGESø

Centfø -
Ifiark'ed

DANBO _ TLF. 45110g

llord-Als Boldklt
lndendørstrænin

x )oro slolo - sal ll
Mandag
Mandag
Tirsdag.
Torsdag
Fredag .

Fredag .

,storluod boldral:
Tirsdag.
Tirsdag.
Onsdag.

OnsdaS.

kl
kl
kt
kl
kl
kl

kl
kl
kl
kl

18.00-19.00 Drenge

19.00-20.00 Junior
16.30-18.00 Lilleput
i6.30-18.00 Miniput
18.00-19.00 Målmænd
19.00-20.00, Drenge

15.45-17.0O Miniput
17.00- 18.00 Piger
17.!5-18.30 Lilleput
18.30-19.30 Junior

rbs ungdomsafd.
gstider pr. 1. 1.77

llordalshallen:
Mandag
Mandag

Langosr slole:
Tirsda!9.

kt.15.00-16.00 Piger
kl. 16.00-18.00 Puslinge

kl.16"30-18.00 Drense

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

fugang 65 og 66 er Lilleputter
fusang 67 og 68 er MiniPutter
Å,rgang 69 og opad er Puslinge

Mandag den 3. l. l97 i Nordalshallen
Øvrige mandag den 10. l. 1977.
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Il"*nTu.*T_:oI* "^r§9, 
-åt-rå"r,oiå;;; 

"i--irur"t bed _rat br.a. har et =|.*ri ""tåt fiåirå""å"ii;il:;, r;t-der ikke er så langt åi [å"" mere.
l:j^:l dryt at ,.o16 mea i indendørsfodboldturne_rr-nger, men nu er der bt.a. også .ori-åår*"" på i*Jrq kampe, nommerne er dog ikke hårde nok. Desudenfløjter de altid i for mån[e kampe åa-g.rg"r. UndonTmer står tlt Z ,ti:- Z% ii;e lruil il"3"", og detkan all_e jo s-e r at det år for t;;g iiå.-Deltagelse elrer ikke i indendøruFråroiaturneringer
må nok tages op til drøft*t=u i efteråret.Irofæskab. Ak ja, vi- h;; j; et litle j_ Nordatsha.r.len, men i 

'ortioio 
ti,-anåre klubber, 

"a"åI*ii"l. i,her dårtigt stilled.e.-rr"iiu, jut og nytåi-k;; åirr-søn hjem med en stor ,*rrå"åpokal, som JUtrrroR havder,'undet, men jeg kunne da f*åge dån væk _ ja barevæk.

Børge Neesgård.

\
jERES TR/€i.jER HAH ORDET

PUSITNGE

I1-:: nu nået op på tre trænere ti1 puslinge i sæ_Evrf ula I I a

Det er SØTen t'lielsen, Chresten Blom og mig se1v.
f ø1-en har hjurpet treie i"åånar"u"*"orrEn i Nordals-ha11en. sørån-år i a" "yr.tåt op =o* fr,rcr,rNG,-spi1-ler fra JUNIOR. u

!*".":j:"_?f 9lD-Boys--spi]1gr men har forud derforen lang tid som spilfei, i i,ts.sr.1 _L<ilrEl uro som spLller i NB. I
33 Xi ;i^*r-I:"^: l?.g.T.u * udendørsturnerinsen, 

",,3?^Ii^i?i-"1i' ?; ;å" i1'J;""å ;å,:å3'{if;lffilå"1å,,"*
:i*"*?_iI: :I. iås' Åråå-i";; ;;"'§;";å'"å'8iiiåårli'
Iil.l3ftpå med"*; i;;; j"='aI " {,;;i'; ;id"å;"Jiå"nrigtigt.
tR&lilEB?OKAtER ( rette}se)
P.8"å. en 1ifle fejl i narmene på d.e spi11ere, dermrrd'tog en trænerpoliar for god inasaiu-i u*"onen .76
uk?+ her sentases naynene fa o* iål""ii"åu]-'åå='"'mr:dtog pokaler. Iet var f,oirty Sørensen og 01e Eas_mussen 

" Erlk

Velegnet
skolevogn
og e§et
teorilokole

N. BOYSEN
S6bokken 2 - telf.450096

v/ FlRl'llA

,'i:I+

. . . rrorn kcber del ho*

C KAMPER
STOREGADE 77o NORDBORG

TELEFON 4517 U

MObil eri.t service

ALS AT'T(D Srl(DP

Pat.r O, Andaraa^

Løftertoft -.l{ordborg - Ttr. 45 tS 47

@r,Han

IIANDELSBANKEN
.rllr(l rrre(l r h,llcdct

bruger
hodet

--.",i:li:i

llavnbisrg Slalionskro

Prov vor bcrmlc entelning.

Grillstegte kyllinger og forårsrullcr

Anna og Yiggo Bombcrg
Tlf (04) 4s 10 19

?lelmuth ?lønsen
' 

)kenslagermester 
l/VS - installalør

Bækgade 2 - telefon (04) 4516 54

NIORDBORG KIOSK. N. Lehrmann Madsen
Sroregode 49, tl{. 45 0l 7 4

Aut, tipsforhondler - tipssysferner I

BLADE - TOBAK - PIEER - RYGEARTIKLER

KAFFE _ SOUVENIERS

NBt Film lrimkoldes

KøBMANDEN

Bent Lauslen
Købmand

Ttf. 45 1503

Man

går da

ind

til ....

cJqrn
fTA^/lErc,.!FEKNON

[<;-- r

STEFFENSEN

4515 49



SPSRTEN ,aNTrr{,
Præeis for 1I år siden, 1 februar Lg56 kunne manlæse i SP0R[BI{ at et juniorhold" fra titfF smff å-'--spille om danmarksmesterskabet i indendørsfodbo-rd.
l"t_foregik i Frihedshallen i. Sønclerborg og holdet
!"y*" følgende sammensætning: poul l,yngfitåe,
trr1ing- Jepsen, Kurt Christensen, Hans i. Kamper,
Egon Christensen og JØrgen Andersen. I et anået'
rndlæg fik man at vide, åt NIF! s bedste hold i se-rie 4 sluttede sæsonen 55 som nr. 7 med Skelde sc \oprylcker. HIF var clengang i serie 5 og sluttede ,_torr. 5 mens NIFI s andenliold blev nr. B;I bladets siclste linie kunne man læse:
'rvil matr nyd"er ---- må man yde!

- Jeg ted godt,
det hår ikke lige

,

klabben skol spore, mer. er
i aoerkanten ..?

T,XIN }IJERIETIGSTE TAK
Til Nordals Boldklub, Nord"als I{åndboldkrub osrold-starsfr for opmærksomheden ved min fød.s"l;å"å: "- )

Carlb Meyer

r4§
Jeg vil gerne sige tak tii NB forson I sendte mig, au. jeg kom hjem

fod"boldtaskenn
fra sygehuset.
Kristiarr (.7 år)

TA./frillRE I UlTcl0l'ts4Flg!-iljG
læ

PUST,INGE
Eri:ffi isltor,',
Søren Nielsen,
Chresi;en B1om,

MINIPUT
;ffiissen,
Svend. llansen,

Bogfinkevei LJ,
I{ved.eriarken 4,
Perikonrrej L4,

.Ugeve J ro I
Svalevei 5

tlf" 45o4oi
t1f.45o377
t1f . 4)':554

1-,IILEPUT,'ffi ffi åå1"+ rl ; gffi 
+ ":' 

gl' f i 11 "i?\z *
John Ha^nsen, Svalevei 5

DRENGE
?æ6?-rrohn, l'Iågevei 19' tlf ' +5L732
Svend. E. eranåil Småd'egade 2, tlf ' 45o928

JUi{IOR
ffi Schvraermer, Yenøvei 2

Oluf Hansen, I-,Yøve j 8, tlf ' 4515L2

PIGER

Gunnar lriksen, Moåevang 5o, t1f' 45o229

MåImænd.

--

J ohn loursen,

)

llved.emarken 12, tlf . 45o35L

SØSKEN}EE.ABAT

End.nu engarrg gør SP0RTIIT opmærksom på NB's søsken-
derabat vea f<Sntingentbetating, Igt koster mindre
p""s* at spiriå ioEtora i NB iår du har søskende

ååm"ogsa *" *uåfåÅ af kl".ubben, Ilien du skal i dette
tilfæIde selv henvende åig til kassereren'



ir 7i,-1 AnTD.rrl')Ul\ L:1 I I

*a*ar"rgen til sæsonstart L977 er startet.
ler træneres i aIle afdelingen og ald"ersklasser oB
de første træningskampe starter om få uger. Vi sen-
de:: 14 ungd.omshold, 4 seniorholC, 1 ynglingeltold.
og 1 oldboyshold i ilden (turneringen), desud"en er
der 42 personer i sving for at klare træningen og
ad-mi-nistrat ionen.
SPORtElil har spurgt Bent Riemer fra seniorafd.. og
Peter Glock fra ungd.omsafd.:
'rEr d"er noget nyt a:rgående sæson L977 ?rr
Her er svarene:

BENI RIEMER. SPILIERUDYALGSFORJ{AND

Ija --- hvad er nytr og hvad er gammelt?
Man skal stadigvæk sparke ti1 bold"en med- fødd.erne )lså her er intet ændret.
Trænings- og ledelsesmetoderne er de sa.mme som sid-
ste ilr, blot skærpet en de1 her og d.er;
Nyt må derfor rrære d-e ttgarnles'r indstilling om, hvor
gan'une1 man egentlig skal være lnden topfod,bold i
vor klub er forbi for dem.
Nyt er også, åt af I.hold.et forlanges en topplace-
ring; og det skal ske med 2. holdets hjæ}p. Så har
vi fået et 5" holdr og der skal kun deltage t hold
i pokalturneringen (Sf t s) .
En dejllg ny ting er ynglinges ind"lemmelse i seni-

,orafd.elingen. Nu skal vi- ikke har gutterd"renge' metrl

) )

)

)'
),

guttermænd (mandfolk) .
§å prøves etableret en trænj-ngs/ferielejr for 1.-
2.holdet med, hele fa"mllien, i slutni-ngen af ju1i.
Det er sådant set de væsentllgste af nyere ting'
der i- år find.er sted. Forventningen til sæson l-977
er nok størce end hidtil, og mere optimistisk.
Jeg har ligesom fået det indtryk, at maf,lge tror de
kan tisse i bukserne uden at blive våde. Hvis d-et
passer, rykker vi op.

Bent B.iemer

PEIER G].,OCK I'ORMA}TD I UNG}OI{SAFD. :

Noget nyt i ungd.omsafd. ti-l sæson L977?
Nej, faktisk ikke. Yi har nogenlunde det samute axL-
tal hold. i turneringen og her kører jo alt i faste
rarnmer. Selvfølgelig håber vi på alle tid.ers tur-
: )ing hvad. placeringen arrgår, men det gØT man jo
hrlert år ved sæsonstart og er derfor ikke noget
-^--Lr.Ly u .
Men vi vil da forsøge at give nogle ar.dre ting, som
ungdomsafdelingen er ansvarlig for, chrransigtsløft-
ting". Her tænker jeg specielt på Skolestærmet og
Afslutnlngsfesten som efter min mening, og jeg er
sikker på at alle i ungd.omsudvalget er enige med
migr er gået i stå.
Son bekendt lykkedes det os ikke at finde en ehef-
træner ti1 ungdomsafd. Derfor har vi bedt Thorvald
Rasmussen fra seniorafd-"" hjælpe os her ved sæson-

c



st"ffitræner kursus for alle ung-

åomstrænere i NB os kurset P1,*"-?1"*I1"1-i11d?9"1i
å3:":å:å3Il ir-å#!uå!-n.ry ;* ro, a"t store arbei-
de han har )-agt i dette-kursus som vel nok kan be-

tegnes "o* 
,r*iiyir.å!. 

-1r1" 
der tales om kurser skal

det også ,r*-*åi" "{ tå af vore trænere for tiden er
på DBU's trænårlmrsus t og artdre vi1 følge'
Desværre er trånerstaben endnu ikke komplet' Til
vore tre ar""ååi'åi;"h;; "i-io'" 

to trænere' Det kan

gå i startenr-*"* ieg er sikker på at så snart
græsset nriver*åI'åi, "=."1 

onpe på ca' 4o d'renge-

spiJ-l.ere "g o-åt"itan to træneiå alene ikke klare'
o1.d,boys * *"rriå""pi11ere osY" - her venter en oI )
gave på ier I Peter Glock

If iTTRl'iE TR/iSlEF'KUflSl§

(fra venstre tll høire)
Svend Hansen, Joh. Nlssen' Erik
iiåil-"El åniort ræneren Thorvaril
stnrlctEr.

Nørskov, Chresten
Rasmussen som in-

Den 1o.1.7-l var der et informationsmøde i Nr"IIos-
trup ang. SI fodbold.
Der blev på d"ette møde bl.a. drøftet om det var en
id6 at oprette en veterairturnering for old-bcys o-
ver 4o år og en mesterrække.
Iviesterrækken for old-boys er der ikke meget at
skrlve oflr da samtlige d"eltagere i mødet var enige
om at droppe,dette forslag.
Yeteranturneringen for old-boys fik en 1ængere d-e-
hat, man blev enige ofir at SI vil sende en ny ind.*
bydelse ud med tllmelding omkring L,').77.
,'1glerne blev i store træk følgende:

41ax B mand på hvert ho1d.
Der spilles på tværs af en fod,boldbane.
Der spilles ti1 håndboldmåI.
Opkridtning skal- være en midterlinie og en 9r15m"
Ilalvcirkel foran hvert mål.
l4an skal være fyldt 4o år ind"en turneringsstart.
Der spilles efter aha fod.boldregler med" den æn-
d.ring at off-sid-e reglen ikke anvendes.

Det første år køres som et forsøgr oB ma:r vil så
ind"en starten næste år samle oplysninger om hvor-
d.a:r det er gåetr og evt. ænd.re regler osv.

So
i veteranturneringen for npillere over 4o år.
udover har vi meldt et hol-d med i A-rækken og
hold" i B-rækken til ud.end.ørssæsonen 77.
Et veteranhold gjorcle d"et ell.ers godt i Svenstrups
indend.ørsstærme i juleno ide'b holdet vandt d.eres
pul je. Ilold.et bestoC af Ib And.reasen, Knud Poulsen,
Nis Buchholt og Hans Jørgen iermer. Spøgefulde
tunger mener, at hold"et t::*eale at præmien ti1 vin-
d.eren af puljen var % f:Laske snaps, men d.et var
ikke tilf,æJ-d,etn men rlet r.rrk fel:r:*t op for holdet
efter ene.

med
Der-
^+CV



NOtDtofrG
IIOiIGÅDT A

TELF. (01)15 r975

bent-ånåtroff
nennerRtsoR

HAVNBJERG surt rscr(rrR

Sporltarliklsr

5øn,lerb,rrg 
.IIf. l:{) 11.}5 57

Nordborg - Tlf. (04) 45 l6 58

Blomster - Frugt - Grønt - Konserves
Storeg. 7, 6430 i.lordborg, tlr. 450366

Erik Petersen

,,chiki"
LÆDERVARER
NoRDBORG TLF.450429

\roregade 4 - Nordborg Tlf. 45 14 26

Søndergade / ' Guderup - Tlf. 45 81 10

tffinnsTttt$tlt

SIotøhmen
Sto.esode 55 6,130 Nordbors

Tele{on (04) 45 06 67K. S'TERNBEi\6
Storegode 56 - Nordborq - Telf. 45 17 l5

S lrgter I

&

Polrcmrgerl

Alt i cl-kol«kenudr§r

»wr*ffi
oresode 30- 32 - Tlf. 451540

Nordborg

FIl{M
pumfi'

Trf. 4516 25

- ET HELT HUS FYLDT irlED SKO

YJINI}UTTERNE r I,IJPPCK

P,g.å. pladsmangel
mer referatet fra

EFf ERLYSNfl.iG

Drengespilli:ren Kim har mistei s-in fodboldtaske
med. indhold, da han havde clen rrparkeretrr ved en af
flagstængerne ved hallen. nr der nogerl der kan
hjæIpe ham ?

FRA SPI].,T-,EIilT1ØD]'T DE1T 6, JA}TUAI].

(bagesb fra vensbre)
Tnglingetræner Viggo
Ila;rsen, h jælpetrænerne
Bent Enghoff og; I{ugo cle
l-a. ilott e .
( f o:-rest f ra vens t, re )
Seniortræneren Børge
iieesgård.
Cheftræneren Thorvald
T- - ^s11.tLctr.Dltl(1D D tii1.

OLIERUP CUP 1975

Vi startede mandag morgen kt. 9.oo fra Nordals-
haIlen. Vi kørte privat ned. ti.1 færgen" Klokken
va.r ca. 1|-.45 d.a vi nåed"e 011erup, hvor vi fik arr-
vist vort indkvarteringssted, på en skole ca. 5 km
fra 011erup" Alt imens vi pakkede ucl, gjorde os
klar til at spi"lIs oE, yr::ibede på første busafgåtrgr
blev d.er spil-let kort,

i denne udgave af SPORTElti kom*
turen først i næste nrn

)

MEDDELELSER
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WESTON
lrr vrg tll vrg

IOTIf PETENSET
MøBLER

Storegode 69-7 I -Nordborg-T I f .45 I 9 3 I
Vi sæller kvalitelen ihøirædcl

STEDET HVOR SrORE NAVNE UNDERH{ }"

Ss[y ltto
OG GIIDE UENNESKER iløDES -

tchlon 4!i lO 4'6

Der er også sport i at hunne

børe bil på den rigtige rnåde!

I rr det nemr og bekvemt i

TORD.ALS XøNESTOLE
J. BRODERSEN

Nlrreskovvei 2 Svenstrup
te|f.456250

Slagter Bi ørn
SLAGTERMESTER BJøRN NiELSEN

Storegode 23 Nordborg tell.451447TRICOTAGEHUSET
Sloregade 3l - Nordborg

molermester
451852 - 0sterhoven ll - Nordborg

NORDBORG AFDELING

- en bonk De kon rcane mcd!

RUT E BI LSTATI ON ENS

'fil,fi 
I, A,(e llll,z

IINilI VDU[\
AVISER. BLADE. TOBAK & CHOKOLADE

TELF. 45 1428
Åbningstider: Huerdoge r,l k1.2C

Lerdoqe til i.l. 1B

5øndoqe til kl. 12

Vi tog den første bus tft-TEsfnge en hvor vi
spillede de fleste kampe. Den første kamp spillede
vi uafgjort mod Nr.Nissum KFUM. Den næste kamp tab-
te vi ti1 Salten Skov. Ja, så stod vi der, skulle
vi gå vid,ere tit vinderpul jerne, skulle vi vinde

d.en sid st e

åi.J: ?;;"
at sove.

kamp. Det hlev en rigtig gyser som vi
Jersie. Efter den sidste ka.mp kl. c&.

vi tilbage til indkvarteringssted"erne for
Næste dag skulle vi spi1le'to kampe i vinderpuljen
mod Herning HK og Esbjerg HK som vi tabte efter en
svag ind-sats. firsdag aften var der arrangeret
U-landska.mpe i Svendborg idrætshal. Det var en fir-
Iand"s turnering melIem Sverige, Norge, Yesttyskland
og Danmark. Nogle tog ti1 land.skamp, metls ar:.d.re gik
på diskotek. Onsdag skulle vi spille den sidste
kamp 1 vinderpulJen mod Iårnborg, som vl efter end-
nu en svag inclsats tabte. Men vi holdt humøret op-
p€. 0m aftenen var der fest i Svenåborg idrætshal.
Torsd.ag formldd.ag pakked-e vi sammen og kørte med.
bus til O1leruphallen for at se finalerne og de to
sid.ste land"skampe. Stærrnet sluttede kI. 7-5,+5,
hvorefter vi- tog bussen ned ti1 .færgen, og var
hjemrne k1. cå. 18.oo.
Tro{s megen buskørse1, d.a d.er blev spillet håndbold
i, ,paIler og d.er var "l lnd"kvarteringssteder, var
stærmet en stor succes, især mad.en var god. Vi me-
ner det er noget som klubben skal tage op igen når
tilmeldingerne d.umper ind ad døren i årr oB så må-
ske prøve som tnange and.re klubber gjorde, tilmelde
nogle hold. i de andre rækker, så vi kommer nogle
flere afsted,. Yi vi1- igennem klubblad.et sige klub-
ben tak for tilskud.det ti1 turen.
Efter stærmet blev den af vor træner ud.satte Fid.us-
vandrepokal- uddelt til målmand Preben Nåef for en
god. indsats mellem stængerne under stævnet.

H.YNG

_ \r)enEoFG

IilNå



SiTILHC'FF''
LEGETøJ. HOBBY . BABYUDSTYR

NORDBORG - TELF. 45 1483

Bygnlngeartlkler - Trælagl

JENS KOLMOS' EFTF.

Holmgade 33 - Telf. 451457

HANS SCHMIDT

eksom ineret

opti ker

URE OG OPTIK - GULD OG SøLV
Telf .45 00 l5 - Nordbors

LANGESø HERREFRISøR

PLADSBESTILLING

Kom ind eller ring og oftol tid

TELEFON 451231

LAVENSBY BAGER'UDSALG

ARNBJERGVEJ I _ LAVENSBY
Helmars "FOTO"
NORDBORG _ TLF. 451606

Storegode 29 - Nordbors . rlf.45 03 34
v,zH. CALLESEN

ry
KONFEKTION

NORDBORG

SVEND WITTE

BOLIGMONTERING

Holm - Nordborg - Telf.45 l3 06

Nordborg Cyklebørs
vl Harald ogWaldemar Petersen

Storcgade 2 - telelon 45 06 35

OPPJKI{I]'IG I'OR }lPRRnRl,IE ?
Da vi nu i flere år nok har satset mest på damerne,
er det jo nok nu på iide at vi prØver på om vi
kulne få vores herrer op i serie t.
Da vi har meget stærke ingdomshold inrlenfor herre-
afd. roener jeg nok at vi i næste sæson for alvor
skal prØve at sætte os som må} at rykke opr vi ka"n
jo flere år frem forsyne os selv med afløsning på
holdet, hvis d,et bliver nødvendigt, og også- andet-
holdet vil blive stærkere på cten måde, så der skal
ydes noget nere ved træningen.
I modsætning ti1 damerne har vi heller ikke mistet
!f )Iere på samme måde, så. jeg mener at vi kan til--
laue os at være optinistiske med hensyn ti1 den
kommend.e sæson
Et -problem der skal }øses er jo at finde en træner
til herrerne næste vinter, der skal og må kunne
fj-ndes en der vil og kan tage sig af det, der bli-
ver i hvert tilfælde så mange gode spillere at ar-
bejde med, at Cet må være en Ønskeopgave. iifter
min mening er d et også meget a-f gørende at man f in-
iLe.r: eri t::æner der kun har herrerne at tage sig ef,
såda:r som det er L Øjeblikket, hvor jeg lige er
færdig mecl at træne det ene irolcl, så skal jeg i-
gang med det næste, det er ii<ke godt, hverken for
spillerne el}er mig. 0g Iad mig så slutte med at
sige, &t det jo ikke kun er bestyrelsens problem,
det er klubbens i d.et hele taget, så derfor er der
nogen d,er har gode id.eer så frem mecl d-em.

G.J.

TRTM{ERPROBLEI{ I NH

I efteråret d.a vi i bestyrelsen forsøgte at skaffe
træner ti1 alle h.oldene, viste det sig umuligt at
skaffe en træner tll Junior herrer.
Jeg indvilliged"e derfor 1 at overtage dette job
udfra den betragtning, at n&r jeg havde spillet

)



hånd-bold i 1o år kunne jeg vel også træne et juni-
orhol-d-, I efteråret d"eltog jeg i et trænerkursus
for begynd.ere.
Starten på sæsonen var ovenud, juniorholdet vandt
U1kebølcupren og jeg troede a1t ville gå god.t.
i{old.et var i-midlertid me}dt til i mesterrækkenr oB
straks i d,e første kampe løb vi ind i nogle store
ned"erlag.
Selvom vi siden krar v-undet 6n og spillet en and"en
karnp uafgjort har c1e unge tabt mod.et. Dette har
resulteret i at vi et par gange ihke har kunnet
stille hol-d.
Trænerproblemet synes imidlertid 1øst our idet
Gunnar Jepsen har lovet at træne holdet ind,tit F
dere. Så må vi jo håbe at resultatet vj-ser sig i
forn af et bedre pointudbytte. 

G.l,,i.

tiåndboldklubben
til at tage med

savner meget hårdt
ynglinge damer ud

hold-led"er
til ka^mpene.

Henvend else

STÆY}TE

Junior krerrer, junior damer, ynglinge hemer og
ynglinge daner er j-nviteret til et håndbo1dstærrne
i Grænsehal-len ved- Tønder 2. oe;1. apriI.
Pris pr. o.el-tager 75 r- kr.
lette dækker kørseI, spillegebyr, overnatning o I}rost samt indkøbstur ti1 Tysk1ancl om søndagen.
I-,igelecles dæklcer beløbet entr6 til d"ans 1ørdag af-
terr.
Iilrneiding senest Li.2.

G .li.
-ooOoo-

__ c _-__-iillIBOLDIR0JIrt
i flere farver med ItrHr s
kr. 25 ru ved henvendelse

klubemblem kan købes for
ti1 Birgj-t Knudsen,

Alex'c
Conditorl
Th. Brorsens-
vej 56

Ttf.
45 17 61
Kelly og Alex
Nissen

Haynbierg Buukscenter toll. 451760

- TLF. 451750

DE ER ALTID VELKO}II*EN PA

D
HUS TELEFON 450535

M. PERREGAARD A.S
64«} NORDBORG 647d SKOVBY
Tlt. 45 01 50 Tll. 4{ 44 00

Korn - Fodcrsto{{.t

Brindrcl - Byggemoterioler

HÅFTIA.FORSIXRITG
Peter Mattese

Mads Ciausensvej 1 - 6430 |.Iordborg

- ring f5 02 G

TIL

NORDEORG FARYEHANDEL
v,/1. Lorsen & sØn

Storegode 62 tel{. 451669

§ la g t erf or r e t t ri tt g en

F^I J.J.JENSEN
Nordborg telefon 45 14 O6

tril lensen
OltolTr . Contrtlvrne q rfr

.sf. g.r. og vtr{rrdor
Lærkcvej 87 - Longesø - Tl(.450565

UOI
Lojrerroft 26-30, NordbJl Telf. {04) 45 14 32

Ejnar Lorenzen

købmand Turøvei 12 Kirkeby ..15 00 55

KOPIERING: NORDBORG NU.KOPI
(04)45 tB05

)


