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Per StolberE I Gunnar Matlsen
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G,OD FERIN

Så er første rrhalvle§'s1ut og vi er gået i tænkeboksen for at finde frern
til, hvordan vi skaf starte 2. I'halv1eg'r. Det jeg tænker på er 1. og 2.
holdets placerlng, det er jo en meget stor overraskelse at 2. holdet har
få-+. den fine placering, vi sku11e jo nødlg selv være s§ld i, at en op-
r. !-ng går vor næse forbi, selvom der er mange om buddet i år.

Jeg synes iøvrlgt.ri skal være glade for den fine placering a}le vore
hold har, det viser den store bred.de der er i l,lB. Derfor er der jo nok
al-l-igevel- mange der mener, holdsætningen lkke er som den burde værer men
det at sætte hold kan j-kke gøres så alfe bli-ver tilfredse. Bestyrelsen
har d.a hel-l-er ikke i al-l-e tiffæIde været enige med spillerudvalget, men
det er nu engar1g træner og spillerudvalg der ud fra deres kendskab til
sp11lerne og så deres egen overbevisning sætter holdet, derior behøver
det jo j"kke at være rigtig.

llår man ser tilbage på forårsturneri.ngen er der ma::ge ting, mari gerne vrI-
le have gjort andårledes, roange ting man gerne ville håve nået, nen ikke
har haft tj-d ti1. Der er sikkert en d.e1 der synes de har set for lj-dt til
forma:rden, især ungdomsafdelingen, oB ieg ka:r kun give dern ret, men jeg
kan ganske enkelt ikke overkomme mere end jeg gør i øjebllkket' jeg håber
d.et bliver bedre i efteårsturneringen.

Jeg vi1- gerne sfutte med at ønske alle spj,llere, medlemmer og alle der
har hjulpet NB i forårsturneringen en rlgtig god ferie og håber I rigtj-g
roå nyde den, så I vender tilbage til efterårsturneringen med den sa^mme
flid og energi som I har vist i foråret.

GOD I'NRIE

Chr. Jørgensen

SPTT.IERMØIEr--De, ?il blive afholdt spillerraød,e for 3.
fl-. aug. eid og sted bekendtgøres senere.

og 5. holdet torsdag d..

Trmringen for seniores og ynglinge starter tirsdag d. 2. aug. hvis lkke
and.en aftale forellgger. Starttids kl. 19,oo i Østerlund.

trtrEG§trffi
NORDBORG
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LANGESø
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ANG. 1. HOID CONTRA 2. HOID

I glemte noget sidst:
Nogle mener at vl kører i alt for højt et p1ar, for vi er rrun i serie 4.
SY"I, J?, vj- er ved at bygge noget, som gerne skull-e give bonus, jeg menervi_har,fået^m€trlge ti"ng op-åt stE, iøvrigi har de ffesie af jer saqt ia-Er-l- dette, fortsætter vi ikke på denne måde når vi aldrig uidu""." L

Svar på SPORTEI, i sidste nr.:

Iller.alle_de meninger vi har hørt, kan jeg ikke se, at min mening harnogen betyd'ning, det.har.1ma.r-rge år været fendt at åen der ikke hår noget
:l:var er den klogeste, iøvrigt har vi endnu afd.rig fundet den fufdkom:re-Eræner, Ieder eller spif _Lerudvaf g.

rør'rigt forstår jeg ikke at nogle vif sætte d.e to hord op imod hina-nd"enog-skabe splid og spektakkel. Jeg går udfra at disse udtålefser er af in.med.l-emner så ua.nset hvem r er, ska11e vor må]sætni.ng være helt k1ar, rhar selv været med tif at-sætie de to hold i sa.ume 6erie.
vi var_eni-ge orn at holdene skulle hjæ1pe hinanden for vi skurr-e have et
P_ell-e t hol-d. 2. holdet skufle sørgå får at f. hol_det rykk-r op. I øje_
}*iIk,et.er der noget der tyder på åt aet kan iade sis gå;;, hvis vi kanra arDeJdsro, men hvis I vi1 ødelægge d.et nogenlunde gode samarbejde viLrar, så er det måske ved at fvkkes"ior jer. fænk jer E.dnu engang om, næ-ste år er det roåske en af jer der står rned ansvaråt.
Det e:: m9ligt at affe kan sætte holdet bedre end mig, flere af jer hargennem tiderne prøvet d.et, var. det bedre 2 ''

r stedet for at give jeres 1. hold så megen kritik, skulle r rose det no-get mere.

Th. Rasmussen

.P.S .

_rncllægget i sidete nr. af spORrnN om seni.orafdelingen var skrevet afPer Stolberg og ikke af vor forhenværende forrnand.

)

P.G.

OIDIS

NBrs oldlshold (oldboyspuslinge) får besøg af venskabsklubben TSB rlens- )
borg i weekenden g.-9. ok6. ner spilles kamp om 1ørdagen med efterf-i[en_de "J. halvleg'r.'
I denne forbindelse vil Oldisholdet og koner gerne sige tak til I'iarie
og Per for en hyggeflg aften. All-e var enige om at et sådant arra:rgement
snart måtte gØres om, især når sådaurne værtsfolk er tilstede oE især når
sådanne ra[rmer mu]iggør en fornøjelig aften.

Tak skal I have.

,IF,ÅiiIl{GSIEJR

Ved seniorafdelingens træningslejr i Ijerritsfev i tiden 25. - 10. juli
deltager i-alt 7O personer.

. BUSS
El-installatør

Specialcenter i hvidevarer
HAVNBJEHG BUTIKSCENTER

Telf . 450766- 450266

drk utuW
V,/ CHRISTA WARNECKE - SICHAU

STOREGADE 73 - 6430 NORDBORG

TELEFON (01)15 r779

6430 NORDBORG

Stedet hvor glode mennesker mldes!
STUDI

STOREGADE 9 6430 NORDBORG TELF. (04)453333

TøMRER. Og SNEDKERMESTER

JENS MOLLERUP

MøLLEGADE 79 HOLM
TELEFON 453344

Farvehjørnet
HANS SøBENSEN

Storegade 2 - Ilf. 04 45 00 69
6430 NORDBORG

lnh
'- )o*r.or. 33 - TLF.451440

centen EexuLL
v,/Niels Bierregård

HAVNBJEBG CENTRET
6430 NORDBOBG . Telelon 04-460326

:Sl\l;-..gr:ff
3
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iiu er forårsturnerj-ngen afsluttet og vj- kan al-fe hofde en l.elfortjent
pause tj-l den 6. august, hvor der igen f1øjtes op til efterårsturneringen.

Hvord.an det gik de enkefte hold i turneringen har trænerne lØbende ori )teret os om her i SPORTIII og jeg vi1 kommentere det yderligere.

I'ien jeg har da med g1æde konstateret at vort 1. hol-d i alle ungdomsrækker
har en hæderlig placering.

God.e og dårIlge resultater kendetegner vore 2 . oB j. hol-d, men sjæl-dent
fortjener disse hofd ris når de har tabt. Det sker nemlig ofte at vore 2.
oB l. ho1d. skal spll}e mod en anden kl-ubs 1. hold og det giver i de fle-
ste tilfæl-de nederlag. Man skal nøje kende baggrunden for hvordan et ne-
derlag på f.eks. L2-A kunne ske inden man bedønmer den slags resultater.

I{en alt i alt kan men være tilfreds med forårssæsonen og da nogle af ho}-
dene i de sidste kampe har vist opad.gående tendens, håber vi på endnu bed-
re resul-tater i efteråret.

Desværre måtte vi droppe ynglingedameholdet ret tidligt, dvs. danefodbol--
den i NB er ti1 dato kun repræsenteret med et pigehofd sorn til gengæld -
til marges overraskefse - har vist meget fine resultater her 1 forårssæ-
sonen.

0gså J- d.rengeafdelingen har vi været for optimistiske m.h.t. spillersta-
ben. l4en nu er der igen ro og orden i afdelingen og her ti1 sldst opnåede
begge hoJ-d meget flotte resuftater.

Når der tales om små pr:oblemer e11er fejl raan har begået, er adressen ik-
ke altid at finde hos de aktive spi11ere.

Yi l-edere er hell-er ikke fejlfrj- - det ind.rømmer vl blankt. Også vi la )
af de fejl vi har begået og modtager derfor meget gerne saglig kritik fra
jer e1ler fra jeres foræklre.
Yed. sid.ste ungdomsudvalgsnøde før sormerferien har vi forsøgt at udarbej-
de en pfan som vi mener NBts ungdomsafdeling bør kØTe efter i fremtiden.

Et referat fra møclet kommer i næste nr. af SPORTEN og afl-e er velkommen
til at komme med kommentarer.

Jeg vi-1 gerne sl-utte med at ønske alle spillere, deres forældre og al-l-e
ungdomsafdelingens venner en god sormrerferle.

Peter Glock

4

(04) 45 m 70

m
Mekonrker V,ggo Lousten

Hovnb erg
Teleion 45 l4 60

BenJ E. lllø,d,een
out. el-instollotlr

) sro.unodu 63 tlf. (04) 45 l950

ALTING i EL.TING

Kunstboden
i Nordborg
Storegade 9, tlf. 451935

6430 NORDBORG

N{oderne brugskunst - 
gaveideer

ARTHUR NIELSE}'I

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

TELEFON 45II09

STUEUI.E
NNTIKURE

KØKKENI]RE

repareres biltigt og fagmæssigt
\E RINGER - VT HENTER OG BRINGER
I T.AGURMACER

' orE B. PEDERSET,;
Llf .04-458914 bedst mellem kl.1 5-19

INWB'

I,IITTII§HL
hver onsdog kl. 19.30 po

NøRHERREDHUS



dEJ IIGER

så sruttede forårsturneringen, og jeg vil- Ønske jer tit lykke med. jeres
sejre, et par stykker mere kunne vi godt have haft, men dLt kommer nok
til- efteråret. vi sl-uttede jo med Hatting stas\,net, som r vzurdt over, lidt
ner-e he1d. i jeres spil over Svenstrup så havde begge sejre jo været der,
husk- en ting kmp ti1 det si.dste og g:.v ikke op. O[så en tak ti1 jeres
forældre som havde pigerne boende irå Hatting. Jeg ønsker jer allå en god
sommerferie, vi mød.es igen den B. august.

Hi.lsen l{arie
}lII,IIPUT B

Ja så er forårsturneringen slut og det gik jo ikke a1t for god.t, 6 point
for J r,'und.ne kampe er jo ikke for ma:rge. I har været flitti[e ti] at nøde
tiI trænj-ng og ti1 kampe, men nogle har været for dovne i- ka.urpene, men
det håber vi at få rettet til efterårsturneringen.

Svend
III,IEPUTTXR - JBU

\Når vi ser tllbage på forårsturnerlngen, så synes jeg, vl har grrrnd ti I
at være tilfred.s. Efter en svag start, har I virkelig spillet godt, og
det er blevet ti1 15 point i 10 kampe, og en rnålscore på 4r-25. Det skul-
1e jo gi.ve en p1-acering j- toppen. Kan I holde sanme stand.ard. 1 efteråret,
så opnår vi et flnt resultat.

Da jeg skrev dette, har vi ikke været i litbeck endnu, men jeg håber vj-
får en god tur, det har I virkelig fortjent. Tj-l slut vlI jeg ønske jer
en god sommerferie. Vi starter træningen d.. J. august.

Pouf-Erik
DRENGE A - JBU - Måned.ens hold i juni

Holdet er foreslået og valgt, fordi det spiller et dejligt optinj_sti_sk
fodbold, hvor hele holdet, som i nroderne fodbold, er med i båd.e a:rgreb
og forsvar, og fordi I kan kæmpe.

. Vi har vef nu fundet fren til- den stærkeste opsti-111ngr og sel-v om den
enkel-te spiller i]<ke helt har fået den plads han helst vi1 spi11e på, er
der j-kke protester når f får at vide at d.et er tj-f holdets bedste åt I
spiller på den plads, I har fået. Det er naturligvis nogle ting, son kan
og skal rettes, men ned den tone og det ka.mneratskab som findes på holdet,
skul-le det ikke give nogen særlige problemer. tr,ortsæt I med at såtte
Fgldspille1 i første iække fremfor enkeltmandspræstatloner, og hjælp I
hlnaJ'Iden på baJlen fj-d.t mere end.nu, så skal resultaterne nok blive end.nu
bedre. Husk at spilleren uden bold er mere vigtig end ham roed bolden.

\Jeg vi1 benytte anled.ningen til at ta-l<ke for den måde I har taget imod '
både Surt og mig på, specielt mig som jo ikke helt snakker sproget. Vi
skal i efteråret forsøge at give den en ekstra tand., såIedes at vi kalr
være med helt oppe i toppen, og jeg v11 opfordre jeres forældre tif at
møde frera t11 vore kampe for 6t give os en ekstra støtte.
Så nåber jeg at -L får en ri5rig goJ sommerferie (LLem nu lkl<e ar Lege ued
bolden). Tilfvkke med valget. Gunnar

D!N}'IGE A - SI

Selvom det ikke er gået så godt for jer 1 fcrårsturneringen for:tjener I
megen ros. I har et godt ka-nmeratskab på holdet, men det er ikke godt med
selvtilliden. Den er på nulpunktet, Havde I mere sefvtillid og troen på
at vlnde var der også flere sejre - derfor op med hr.r-oøretl Jeg har ikke
haft jer så 1ærrge, men jeg er overbevist oir at I alle efter ferien har
pod^på at kæmpe for at sejre. Endnu engang: Op med humqre.!, vi kommer

6 kraftigt igen i efterårsturneringen.

Velegner
skol evogn
og eget
teorilokole

I{E'RE§BT{ETE
N. BOYSEN

S6bokken 2 - telf,450095

m
runciB-deDcrti
ræ-- r

l7 FTRMAæ STEFFENSEN ILff
. . . ttttn kcber de1 ho*

) KAMPER
STOREGADE 77o NORDBORG

TELEFON 4517 44

MObil Qri.t service

ALs AT'T(' Sll(tP#
Løltertoft -.Nordborg - Tll. 45 15 47

(0,,'Han

IIAND E LS BANKF N
.,ltr(l ir\ed r brlledel

bruger
h o'det

,,1.""iri:i

llavnbierg Slalionshro

Prov vor bcrrmlc anrclning.

Grillstegte kyllinger og forårsrullcr

Anna og Viggo Bombcrg
Tlt (04) 45 10 19

?lelmuth ?lansen
P 'f ensla0ermester \I l/ S' installatsr

Bæ'kgade 2 - telefon (04) 4516 54

I{ORDBORG KIOSK
N. Lehrmann Madsen

Storegode 49, tll. 45 01 7 4

Aul, tips{orhandler - lipssystemer I

BLADE _ TOBAK _ PIEER - RYGEARTIKLER

KAFFE _ SOUVENIERS

NBI Film {remkoldes

KøBMANDEN

Benl Lauslon
Købmand

Tlf. 45 t50l

Man

går da

ind

til . ...

cJqrrr
OAT,iEXO TFEKTION

l<; =j' r
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fbrie-ekstna:

SPORTEN I S SOMMERKONKURRENCE

A11e SPORTEItr's l-æsere kan d.eltagei Bla.ndt de rigtige 1øsninger bortl-od-
des der 5 stk. N0RDAIS-T-SHIRTS. 

)

Hvad. skal- der stå der ?

ffin ILI Lllfl
n n[-li-t
L_i L__iL_ il_l

ur nnnnnnn
Et par af bogsta.rerne som skal stå i felterne finder du ved at bruge det
første bogstav af ordet son er svaret på føl,gende spørgsm:11:

L. Fornarrnet på kendt spiller på ldH's 2. hcld.
2. Iornarmet på liH's tidllgere forroand.
l. nfternavn på en kendt person i I\B som før ofte har haft indlæg i

SPT,RT EJI

4. Kan købes hos Knud lløffer.
5. Har Bjarne Knudsen sp-illet på landsholdet?
5. Hvem tigger i toppen a-f serie 4?
7. Hvad. hedder: hold.et hvor Carlo l;lelrer og Christisr larsen spiller

ga.umen?
8. NBr s ungd..afd.elj-ngens yenskabsklub.

Skrlv løsningen på et stykke papir med navn og adresse og afleveres eller
sendes ti1 Peter G1ock, H.C.ØrsteC.svej 21 senest den 1. august.

Yinderne bekendtgøres i næste nr. af S?ORTEI{.

WM
3.-4. se;rternber 1977
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TELF. (0rir5 l97s

enghoff
nennerRrsgR

HAVNBJERG BUT SCENTER

§porlrarliklor

SonJcrb rrg I ll i:4) {.1 l5 57

Nordbors - Tlf (cl) 45 l6 58

Blomster - Frugt - Grønt - Konserves
Storeg. 7, 6430 lhrdborg, flt. 450366

Erik Petersen

,,chiki"
LÆDERVARER
NORDBORG TLF.45O{29

Storegade 4 - Nordborg - Tlf . 45 14 26

Søndcrgade 7 - (iuderup Tli. 45 8l l0

A^ø4lZ GHRtgIEllSEIl

Slotghmen
Storescde 55 6J30 Nordborg

Telefon {04)450667

Slrgter

.lI

Pølrtmrgerl

K. S'TERNBEi\C
Storegode 56 - Nordborq - Telf. 45 l7 15

»Wr*ffi
Alt i cl-kekkenudr§r t

Storesode 30- 32 - Tlf. 451540
Nordborg

p[m[ Y
Tll. 45 16 25

_ ET HELT HUS FYLDT MED SKO

MåNllnus uoll - ptfulll ivs splr,ltn_o

Også her i juni måaed, har vi fundet nånedens hol-d.
JBU, d.rengetræneren v1] nok forklare et andet sted
netop bJ-ev jer der blev va1gt.

Holdet blev Drenge A
j- bf ad.et, hvorfor d.et

I,igeledes er måned.ens spillere udpeget, og her er resultatet
PuslingI : Jørgentrarsen
Pusling II : David præstegaard petersen
MiniputA : Kentr'uchs
IvliniputB : CarstenMoshage
]Jil].eput Å JBU : Mic. Nielsen
lilleput A SI : Hennlng Stawski
Ililleput B SI : Henning Jensen
Drenge A JBU : Jens Harsen
Drenge A SI : Bjørn Mygild- gior A JBU : Frank Saxer

fior A SI : Gert Espersen
rrgeholdet : Irene Christensen

Ungdomsafd.elingen ønsker jer a1le tillykke.

Som noget nyt, har vor altid aktive vognmald Jacob Petersen, Hundslev
ud.sat 2 stk. træningsd.ragter til- den målroand i ungdonsafd. soro fik fær-
rest mål i forårsturneringen, ligeledes skal også d.en bedste back I for-
årsturneringen find.es i afdelingen.
Soro nål-mand blev Torben Clock fra puslinge I vafgt. Det er ingen tilfæ1-
dighed, at det netop blev Torben som blev va1gt, prøv at se på puslinge I
resul-taterne her i foråret, vi håber at holdet fremover vil fortsætte på
samme nåd.e.

Soro bed.ste back i hele ungdomsafd. blev valgt
Kirn har været en stabi-I back i hele foråret.

Kim Olsen fra Drenge A JBU,

Ungd.ons afdel ingen

SKOI,ESTÆVNET

i )fif"3*r;"rt;;å:t"1d 
hos ungdomstrørerne - har vi flvttet skolestævnet

Ved sidste ungdomsudvalgsmøde blev tid.spunktet bekendtgjort, men efter en
henvendelse fra Nordalshallen med ønske om en yderligere flytning, ser
si.tuati.onen nu så1edes ud :

Yi ka:r få weekenden 1./e. januar og n-,/22. janllar med nogenlunde de sa.rme
tider som sj-dste år. En a:nden nufighed er at vi karr få t'en hef weekend. for
os se1v", altså fra fredag eftermiddag til søndag aften uden afbræk og
tidspunktet er 11./ 74./t5. januar.

Jeg vi1 gerne bede ungdomsudvalgsmed.lemmerne om at gå 1 tænkeboksen':er i
sommerferien, så vi kan bfj.ve enige om hvad vi vi1 ved det første møi.e
efter ferien.

DNS KN iEfl
ERRE- OG DRENG

odidos'*,



WESTON
lrr vrg tll vrg

IOIIY PETENSEI
MøBtER

Storesode 69-71-Nordborg-Tlf .45 l9 3l
Vi sæller kvalilelen ihoisædct

Der er også sport i at hunne

leøre bil på den rigtige måde!

Lær det nemr og bekvemt i

HORD.ALS XSRESTOLE
J. BRODERSEN

Nlrreskovvei 2 Svenstrup
telf . 45 62 50

Ss[yluo
STEDET HVOR STORE XAVNE ulrDERHr 

»R
OG GLADE I'IENNESXER MøDES

tclolon 45 lO 45

TRICOTAGEHUSET
Storegade 31 - Nordborg

§ Z
D
1'l

rAYA\C D
I I Slagter B iørn

SLAGTERMESTER BJøRN NI ELSEN

Storesode 23 Nordborg te|{'.451447

molermester
45 1852 - 0sterhoven ll - Ncrdborg

RUT E BILSTATION ENS

llvl ll,A @ rlvl
ILI\Uil 'VOil'\,

AVISER. BLADE . TOBAK & CHOKOLADE
TE1F.451428
Åbninqs'|ider; 

l;:;3r:',',''ul''r"o
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Sondoqe til kl. 12

NORDBORG AFDELING

- en bonk De kon rcgne mcd!

FOR,f,LDRE TII PUSI,INGE OG I,IINfPUTSPI],IXRE SE HER I

Sønd.ag den B. august har vi arrangeret en udflugt for I'iBrs yngste
spi11-ere.

Vi besøger vor venskabsklub Sædding-Guldager (ved Esbjerg) med to
kassehofdrr, altså puslingehold, og to mini.puthold.

fodbold-

Vl 4ører tid.Iigt on morgenen med bus fra hallen og er hiemme igen ca. kl.
20 (husk madpakke). Foråldre er hjertelig velkormen til at tage med på
turen.

Prisen for turen er 5 kr. pr. barn
tilmelde sig tj-J- drengenes trænere

og 10 kr. pr. voksen. Forældre bedes
senest tlrsdag den 2. august.

af SPORTEI{ har d.er været spi}1et følgende kampe i

l'US],INGE

Siden sidste udga-ve
pusl ingerækkerne .

NB]-Lysabj-ld:9-O
Ul-kebøl - 1'.iB l- z O-5

Egen - i{B I

DybbØI - NB 2

lilB 2 - UfkebøI 3-A

StilJ-ingen i turneringen vil føIge r

Ta.k for en god forårssæson for all-e
lieres famifie og på gensyn efter,

så snart vi har den fra SI.

puslingespilfere. God ferie t11 jer
ferien.

Søren, Chresten og Erik

ul{Gp_Or'{sTB,$NnRn . sP. T{nR_:

På grund. af bestyrelsesbesfutning skal reEnska-
bet for kørselsordning være afsluttet efter
forårsturnering og efterårsturnering. I bedes
derfor komme med Jeres afsluttede regnskab tjt
d"et første mØde efter ferien, o8 samtidig beo':s
f regne ud h,ror mange penge ti] kørsel I har
brug for til efterårssæsonen

P. G.

W
- \r1 CnBOpC'



Bygnlngssrllkler - Trælast

JENS KOLMOS'EFTF.

Holmgade 33 - Telf. 45 1457

SiTILHOFFI'
LEGETøJ - HOBBY - BABYUDSTYR

NORDBORG _ TELF. 451483

LANGESø HERREFRISøR

PLADSBESTILLING

Kom ind eller ring og oftol tid

TELEFON 45 123I

HANS SCHMIDT

ek som i neret

opt i ker

URE OG OPTIK - GULD OG SøLV
Telf .45 00 I5 - Nordbors

Helmars "FOTO"
NORDBORG _ TLF. 451606

LAVENSBY EAGER'UDSALG

ARNBJERGVEJ I _ LAVENSBY

NORDBORG

MANUFAKTUR

KONFEKTION
Storegode 29 - Nordborg - rlf.45 03 34

Nordborg Cyklebørs
vf Harald ogWaldemar Petersen

Storegade 2 - telelon 45 06 35
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SVEND WITTE

BOLIGMONTERING

Holm - Nordborg - Telf.45l306 int eres s en .

Vagn Thorsen

Småplger A er j-geq ligesom i vlnte4 bl-evet puljevinder, Jeg s;'nes at vi
aLl-esamnen, her gennem SPORTEN, slm1le ønske dem ti11ykke. Hele holdet
troede ikke, at de kunne klare sig i denne sæson, men- det glk meget fj.nt.
De to første kampe de spillede var d. 1l-.5. det var mod Ulkebø1, hvor de
vand.t 12-2, og mod Yid.ar, hvor de varLdt B-2. De næste kampe var den f8.5.
det var mod Broager, hvor de vand.t 16-0, og mod Egen, hvoi d.e vandt 17-2,
ije-næste kanpe var d. 25.5. det var rnod. Ulkebø1, hvor de vandt 14_1 , og
mod Yidar, hvor de va:rdt 13-O. De næste var 1.5. det var nod Broager, -
h 1de va.ndt f7_r, og mod xgen, hvor de vandt 17_o. Jeg synes at-de.L er
nr_ .b virkelig flotte sejre pigerne har opnået.

Hold.et består af: lis lausten - Mette Schmldt - Hanne Jespersen - Mari-
anne Thygesen - Dorthe carstensen - lene Blom - l4al-ene salskov * lilariarne
Stenberg.

Topscorer blev Mette med 58 må1, så kommer Harrne med 23 mll, så komner
Dorthe med 18 må1, så kommer Mariarne Thygesen med lf må1, og den sid.ste
er lene med 4 må1. Ial_t er der blevet lavet I14 nå1.
FIERT SIIIÅP]GEN.

AI1e Piger d.er er fØdt i 66 og op efter er vefkonne ti-I at komme og sp-iI-
le med. Irølingstiden og dagen hvor der skal, trænes, konmer t1l at stå i
Nordborg Tid.ende.og i næste nummer af SPORTIN.

U11a Jespersen

I;ÆSERI-;;=l BREV
Jeg vil gerne igennern SPORTEN stilLe et spørgsmål ti1 bestyrelsen i hånd-
boldklubben.

I Januar fi-k vi med 14 dages meJ.lemrum et indbetalingskort på kr. 15or;,
det simlle dække et års kontingent.

)llv. ån skal det nu opfattes, koster een vlntersæson 15o kr. og det sarnme
for sommersæsonen, hvor det kun er 1. holdet, der spilter ?

Hvj.s det er tilfældet synes jeg, vl skal arralgere kørsel, så de øvrige
aktlve kan komme med ud og se, hvad 1. holdet præsterer for vores kontin-
gent.

Det kan l-kke bl-ive i år, da sommersæsonen slutter,i juni, rnen nåske var
det en 1d6 ti1 næste år ?

Jeg ved godt, der har været en forespørgsel rundt om, hvor malge der iolne
spi11e i en sommerturnering. oE tilslutninsen var vist kun til et holr "
sp en sommerturnering, og tilslutningen var vlst kun til et holr.,
men vi skal så huske, at de sj,dste J-4 trænlngsaftener i. vintersæsonen
kunne vl ikke træne i ha1Ien, da en e11er anden husmoderforening skulle
lave rnotionsgymnastlk i yores træningstld - det fremmer jo lkke J_igefrem

SMÅPIGIR A - PUIJEVINDER



ER .DU I'18! ] DAG ?

Da der er nogle ting, vi geme v1l- have rettet til næste sæson, har vi
besluttet at benytte SPoRTEN til det.

vORns Sl§Oti :
I modsætning ti1 vintersæsonen har vi klaret os udmærket her i sommer. Vi
havd.e l"urLd.ei al-l-e kampe og kom for at spi11e "TOPOPGØRETI|mod Asserballe'
d.a stod vi pludseli-g og roa:rglede en af vores bedste splllere.

Hun Yar taget op på I. holdet for at spille en I'uvj-Stigtr ka$p. Vi spillede
d.esværre ku-n uafgjort hvllket medfører en stor skuffelse bfandt spillerne
og vi er nu placeret på en 2. p1ads.

Vi opford.rer d.erfor til at få klarlagt hvifke spillere der skal benyttes-.
på I. nolaet fremover. Så vl i frentiderr ikke fåi øde7-agt turnerj-ngen fordi

vi ikke ved hvem der spiller fast på vores hol-d. ved et møde ka:r dette
måske ord.nes.

TRfl.l-rlEl, :
Vi vil tl1 slut rette en stor tak til Jens Ove Hansen fordi han hal. blugt
sin fritid. tj_l at fø1ge os j- hver en ka,ap, håber at du i fremtiden finder
tid og lyst ti]. at følge os.

Ir0S rr II. holdet .

G.J .

. ANG. SOIIMNRTUR]INRINGNN

Så slutter sommerturneri.ngen for denne gang og det gik nogenlunde' Jyl-
Landsserie herrer bfiver nr. J e1ler 4, det er godt klaret af d.e unge
spi11ere, flere af dem er jo.første års seniorer og det er jo et spring
fysisk fra Ynglinge ti1 Jyllandsserien.

Dame I har sikret sin forbfiven i Jyllandsserien og det var jo nå1et vi
satte os, d.et icneb dog mere en overgaJlg end vj' havde regnet med. Vi h:lr
haft så åange skader 5g sygdom at vi endnu ikke har spiflet med fufdt )førstehold.

Dame I1 har gjort det godt, de har været med i toppen af A rk. hele ti-den,
men har jo lidt under at førstehofc'let har nåttet hente spillere op.

Juli er jo turnerings- og kanpfri, så det bliver først al-vor tll august
krvor den indendørs trær-ring stårter, i hvert fafd for seniorers ved"kon-
melld e.

Træningstiderne vi1 komme i Nordborg Tidende safii i n:este nr. af SPORTEN,
rnen vl kan da på nuværende tidspunkt sige at d.et bfiver tirsdag og tors-
dag.

Hvis i kender nogen der har lyst til at sp11le håndbofd til vinter' så få
den med ti1 spillermøde, når der bfiver indkal-dt ti1 d.et, eller sørg for
at få dem med fra starten til træning.
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Alextc
Conditori
Th. Brorrens-
vej 55

Ttf.
45 17 61
Kelly og Alax
Nissen

Haynbjerg Butlkscenter telt. 4517æ

H*mrgJørftnsenITEEEA\3\EEEEEEEIr

NORDBORG - TLF.451750

DE ER ALTID VELKO},I},4EN PA

) N@R
HERRED

HUS TELEF'N 4sos35

TI. PERREGAARD A.§
64$ IIORDBOHG 6474 SKOYBY
Tlr. 45 01 50 Tlt. 44 44 00

Korn - Fodersto{irr

Brindsel - Byggemotcriolcr

HÅFilIÅ.FORSIKNIilG
Peter Mattesen

Mads Clausensvej 1 - 6430 Nordborg

- ring f5 02 lE

TIL

NORDEORG FARYEHANDEL
v,/1. Lorsen & sØn

Storesode 62 telt. 451669

S I ag tert or r et rtirt g en

11 J,J,JENSEN
- Nordborg telefon 45 14 06

tlil lensen
Oltelyl - Confirlvrrro of r.#

rrl, g.r- cg vrr{rrlrr
Lærkevei 87 - Lonsesp - Tl{.450565

n:iflratmm6
Ejnar Lorenzen

købmend Turøvei ,12 Kirkeby . .4 5 æ 55

KOPiERING NORDBORG NU,KO
104)45181


