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Bjarne Knudsen, lærkevej 47,
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lÅsr.o.llp lr,lrR Rtar,trmln t
Der har i den sidste tid været lj-dt for meget focus på træskuret ved ital--
len. I'orlydende siger, at en smugkro er ved at opstå, samt at hallens ca-
feteria ikke sælger så rneget mere som føt, nåt: NB!s seniorafdeling spilIer.

\
faristig" påstande jeg meget gerne vl1 have frem blardt vore medlemmer,

hvls de er rigtl-ge, nr dette tilfæ1det, så er det noget med, at den til-lid
led.erne har til hi-nanden og spillernes forståe1se for detteo alligeveJ- ik-
ke er til stede. Vi har en aftale med Knud Møller om benyttelse af huset
som depot for drikkevarer tif trænlng I Østerlund, og som samlingssted,
når vi kom:mer hjem fra udekampe. Det sidste med det for øje, at d.et trods
a1t er bedre at sid.de her og snakke om kampen over en ø1, end på et krohus.

Det ska1 på ingen måde dysses ned at man får en ø1 effer to, men herfra og
til smugkro er langt. Ligeledes kan en nærkbar nedgang i salg af vand i
cafeteriet næppe mærkes, da spillerne son regel er i huset på tidspunkter,
hvor der ingen andre hold er ved hallen.

Den aftale Knud Mø11-er og undertegnede har indgået, bygger på gensidig
til-1id, og jeg mener helt bestemt, den fra vor side er overholdt, næsten
100%. Yi skal d.a ikke save den gren over, v.i selv sidder på.

Bent Riemer

HOLDIEDIR

Hele foråret har vort 5. hold kørt uden en fast hol-d.feder, Det var ud fraden betragtrlrg, at holdet ville bestå af mange ældre og rutinerede spil-l-ere. Nu er der imidlertid sket en omrokeringl således åt vi tit efterå-ret nok vil- have behov for en hjælpende hå-nd-på sidel-ini.en t1l- dette hol-d.,

1 der en elfer anden der kunne tænke sig at køre med holdet bedes harr
,ntaJ{t e undert egned.e.

På forhånd tak !

Bent Riemer

trtrUEHtrES
}iORDBORG

45 0252
LANGESø
4s 12 8s

BROBALLE
45 13 34



ATT R EN TUR TII HAMBORG

]:_?9,2: hol-d_er--tager på træningslejr. Repræsentanter for 3.- 4. oe 5.hold.et tog til Harborg den 18./19. juni.

nfter en middelmådi-g p1an]ægning, der bevirkede, at interessen for turen
_var_ l-av, tog 17 sportsglade folk afsted ti1 venskabsklubben UNION O, i
Hamborg.

Turen startede kl-. 9,3o fra haffen om lørdagen med ,Kedde,t i slidsen sonholdleder. l4an kørte i 4 prlvatbiler, som deLvis samlet ankom ti1 Hamborgkl. l1.oo. Derefter indlogering på et udmærket, men tlyrt hotel i nærhedenaf Unlon OJts stacU-on. Stiaks efter begav man sig tiI stadion for at gøre
klar ti1 kampene.

Der bl-ev spillet 7 kampe å Jo min. og resul_taterne kan man finde i
'IKICKERSTI .

Efter-curneringen var der spisning i Unionrs udnærkede kfubhus, (e-r så-da:rt sted. burde vi have i llB). under spisningen bl-ev der foretåget præm.' \ovenækkelser, og der blev ]roldt taler-fra de 4 forskellige tl-unberl I
Vor egen tale glk fØrst og fremmest ud på at fremhæve venskabet mellemkfubberne. r samme tale biev der også nåvnt, at vore egne spillere havd.efået besked hjenmefra om ikke at yde en IOO,qr. indsats, da I'lB-var balge fortyske opkøbere. Men a111geve1 var der interesse for vort fodboldspil.
Efter spi-sningen blev d.er: festet med darrs ovs.

nagen efter var vi på harmerundtur, der dog ikke vakte den største begej-strlng blandt os. Kf. 15.oo glk turen hjemåd og den sidste bif var njEmriekI.20.oo.

Man må betragte sefve turen for vellykke-c, dog var udgi-[terne lidr høje,
nen p1a.n1ægningen var som næ:mt dårlig, Lad os håbe det bliver bedre næ-

?er Stolberg

LÆSERI-7 BREV
Det er vist meget .aturligt hvi-s ens frisør er aktiv træner og man selver en mere e11er rolndre 'ga-nmef, sportsnand, at sa,tafen i-meffem såda:rnogle fyre er deres naturlige fælfåsinteresse, nemlig fodboldspil, narm-li-g klubben I Jeg må lndrørie, Jeg var lidt tiæt i srarten af mit frisør-besøg, men hurtig bf ev jeg vågei,"efter ar Aen-' ha,roe st1]f e.c mie et s., Ialarmerende spørgsmåI som: r'-lar I i prunoen nobcl v-idere tilgang i o]d._ |
boys-afde111gen,,?r_og jeg kunn.. svarå at vi hai ligget på et nogenJ_unde*oJrsuarftr medremstal igennem ftere år. Der havde været nogen til[a:rg ude-
l:"^:f -1:: Il. nogle få ætdre irB-såniorspirtere begyndt I rores rækker,
:F^:::-tuf yr.meget glade for. Vl fandt også ud af at der 1 grunden ekÅi_
::u:"1"^ut dybt hul inellem senior og oldboys spr11ere, som iok er opstå_er p.g.a. vores geografi.ske dellng af trænings- og spillebarrer.
v:- ved alfe at der er ffere km afsta:-rd melr_ern Østerlund, rangesø og Hayn-bjerg-og dette må være den direkte årsag tir at vi kendå.-Jå riat tir
lli.i9:I. I{an kan-godt forstå at de æfdie-}rB-seniore" fruifå"" .,i} hyggeslg sarmen på et 5. hold fremfor at adskiife slg fra deres gamle ta.::ri6ra_ter, for det kommer d.e ti1, hvis de beslutter sig til åi"ioitsætt" uomolclboys. Det er snart ensbåtydende ned_et kr-ubskifte f;; å;; omtalte geo-grafiske hu1 strækker sig faictisk fra la.ngesØ til Ha'nl-ieiå. Havae vihaft mullghed for at renytte de samme omkræd.nings""^ oÅ"å"'åamme bofdba-ner, så er jeg sikker på at NB havde rdag beslåe; 

"f uX =i"rf. ungdomsaf_oerl-llg, en godt kørende seniorafd. og en f.igeså god oldboysafd.

. BUSS
El-installatør

Specialcenter i hvi clevarer
HAVNBJEBG BUTIKSCENTER

Telf . 450766-450266

dohrutuM
V,/ CHRISTA WÅRNECKE _ SICHAU

STOREGADE 73 - 6430 NORDEORG

TELEFON (04),t5 1779

ib,ro' 
qt"oolå

) S,or"guoe 43 - Tlf . 45 30 34
6430 NORDBORG

Stedet hvor glode mennesker mldes!
STUDI

STOREGADE g 6430NORDBORG - TELF. (04)453333

TøMRER. Og SNEDKERMESTER

JENS MOLLER.UP

MøLLEGADE 79 HOLM
TELEFON 453344

Farvehjørnet
HANS SøRENSEN

Storegade 2 - Ilt. 04 450069
6430 NORDBOFG

lnh,
lro*roo* 33 - TLF.45 14 40

centen EexuLL
v,/Niels Blerregård

HAVNBJEBG CENTEET

6430 NOSDBOBG. Tslsfon 04'460326



Por oldboys ved.kommende ,?"g* sige at det.kører styrkemæssigt lidt ander_l-edes end Ønskefigt, men ikke LedElsesmæs=-,.sil"roi"i,i^i!i-iirr,"rj-gt hafteL Sodt samrnenlio-Ld og mange gode timer i mange.år, men det er en kenosger-ning, at vi marrgter frist"br5d iir-ååi ÅportsJ-i-ge.
Åf d.e nævnte grunde kan- jeg godt forstå at de ga-at].e seniorspilLere bliverved med at holde sio rit"Ø;gErrunå-å!-i"rg"""_orråderne, meå i håb om ogforventning ti] at fian gar igang med-ai anrægge oe af oå ,å'rorrg" ønsxeoeboldba:rer onkrlng rrlordarshar-i""1 

"Å srrårt 
"våtreharren-Ir"iærai-g bygget,vi} jeg gerne oDforrl.re de.omtalte spillere til alrerede nu at tilsfuttesrg^oIdboys, fo-r det er sikkert kun et spørgsmår om tid, hvornår den sto-re fodboldfaini.lie bliver 

";i;i pa-"i""iuo.
Vi gamle drenge oe I spillere over 1a år, vi har hver især nog].e bØrn, derspiller fodbor-d r-ungdåmsafååri"å""-åg*iåna", arr-e disså spirt"r" .utgodt. lad os nu ti1 åt regyna-.oEå--råi"-ou selv hina:rd"r,,rår-"r" og br-ivetif. det vr længe har ønskåi o", ,"r:-ig-at blive smeltet sa.ormen ti] eenk-lub.

Hilsen
Riid.iger Paustian

)

)

k.l_il ______ ____ lrlrr _____---

AIS IL{RCii-itl i977 - Itrs delta2ei.e:

3.-4. set tember 1977
i9aqdreepo(al
iiJ storste tilmeldte hold. Skænket of
oenqe'-sl +Lrie -e po Nord-A,s.

tiTTa:t:ti lritISi,, !Il:ii-r tnir S|0tt!ltlr !

Ilr aer iang i dem fr.a iill ?

:]kal vi .rtØ-\,e zt, hente Cenne rokal ?

Ål1e frjske,rutter fra N.3 oq deres rrenner rnøder
sønda,q morqe! den 4. se.otombor kl. 9, oo ved Havn_bjerg skole trf en oe;Li;, lll : ", c t:ur. (het st ilIi trø;-. 1 )

De_ fl este turnerini;skamle i dcnrc r,reek-end cr Iar.tti.1 1ørdagen, men srørq hellere Cir. tr:ner om duhar fri om søndaEen, ,iet m.., absol.ul, ikke l.orst-rrre
turne rings lla-mllene .
Udfyld nedenståencle sedd-.l og afl-.-rer den senest
)p.1 Ai..-Qu@_ '- l.lr , .r" - 

. 
''.. 

r^ L-asv-i . -.(5ian- --n - oa{r,!..e-' ved tD^^t-)

AI§LNruI,LTf

lidresse:

Adresse:

-{dresse:

j\iavn:

l'travn:

i{avn:

Pris pr. person

(04) 15 æ 70

ffi
Mekoniker Viggo Lousten

Hovnbj erg

Tele{on 45 l4 60

BenJ E. lllø,dren
out. el-instollotlr

)
Storegode 63 tlf. (04)45 1950

ALTING i EL.TING

Kunstboden
i Nordborg
Storegade 9, tlf. 45 1935

6430 NORDBORG

Moderne brugskunst - gaveideer

ARTHUR NIELSEN

TRIKOTAGE _ PARFUMERI - KIOSK

LANGESO _ TLF. 4517 52 DANBO SIJPER

TELEFON 45II09

STUEUN-E
ANT]KIJRE

KØKKENURE

.'repareres b i11igt og flagmæssigt

)r nrmcsa -rxårHf,,I:tl oG BRr \cER

OIII B. PEDERSE1T

'ILf .A4-41E9J4 bedst melfem kl.15-f9

]NUB'

TtlTTtlSPIL
hver onsdog kl. .l9.30 

på

NøRH ERREDHUS



I\TYT F'RA

llNfi00ltfl$fi[0.
I,UBECK-TUREN

f-weekenden 25.-26. juni var der I ungdomshol_d fra l,lB i Liibeck. peter
Glock, Poul Erik Nieisen, peter poulsEn og,roha:mes Nissen var med som r-e-dere for et mj-niput-, liileput- og et'dreigehol-d..
Turen startede ved l.trordalsha1len kI. B og det gik mod grænsen i fint,.e3.)og højt humør. uden problemer nåede vi r,iibeck ied ca, iialvet tiden, hvoivi efter'r ein kleine Stadtr,-rndfahrt,, nåede frem tlf vfb phdnlxrs fodbold.-a"n1æg ved ca. L1 tiden. Her blev der stor gensynsglæde melrem spr-rlere ogledere fra T,i.ibeck og r'trordals. ltibeck var jo iros oi for cå. l_ måned siden.
lrengene blev indkva].teret privat, medens ledere og foræ1dre fra l{ordalsblev indir,rarteret på et nærliggunå" hotel .

r'ørdag aften var der samvær me11em de voksne fra iiibeck og I'iordars. Herså vr en f-i1m, som Hans sch:roor rla..de opiaget ved besøget-i l,rord.bo:'g f::anogle af ka-cipene.

sønd.ag var dagen for fodboldspirlet. Hamborg-klubben 3aunbek-uhl_enhorstvar invj.teret med så der kunnå llive en trelantturnerinj i-åffu J rækker.
vi kendte Lribeck holdenes- styrke, idet de vanclt affe kampe 1 l,rordborg.
lfl^tlg::k."-t" dgq ikke herl (rirreput spiJ_rerle o-o med ph,"i;i-;;;'io.
ar.. ) ilf flcId gælder det, at I spillede meget stærkt i alle kampe, Jeggf karlene både 1l'ibeck og r i'lorålorg og jEg s;,rnes, at r spirlede betyde-11gt -oedre i li-lbeck end i r'Ior:dborg. lierå åi'-recer:fag".,..rar også yderstbeskedne, med lj"dt held havde I vindet et par l:aripe.
Result at erne

Minlput I ?hdnix-]iB : ),-1, Barmbek/Uhlenhcrst_ltrB : 4_O
Lill-eput : Phbnix-tiB : 0-0, Barnbek/Uhlenhorst_NB : 1_O
Drenge : Phbni;,-l;B : 4-0, .ra_ri:bek/Uhf enhorst-lfB : 2_l
r'ørd',g og sønd.ag efter-rrddag var der r ejfrghed t1l at se rldt af riibeck,en by, hvis s"-rfe b'rder .:mnede range minaJr fra en r.,.gut-nkti-., fortid.Et-Leszg 1å ihdnrz'å centrale sport3aniæg roed hockey-n tennis- og atle-tikbarer ir.lrilr i r.-- -_.ndfarten.gennen lnen. lt imponerende a.n1æg, iom d.a:r_nede rz*r-aeri or) rtegerL spo:.t s1i[ u aiof aåise .

t"i,;^r.7. ru:17.2 efte*rddag måtte vj, tage afsked med ledere og spilJ_ere fra
il.lri..:_ -.!:q, 1er yal-qed på turen, var enige om, at det haide-været en
.r 

rrr -rur [i.a narrge ce jlige oplevelser. Kl. hålvti'rul]et1e br"""r, ind t1lrj.?:d11:r?tien, livor arengenå godt trætte rrev moaiåg"i-år"iå""rdre. nntur ooL dz^r-t,er en frn afslutning på forårssæsonen var sfut.

Erlk

Velegnef
sko I evogn
og eget
teorilokole

N. BOYSEN
S6bokken 2 - telf.450095

r
runoæLruepoti
r€-r
lz rtnunEffiffi srEFFENsEri i

I E',45154sil_ i.' I

. ,f?.l',.tt kcber del ho*

KAMPER
STOREGADE 77o NORDBORG

T ELEFON 4517 44

i)

MObil Qri.t service

aLg ,llrr(, sl'l(DP#
Løltertott -.Nordborg - Tlt. 4515 47

(0r' 
Han

bruger
hodet

;.""i:då:
I{AND E Ls to,ilf,*}l

llavnbierg §lalionsho

Prov vor bcrnlc anrclning.

Grillstegte kyllinger og forårsrul lcr

Anna og Yiggo Bomberg
Tlf {04) 45 10 19

?lelmuth ?hønsen
- 
)fenslagermester 

tl\tS'installatør

Bækgade 2 - telefon (04) 4516 54

I\ORDBORG KIOSK
N, Lehrmann Madsen

Storesode 49, il|. 45 0l 7 4

Aut, tips{orhandler - fipssysferner I

BLADE _ TOBAK - PIEER - RYGEARTIKLER

KAFFE _ SOUVENIERS

NB! Film fremkoldes

KøBMANDEN

Bonl Lauslon
Købmand

Tlf. 45 1503

Man

går da

ind

lil ....

cJq ?Tt
oArr€xoiaFEKnoN

1<1 =t- tA



DER VAR GANG I DEN PÅ NOR'ALS I

-r, d'agene 17./18./L9. juni har vi haft besøg af vor venskabskrub fraHatting ved Horsens.

f denne forblndelse spillede vi nogr-e pokalturneri-nger 1ørdag/sønd,ag på.Langesø stad.ion.

Hos junior vandt gæsterne fra Hatting, NBrs drengehold vandt deres stæv-ne nens Svenstrup hos plgerne 1øb med sejren.
D€suden var der arrangeret et puslingestæ'ne roed. hold fra svenstrup, Egenog voi:t eget. Her vandt NB sikkert. søndag_eftermlddag kom der også'g-rster fra Fle.rsborg med to 1il1eputho1d og det blev tii to gode kåmpe"hvorgæsterne varrdt begge kampe.

Yl siger herued ta]( tir klubberne fra Egen og svenstrup for medvirken istævnet og tak tl1 de nange foræIdre tr:" voie 
"g.r" "pitr"r" "o,. 

har haften dreng e11er pige fra Hattlng t11 forplejning 69 1o!i. 
»

ER

1År

Vi vil gerne her igennem SPORIEN
mar-Ige oyertrækscrøjer til- os.

sige tak tj-t de daner, soa har syet de

Stuttgart og teruinen er

JUN]OR TII STUTTGART

Juniorhofdets å.r11ge sportsrejse går iår til
sldst i september e1ler først i oktober.

),

T]I JU}\IIORTR,4NNRNE

Hvor bliver jeres lovede indlæg om juniorhol-dene af ?

TfI PUSTINGENNS FORÆI]DRN

Vi beder jer om at mærke a1t fodboldudstyr med d.rengenes navn (afkortet).
Når vi f.eks. find.er et par bukser med'rT.G.rr - så har trænerre lngen
problencer med at finde vedkommend.e.

rj__l
ErFoRsØG.....w)
På sid.ste møde før sommerferien havde ungdomsudvalget et d.lskussionsoplæg
for at a:nalysere NB's ungdomsarbejde. Opgaven var at nedfæIde nogle punk-
ter som - efter det nuværende ungdomsudvalgs mening - i'trBts u:rgdomsafde-
ling burde køre efter i fr:emtiden.

her er mødets konkl-usslon :

1. Ungdomstræ:rere/ l- edere
leder- og trænergerning i 1{Bts ungdonsafdei-j-ng er baseret på idealisme'

' 
) 

i-aet a1 tidsmæssig indsats for kl-ubben gøres gratis.

Klubben yder dog tilskud ti1 kurser og træningsmaterialer i en størrel-
sesorden, som er fastlagt af bestyrelsen. lesuden har ungdomslederne
gratis adgarLg til NB's hjemmekampe og gratis spisning og entre ved af-
slutningsfest en.

2. T1l-meLding af nye spillere/kontingent
En spiller rnå bruges tif JBUrs efler SIrs ka:otpe, når ungdorosudvalget
har modtaget vedkom.:mendes tilmeldingsformular - underskrevet af foræl--
d.rene.

Kontlngentbetaling styres af kassererenr som u::derretter ungdomsud.val-
get i faste tidsnrm om ert. kontingentrestarice.

1. Tifmelding af hold
1. hol-det i hver drengerække skal- tilmel-des JBU, såfremt det er muligt.
(Puslinge findes ikke wrder JBU).

Selrundaholdene til-meldes efter forventet spillestyrke enten i JBU e1-
l-er i SI.

TilmeJ.ding af holdantal er afhængig af, hvor mange spillere man har ti-l
råC.ighed. ved tilmeld.ingstidspuaktet og hvifken tilgallg af nye spillere
ma:r kan - af erfaring - forvente til turneringens start.

. ltfgØrelsen træffes af ungdomsudvalget.t.
a'. KamP

Principielt
f orhincl"ret,
l-ø s er.

følger træneren holdet ved hjemme- og udekarnpe. Er træneren
finder han i sanarbejcle merl forma:tden og sekretæren en af-

nt hold. må i.kke spille udekamp, uden at åer er en af NB sendt leder
til-st ede.

l. Kampford.eting / aftafer
I samarbejde med seniorafdeling udarbejdes en karnpplan så la:-tgsi ltet
son mul-igt.

Der forsøges arrarrgeret - så tit som muligt - såkaldte forkampe til- se-
niorkampe (1., 2. eller yngfinge A hold) ined hofd fra de forskeJ-lige
ungdonsiækker. (Kampen si<at stutte lige før serllorka:npen begl'nder).

]ler bflrges sanme hofdkort (kampkort) i alle urrgdomsrækker.



6.

7.

'IiI I'særtige kamper' (udlandet, venskabskl-ubber osv.) bmges der et
skema til spi,llerne som indeholder alfe oolysninger klubben har brug
for ved p1a:r1::gning af disse kampe (rejser).

hø cs el- t il udelcanp e

Ingen ud"gifter til spillere oA ledere.

Ved privatkørsel: liilorneterpenge efter lr,lBts aftaler til træneren el-
1er lederen såfremt han benytter sin egen biI og benzingod.tgørelse
LiI oe anure bl-Ler ( I litoy - k lm) .

Kørsel / cLo;a.nerpenge

Hver tri::ner får ved sæsonstart for forårsturneringen og efter ferien
trl- efterårsturneringen urlleveret et beløb, som skal brrrges til u,1gif-
ter verl prj-vat.l.:ørse1 , dommerudgifter og sodava:rd eller is tif holclet
ved'rusædvanlj-ge præsentationerrt .

Udgifterne doku:nenteres på et skema og med bilag. )

Afregningen sker efte:r s,::sonslut rned k:ssereren.

3. ud.get

Ungdomsudval-get udarbe jder hr,,ert år efter afsfutninq- af siesonen et
bud.get icr det konmende år, sorn ølcononisk dækker :111-e alctiviteter udetr-
on selve turneringsfcclbol 11 (re jse.r, besøg, skolestævne, afs-'l-utnings-
fes-r, pokaler, gavel:, mø,1er osv.)

Nlldgettel, forefægges bestyrelsen t11 ;odlrennoJ-se.

!.'j,.cio,1su .,,'-l-qs.rører
Ier hofdes - i s.rson - månedlige (ekstraorciiære nøder indkaldes af
lcmanden efter behov) , med .f ø1qencle fas. da;scroen:

i, 0rientering vecl formanden.
2. Kampaftaler ved sekretæren.
'). TrænerrunCe.

Ii1 pulirt J: Tri:nerne bør, foruden en melding on evr. problemer komme
med et kort referat fra de l<alle hans hold har splllet siden sidste
moJe.

lo.Klubtrøje / t:rc,"nrrgstrøjer r

Det er: ønskeligt - såfrent khrbbens økonorr:i tiflad-er dette - at stil1 /l
trl turnerin6lska..mpe træni,igstrø jer gratls ttl rå.cLi.gheo ior alle I, hold
-i JBU-rækkerne såfremt rnan i forvejen har en fas1, aftale med spiller-
nes forældre m.h.t. vask,

11 . Inci.nctors l'oo oolct

llBrs ti.mer i l{ordalshallen skal i samarbe jde mecl Old-boysafd.. og seni-
orafd. fordeles sålecles, at hver u:rgd.onsrække - ihvertfa.l-d et par gan-
ge i Iøbet af vintersæsonen, lår mulighed for at benytte hall-en til
fræning.

0m I'trBts ungdomshold skal til-mel-des SI's j-ndendØrsturnering afgØres af
ungd.omsudvalget, mens bestyrelsen sætter de økonorniske betrngelser.
Der ned-sættes et udval8, som aoministrerer aft vedrørende denne tur-
rarira

B

)

il

\

"t

12.Træning (fra o1.01.t9TB)
ungd'omsudvalget udpeger en ,cheftræner,r i hver ungdomsrække, disse ud-arbejd.er 1 fæ1lesskab et træningsprograrn for hefe ungdoresafåeiingen.cheftrænerne træner og føIger setv råttens 1. hold n6ns hjæIpetrånere..(mindst 6n ti1 rrver tilmeiåi-rråial iager sig af sekundaholdene raed
"rapport[ til cheftrænerne.

Som nævnt ved i-ndledningen er disse puakter sat op efter det nuværend.e
ungd.omsud.valgs nening oI skal bruges som et forha:rdlingsgrundlE!--u-6d-Te-styrelsen, som alene kan sætte den slags retningslrniei."Resul-tåtet atbestyrelsens behandling forelægges igei ungdomsidvafget og så må vi se omdet medfører personelle ænar:.n[år i ungdorofud.valget.

)det følgende afsnit nogle kommentarer el1er meninger ti.1 de enkette
pJnKLer - opsa-orlet af A-ndreas Jensen.

Al--ungdomsledergernrng gøres gratis i llB var afle enige om, men når dertal-es om en løn:ret cheftræner i ungdomsafd. vi-l nogle-sikJrårt revid.erederes nuværende lndstil-1ing.

li.h:1. 
. 
kontingentbetatlng under rkt. 2 rnener udvalget, at er-r berlre kontln-gentbetalingsopfølgning var neget påkrævet

fk1. f siger noget on at vi v1l til-melde vore hofd efter styrka og ikkei oen r-ekke hvor der kan hØsbes flesu sejre.
Ti1 pkt. 5 karL der siges, at vi- mener der skrrfre laves fr-ere forkampe medungdomshold når vore bedste seniorhold sliffer hjemnekampe, desuden menervi at raan udrnærke-c -. ihvertfafd en gang 1 mellem"- ttan rlyite en senior-
karnp (sekundahofdene) til Østeriund tii forciel for et ungåonsho1d. også de
små vlL gerne spille på stadionl

ivi.h.i" kørse1 ved udelcanle, pkt. 6 kan der spares en def lenge ned clenforeslåede ordning, idet vi ved af erfarinq, at mange foråldie gerne vi1køre med drengene til udekarnpe ud.en at,tjt;r6rr pengå ved. turen I derforcener vi-, at benzingodtgØrelse må være nok.

Pkt. 7 og Dkt. 8 slcrfle være medvirkend.e ti1 en fettelse for kassererensarbejde. r deme forbindelse skal der Læ1mes, at vi burde have en kilome-tertabel- med afsta,rcle fra ha]len til de forsfe1lige byer vi slil]er kampe
1at afregningen i forbindelse rned kil-ometerpenge er'ensartet i hele
!.bb en .

Tabelfen er under: fremstilling.
En om-Lægning af vore ucvalgsmøder er aflerede sket, idet vl - l-orsØgsvi-s -nu hold.er mød.e ca. hver må:red, Det kræve:: se]-vfølgetig også en nere lang-sigtet-p1allægning af vore ka,',,,pe og her har Børge"bru[t iange timers foi-beredelsesarbejde for at det kån gennenføres. -

?ul r:9 trøjerne, pkt. 1o, er selvfølgelig bare et ønske, men vl mener,det vil være medvirkende iil at gøre år:-e-}. hold.ene mere attrattive.
T j-1 sidst en l-ifle kommentar til pkt. 12.ordet rrcheftræner'! for ungdorosafdålingen har svævet 1ænge 1 luften ..)g ermåske fremtid.ens føsning. Men tir dato er det såcan, at vi for det fårsteikke har kend.skab ti-1 et egnet emne og for det a:rd.ei vi1 ikke alle nuvæ-
rend.e trænere finde sig i en pludselig,overord.netr, id.et de selv har of-ret mar:.ge timer til fodbold.kuiser og iign. og derfoi mener at d.e selv år



i sta.nd
nering
og det

tiI at træne de unge bedst nufig. Det vi ma:rglede var en koordi-
og plarl-ægning af e[ rj"gtigt træningsprograrn for hele ulgdomsafd'
mener vi at have en reccePt ti1 nu.

Ønsk os held og lykke - vi vi1 j-hvertfald gøre vort bedste !

KURSER

som bekendt er l-edelsen i NB mege-t positiv indstillet på når det drejer
sig ora at send.e folk ti-l ktrrser.

I de fleste tilfæl-de er det ungdomstrænere der går på kursus for at l-ære
nere orc fodbold og foreningsarbejde.

Altså folk som allerede har taget en ledelsegerning i iiordals Boldklub.
l4en såda.nt behøver det ikke atfiO at være. Ma:l kan udmærket deltage i ))
disse h]I'ser nens man endnu er aktiv fodbo]Ospiller idet tidspunktet t-.r"
s-ten aldrig generer turneringsfoldbold. ile tænker jeg,specielt på senl-
orspillere s6n kunne tænke slg en ',karrielerr Som leder/træner'enten i
ungå.afa. eller seniorafdelin[en når de er færd.ig som seniorspiller. llar
oette dln interesse så kontakt venligst bestyrelsen'

BUii]]ESLIGA

HSV's hjemmekampe 1 1. hal-vdel af turneringen:

11 .8. l-85o lliiir-Lchen
21,d. liaiserslautern
- , ). S j(t. la,rl- i

17.9. 1. tr'C 1(bln
t.Io. Bayern i{ilnchen

22.l-a. Saarbrricken
5.11 . -Bochum
, .L2. tserlin

A,?JISSE/triiI)RIliiG

Jullortræneren Oluil llarsen n:Lr fået ny adresse: Fosenvænget 5' I'avensby'

SPORTEI'l' s SOl'I'tEl]{OliiKUilRElTCI

løsning er: Der er gang i den på iiordals'

erblevetforetagetaffitstsfor-mandChr'Jørgensen,ogher
vindere:

Susanne 1'leesgård - Kim lleesgård - Lene T'yngk'ilde og Verner

SYAR PÅ YAGNS IÆSERBREV

,en e1ler anclen husmoderforening" skriver du i- dit læserbrev. Hertll kanjeg svare at d.et ikke drejede sig oro nogen husmoderforening, roen en agt-Yærdig.glmnastikforening, cler 1mange såsoner har afstået fua at søge træ-ningstimer i Nordalshallen, hvilket jo blandt and.et vil1e være gået ud o-ver vor k1ub, da gyronastikforeningen jo har en de1 flere medlemmer end os
og på denne konto nemt kunne reilde sig en he1 træningsaften pr. uge. Af-ståel-sen er en realltet på den bekostning at forenin[en når den 1 slut-
' 

f"" 
af gymnastiksæsonen kan få nogle enkelte aftener ti1 opvlsning.

At d'er j-kke bl-ev givet vore spilrere j. håndboldklubben besked 1 rette tid.sidste sæson beror på en. kommunikationsfejJ- mell-em hallen og gymnastik-
foreningen, da de begge regnede med", at dån a:rden gav os teiteå. på dettrdspunkt opvisningen skete var der for øvr igt kun en 5-6 spillere til
trærilng.

Angående kontingent:
Opkrævnrngerne blev i vj_nter udsendt den l-.1_1.?6 og den :.-5.l .ll . al-tså med
2'/2 måneds mel-femrum og altså i-kke med 14 dages meliemrum som du mener.
Dette 2% må-neds mellemrum mefl-em opkrævninger son vi udmærket er klarover var for kort blev også begrundet her i spoRTEN på tidspunktet forudsendelsen. Den første opkrævning sku1le have været udsendt i- begyndel-
sen af september måned., men var af forskel-Iige grunde forsinket. optræv-
nLngen vil også fremover foregå på denne maaå mea to garLge om vintåren,
cia_det er på denne ti-d vi har de største udgifter, og-dei er en del- derroelder sig ud. t11 sommersæsonen ford.j. de ayiker andet.

så du må melde dig til holdet ti-l næste sonmer, da vi- i som.mer havde be-
srrær med at still_e det ene der var ti1meIdt.
Jeg håber dette er fyldestgørende.

Lod.trækningen
er de heldige

Blrthe lieyer -
P etersen.

Yi vll i år afholde et privat trænerlmrsus i Nordalshallen en gallg i aug.
nåned. Det bliver lavet som et kursus hvor I bestemmer det meste åt pro-
grammet, ved at komme med ideer og problemer ved jeres træning i det d.ag-
1ige, man har altj-d problemer enten af den ene e1ler den and.en slags når
nan træner et ho1d, d.ette kuisus må al-le der har interesse gerne komme
med ti1, går I ned j.deer om at viffe træne et hold en galg, så kom med.

Tilmelding roå ske i.nden 15. aug. til Jens MoJ-1erlp, tlt, 453144.

TII AII,E UNGDOMSTSINIRN

Når sæsonen begynder roå I sørge for at komme med noget stof til- SPORTEN
om jexes hold enten d"et må være godt e11er skidt, kommer I ikke selv med
noget får I besked om at skrive et stykke

(ri.h.t .

Tak tif
Trøjernes

a]-le ( 26)

størrelse bedes I kontakte -i3 jarne Knudsen) '

for deltagelsen.

I\IH

NYT. FRA UNGN.AJ'D.;ffi*t'

DL--

B j arne
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rELF. (o{i15 l9 75

Erik Petersen
Blomster - Frugt - Grønt - Konserves

Storeg. 7, 6430 i.Jordborg, tlf . 450366

§porlrarlillor

Nordborg - TIf (04) 45 l6 58

Søn.1crb,rrg - Il[. {:{) a] l5 57

clrRISTEllStll

Storegade 4 - Nordborg -'flf . 45 14 26

Søndcrgade 7 - Guderup - Tlf . 45 81 10

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

Slrgteri

It

Pølrtmrgerl

K. S'TERNBEI\C
Storegode 56 - Nordborq - Telf, 45 17 l5

SIotøhroPn
Sroresode 55 6.130 Nordborg

Telefon {04) 45 06 67

odidos'9

FI
plt

10

mI
Tll. 45 16 25

- ET HELT HUS FYLDT MED SKO

Alt i cl-kokkenudrtyr r

TII AIIE UNGDOMSSPIT,IERN

I år nå I vise at I ka:n 1j-d.e at komme til trænlng og møde flittigt op,
-au! "{ meget svært for en træner, som er forberedt på træning ti1 et-hold,hvis der kun kommer 4-5 mald, I åå komme hver gang ål1er give jeres træ-
ner besked om I ikke kan komme.

FØIGENIJN HOII EIT TIIJVINIM' S.I. YINTERTURNNRING:

Herre Ynglinge - Mester
Herre Junior - B

Dame Yngllnge
Dame Junior
Dame Junior

,)"
Sroapiger

Herre Senior

Pokal Herre

ST,{TTN I }IORDAIS

vi vi-1. i år prøve om det skutfe være bedre med et ungdoms- og børnestævne
så vj- ikke ska!- snydes en gang mere, vi ka:r håbe på [od. ti]nelding i år,for-det var meget sløjt sidstå år, hvor vi måtte åffyse på grund åf lrrarlg-
l-ende tilmeloin.er.

-B
-A
-B

ANG. 2. HO],]]ET

Jeg vil gerne sige tak
SPORTEN. Det er aftld
faver.

ii1 2. holdec for jeres pæne ord. j- sidste nr. af
dejligt at mærke nogen skøn:rer på det man går og

Sommerturnel]!gen gi-k faktisk over aI forventning. SpilIerne glk tif opga-
ven.Lred en ildhu og begejstring som vi skaf flere år tilbage ior at fiåd.er )2, hol-det. Jeg håber at det gode karmeratskab og den gode j,ndsti111ng
m. fortsætte i vinterr:urnerinqen.
Vi. var I turneringen ude for et par skuffelser. Den mest ærgerl-1ge varnok den måde vi tabte på i ngen.

t dømte domineren straffe_ på en bold der blev siået over baglinien ,i]!ke blev rørt af rnål-rnanden - clette skete 2o sek. før tia og Egen ud-
gde på kenclel-sen. lommeren indrømmede både rla han havde aømi aet ogfter kampen at der iklle var straffeo men vi var det dømt. Dog hævdåde
at-tlet ;o kunne værFTTge meget, da'}!gen jo a11igeve1 ll.avde iortjent
rirutr .....

Jeg håber at denne udtal-else skyldes malglen<1e oiatanke og ikke haris i?ne-re1le holdning, idet vi jo el-1ers kunne [å over til at annuflere turnerin-gen og så tred"e dommerne afgøre rækkefø1gen efter hvem de mente der burde
vinde.

men
11gn
bage
haJi
atv

ERRE. OG. DRENGEIø

Nordborg

-A
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IOiIY PETENSET
MøBLER

Storcgode 69-71-Nordborg- T lf .45 I9 3l
Vi sæller kvalitelen ihøisædcl

Der er også sport i dt butrne

køre bil på den rigtige måde!

Lær der nemr og bekvemt i

HORD.ÅLS XONESTOLE
J. BRODERSEN

Nprreskovvei 2 Svenstrup
te1f.456250

,|..

tchlon 45 lO 46

TRICOTAGEHUSET
Storegade 31 - Nordborg

N Z
f,rt 37AI /^\ I

I t Slagter B iørn
SLAGTERMESTER BJøRN NI ELSEN

Storegode 23 Nordborg tell. 451447

molermester
45 1852 - 0sterhoven ll- Nordborg

RUTEBILSTATIONENS

il1,Ktq
(e lilLl
o iln§",

AVISER - BLADE . TOBAK & CHOKOLADE
TE1F.451428
Abningstider: H"erdoge r,l k1.20

Lørdoge r,l[ 18

Søndoge trl lxl. 12

12

tutN&

NORDBORG AFDELING

- en bonk De kon rcanc med!

tr'or at gøre ond.t værre havde dommeren noteret Egen for et mål so, vi havdescoret! Så han havde- resul_tatet ti:- 7_5 i stedet for som korrekt 6_6. Dakaxapen fuoidlertld i-Hce kunnå iå b;;yå"i"g hverken for op- e11er nedryk-

Med.^hensyn til 2. holdets bemærkninger om ned.- og oprylaringer meliem f.og 2. holdet vi1 jeg gerne sige føf[enaei --

Begge trænere er lnden tu,neringens start stort set enige on hvilke spil-l-ere der skal benvttes på r. 
"e-i.-Ir"iå"t. rmidrertid kan der indtræffeuforudsete ting såm staåerl-syEaoå os-.å"u"ærre afbud.

Med hensJrn ti1 1. holdet har disse i sommer været særd.eles uhe1dige. Fordet første har der været en de1 udskiitning af forskelli-ge årsager. Dettehar medført at nve spillere 
"r"ff" "piiles 

ind og 
"r.,ry 

Epirrestir prøves.Endelj-g har de våret-praeei ;f t;;g;å;;ge skadef"+ 
"ygåori-

i )9"1 ma181er. spillere på 1. holdet er det mest naturlj-ge at se om dere--hogIe på 2. holdet.gg"-ka.rr bruges..nette undgik ,a, i Iå"ste omgangved at overtale en spiller tiI- at"spi1le der i iørste org;g sret ikke
I:]1:_h?I:__lqipet i sommeruur.neringen,-f;;-"; ;;d;å"";*i;su en pa r. hcl_qeu ur. oerveo lorstyrre spillesystemet der. r en enkeft kamp har-ma:r så-mænd b.rgt den ene ,alrurå 

"o* 
;;"k;pil-1er. Da na:r imidferti-d rå et tids_purkt_ikke havde spillere nok og sa.tiaig efterhånden i letåir.åii;"*;åå"nær1ed.e sig sidstepladsen, bfev der ryttåt 1 op på 1. hofået fra 2. hordetog 2. holdet fik til gengåId rådighed over 2 andre splllere.

som det frergår af ovenstående er probrernstillingen ikke her-t så enkelsom den rcåske kal se ud,ti-1, idet åer er hensyn at tage både tir- spirre-
l-1.11: skader, sygdon, afbudj r. rroiååts resultater, 2. holdets resultater,.K-Lu0bens samf ede j_nteresse i op- og nedry.kning osv.
Jeg tror at al-1e er enige oro at hver eneste omrokerryf; primært er af detonde, men den-T-an være nØdvendig;-

I::91..-*i1--"Mg enis med 2. hotdet i at vi ska] have et spillerrnøde,nvor vr.lran d,'Øfte br.a. ovenstående probrem så at-Ie parter kan fa taiuud og vi kan nærme os en nogenfunde eis hordning ti-r iråliemerne, og fåen forståefse for hinandens synspunkter.
Dette spillermøde vi1 blive afhorit i tøbet af august måned. Jeg håber vifår en god dj-skussion.

Jens Ove

)
GLII{T I'RA N}I JUGOS],AVIENSTUR

Soro^nogen måske ved har jeg været på håadbordskole i sibenik i Jugoslavi-en fra d. 1. - 1o. julj-.

vi fføj derned on fredagen og skulle overnatte i split og derfra ]ørdagforriiddag med bus. Jeg iejst6 sammen ,uå Jur," srinch og-fienni-ng r,ager fra
S ønd.erborg.

r'ørd-ag kf. B.lo kom vi til busstationen og Jens sti-lr-ede sig pænt ba:i i enlang kø for at købe bitletter-kt e nn v=r hrn oi r1r? m^+^- ri^ r..^^-*?"$.,If ^I:",ij kgl.: bi11etter, kr. g. oå "åi -h;-u; 
-på.'å"tå""riå"i"åå,'

sa iurr.eåå-a"",-åri"åå-i;;;;'iil; lizz ""2'ulå*i";: :å."frå:ii*'iin.Iåi. ifletter ca. kl . 1o.oo kr:nne vi tørsi in*6 med 12.10. B";i;;årr.r* osså c
y.)o ag da Jens så endelig fik købr, blf_t <o-ime mel -L .Jo. Busturen var også er,.. r 9! vblo uoplevelse.9o km ! en 45 pers. bus hvcr vi var det dobbelter-ae førsfe lo]aa stoo vi op selvom vi havde pladsbillet.

- \0eo8opa

ffi e .. \alll . - .

rlirl:
6430NORDtsOt:(; rtF ().1 '1i,



Bygnlngsartlkler - Trælast

JENS KOLMO§' EFTF.

Holmgade 33 - Telf.45 1457

SiTILHC'FF"
LEGETøJ - HOBBY - BABYUDSTYR

NORDBORG _ TELF. 451483

LANGESø HERREFRISøR

PLADSBESTILLING

Kom ind eller ring og oftol tid

TELEFON 45 I23I

HANS SCH

ek som ineret

opt i ker

MI DT

URE OG OPTIK - GULD OG SøLV
Telf .45 00 l5 - Nord§org

Helmars "FOTO"
NORDBORG - TLF, 451606

LAVENSEY BAGERTUDSALG

ARNBJERGVEJ I - LAVENSBY

NORDBORG

MANUFAKTUR

KONFEKTION
,

v/H. CALLESEN
Storegode 29. Nordborg - rlf.45 03 34

ilordborg Cyklebørs
vf Harald ogWaldemar Petersen

. Storegade 2 - telelon 45 06 35

14

SVEND WITTE

BOLIGMONTERING

Holm - Nordborg - Telf.45l306

lIen for at komme tir det håldboldnæssige_så var det et godt kursus, vi
l3:1:,9:g? }:I"f"l I,Iati.c os Kandi.ga frå Jugosla".år,,-i,i"år*ira ussR ogrzerwrns*r lra lolen. som kaniner var der de jugoslåviske ungdomsla:.rds-hold både damer og herrer.

Il f:I^l"l{" ly:.impulser med hjem og også en bekræftet-se af mange tingvr -Laver er rlgtlge nok el-ler hvordal vi skal gøre dem beclre.
Vi,havde undervisning hver morgen fTa 7,jo _ 9.oo oE g.o5 _ 10.oo der_efter havd.e vi fri ti1 tg.oo lriå" å"" var time fra lE.oo - L9.ro. Så vinåede igennera et bredt p"ågr"., lf.å. måfmandstræning, der var virkeligthårdt, pladsskift :. grunaspif,'fløjskud, hurttge opløb og mange andre
!::l:"::_Yi Tt 9gg nok ænare iiat pa ffåre øvelserne for-at kunne bruseoern I vores daglige træning, der var flere der var teknrsk for svære roro§..t\ursel, s-Luttede on ]ørdagen med uddefing af d_iplomer og sønd.ag morgento; vi fra Sibenik og k]. f9.45 l<om ui meå ?tv"""".-iii-så.ro"roo"g.

)

DA1'IERNE JTAMER

Så er det ved at være tiden at vi
træne fra torsdag d. 4. k1. 19.oo
19.oo i ØsrerlundhaLlen. )er vil L
gang de førstnæraete steder.

Gulnar

skaf i træning lgen
i Iiord.af shallen og
hele a-ugust blive

og i august skal vi
fra tirsdag d. 9. kl.
trænet fl.i time hver

PS' .Jeg vi] da blive glad hvis'os'|r vir forklare nig hvad man gØr nårma1 hqr ma:rge spill-ere skadet og i-ki.;e må rykke spirlEre of .- rr"iigt for-står jeg da godt at 2. holdet æigrede slg og clet er da glåaefigt at devrser der er fiv i den.

S_pillenaøde vif bl-ive afholdt meoio augustiriordbcrg T idende .

SMÅPIGER

I august måned. skal I træne hver torsdagfra torsdag d.. l-I.

) ^ender I nogen oer gerne vi1 spil1e,

og vi1 blive annonceret i

G.J .

kl. 15 - 17.oo i Nordalshal]en

Ulfa

så få d.em med.

S0l'l ii:RTUiU:r;RJttG - .t et;I0R DAIIER

?:1-:."jo ikke,gået__så godi-for os her i sommerturnerj.ngen, og det er derr-Lere arsager til. Vi har haft en del- skader og sygdom, og det har bevir_ket,_at vl har været nødt til at hente sp1l1e.å op.-trr'2. holdet. Vi harspillet nogle. kqmpe uden udskifter, og i en enkel't tarap itar vi måttetoruge vor udski.ftningsmål-maxd som markspiller. xl1ers iravde vi ikke kunnetstil-fe ho1d. Men vi år d.a blevet i Jy11'a:idsserien, og det iar målet vihavd.e sat os.

Vi startede turneringen d. 16.5. mod Tands1et. |et blev til- et1f-7. Næste kamp var mod yidar og den tabte vi 1B-9. Så kom densejr. I)et var nod ngen og vi vandt 7t4. I Gråsten tabte vi B-1,

nederlag på
fø rst e
og i den



sidste katp i første runCe tabte vi 1J-lo ti1 Ulkebøl-. I a:rden runde tab-
te vi igen ti1 Ta:rdslet. Det bfev 16-E. I'Iod Vidar bfev ned.erlaget på 11-9'
og i- Egen valdt vi- så 9-5. I næste kalap fik vi- den største sejr. |et blev
til 18-7 over Egene. llen sidste kamp mod Ulkebøt va:rdt vi l-3-6, Så det
gik lidt bedre i anden runde. A1t j. al-t blev det til eii zf. plaids.

Vi Ska] begynde trær-ringen d. 4. august, og da er vi ve1 alle friske tif
at starte igen. Så må vi bare håbe på, at det giver nogle gode resultater
1 vlnter.

Laila

STÅV}iE I OKSBØI

I weekenden d, Z,/1. juij-, var et herre- og et danehold invlteret til
stærrne i 0ksbø1, liclt uden for Varde, i forbindel-se med sportsuge.

Vi kørte 1 privatbiler d.erop, v' startede h jeur.'nefra Lørdag formiddag Ivar hjeurme igen søndag ved middagstld.

Vi var indlogeret på 81åvandshuk kursus- og idrætscenter, et virkeligt
dejligt center med svømmebad., som vi desværre ikke fik tid til at afprø-

Damerne spillede 2 kampe den første rnod Agerbæk (kval.) som vl tabte 8-7,
den næste mod OksbøI (s.l) som vi desværre også tabte 1o-1, så det bl-ev
ikke til- nogen pokal for damernes vedkommende, heldigvls viste herrerne
sig i bed.ste stif , de spj-1lede også 2 ka.rnpe, 1l-? mod Oksbol- (s.1), og
15-2 mod Agerbæk (s.1), så der blev en pokal ti1 herrerne.

Om aftenen var Boldkfubben Vestkysten værter for en fækker a:rretning, med
alt hvad. der hører sig ti1.

Annett e

SO},1].IERTURNERING - JY],II]iIDSSERIE IIERRE

Som ventet bl-ev Tandslet vinder af sommerturneringen, men set fra NH's
side var det en positj-v overraskelse at herre Jyllaridsserieholdet kunne
slutte på en 1. p1ads, da de fleste af spil].erne er første års senior.

Sl-utstil-lingen for de seks herrehofd. blev herefter:

Tardsl et 1o l7B - 123 18

BtI. Tinglev fo 223 - L89 18

1l orda.l- s lo t46 - t47 9

BBI. Bylderup 10

IJæk 1o

ULkebø1 fo L27 - 177 2

I\iu skal ma:r lkke tro at der ikke har været problemer med d.e kampe der er
bl-evet afviklet.

Ind.en sommerturneringen startede blev de enkelte spillere spurgt om d-e var
interesseret i at spille son'unerhå:rclbo1d, og da vai der næsten spillere
nok ti1 2 hold cler meldte sig, xoen det visle sig ligesom de a"ndre åtr-at
vi kun lige var 7 og enkelte.-faige B spil]ere, og så måtte ma]l endda køre
rundt og bede de enkelte om at spille, og det ka.rl ikke være roeningen'

Peter

114 - t48 B

t74 - LEl 5

Alexta
Gonditorl
Th. Brorrens-
vej 56

TIf.
45 17 61
Kelly og Alex
Nissen

Haynbierg Builklcentsr t6tt. 451760

flUmer8,JørCensenIrErr=a\3E@

NORDBORG - TLF.451750

DE ER ALTID VELKO},$4EN PÅ

S ,...roN 4sos3s

D

trI. PERREGAARD A.S
6430 NORDBORG 647d SKOYBY
Ttt. 45 01 50 Ttf. 44 44 00

Korn - Fodersto{{er

Brindsel - Byggemorcrioler

HAFiI[.FORSIXRIilG
Peter Mattesen

Mads Clausenrvej I - o4JO Nordborg

- ring f5 02 tE

TIL

NORDBORG FARVEHANDEL
v,/1. Lorsen & sØn

Storegode 62 telt. 451669

Slrrgterforretninger.

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

tril lensen
Ollelyr - Cortrlvrtrr o1 rr#

.sl. g.r. cg vrr{rcdor
Lærkevei 87 - Longesp - Tl(.450565

lrH

lojrerroft 26-30, NodbJt Telf. (04) 45 14 32

@
Ejnar Lorenzen

købmand Turøvej 12 Kirkeby ..450055

KOPIERING: NORDBORG NU.KOP
{04) 45 18 0
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