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B estyrels en

tr'orma:rd. i
Næstformand. :
Kasserer i
Sekretær :
Medlem i

Spillerudvalget
tr'ormald :

NORDAI,S BOIDKIUB

Chr. Jørgensen, Apotekervænget 2, t)-f. 450+48
Peter Glock, H.C.Ørstedsvej 21, tJ.f. 451\79
Peter Hansen, lærkevej 10, tlf. 451866
Bent Rlener, Solsortevej 9, t1f. 450283
Wolfgang Saxer, Perikonvej 15, tlf. 45O19I

Egon Haugård., Åhornvej 7, 451787

Ungdoms af del-ingen
tr'o:mand- : Peter G1ock, H.C.Ørsted.svej 21 , t}f.451179
Sekretær : Bent Riemer, Solsortevej 9, tLf. 450281

0ldboysaf d.el-ingen
For"mand : Viggo Jessen, Asgårdsvej 4, tl-f.451850
Kasserer : Steen Kjellberg, Elmevej 9, tlf. 450581
Medlem : Knud. Poulsen, Hvedemarken 12, tlf. 45O13L

NORDAIJS HÅNDBOIDKIUB

)

Bestyrelsen
tr'ormarrd
Næstformand
Kagserer
S ekretær
Ungd. forroand
Medl-em
Medlem

Bjarrre Knudsen, Bogfinkevej 18' tIf. 453821
Peter Foder, 3e111svej 14, tlf. 450984
Birgit Knudsen, Bogfinkevej l-B' tlf. 451821-
Jens Ove Harrsen, I,1øllebakken 15, t1f . +r3a3g
Jens Molle p, MøL)-egad.e 79, tlf . 4511+4
Bodj.1 Anderserr, 0dinsvej 4
Kl-aus J. Bonde, P.ypeve j 6
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NR. , MARTS 1978 9. ÅRGANG

Med dette nr. af s?oRtEls ophører ttofflcieltf m1n realaktørgertring for
NBrs klubblaal.

Det er præcie 64 numre såren jeg begyndte metl den slags forenings-9'r-
tålaå--'O+-nrlrre Uetyder"6'§s5i taneåLr e1ler mere enal 5 år' og eft_er
nl-hmenine er tidsouåHet n1 kommet hvor ieg mett god samvittighed kan
ar lstopl Da jeg Legyndte d.øc. L972 meal atette. job-var nln noålsætning
it f,ri"eå-Npr""riruuiåct på en såatan stanclard at neallemmerale virkelj€
kunne trbruge tlentl

Det ekulIe lldce bare være et annonceblad son har clen ganme skæbne som

Eange andre tryksager cler automatlsk bliver smlalt i papirkurven.

fret var d.et lkke at rrfangerr meallemmerne, cler blev forsøgt nalge ting
i-trUet af årene og førsi efter ca. 2 åi mente jeg at have fundet 4en
[rlgtige meloclitr og måIsætningen vax heluecl opnået.

tilbage er nu problenet, htordan. konmer leg nu gf^m-e$ SPoRTXN,,for
iiaefåtenOe meå reclaktøigeraingen forsøgte ieg i fæl1esskab necl e4
flok nedteomer - Eange tålder dem EorctenskJolds solalater - at bringe
§Br s økoaoml 1 orden-igen med hJæIp af Festiby og senere lottospil-
1et.

ogeå her nener jeg at nåIsætningen er nået og mln personlige inclsats
vEa als"e, for ftf[tten Jtaalg,,æ[ nøclvendlge iorasstaltninger, går 1
ganroe retnlng som n.u her ved. SPOMEN

Vognen kører - nu skal tlen bare hojldes igang, men alet-kan sagtens
1aåe sig gøre uden ntg. .feg vil i fremticten hruge en de1 af mln fri-
tial til ungtlonsarbeJdet i NB.

soq fomand for d.eruce afdeling og salnmen med ungdomsucivalget-yiI jeg
Ei \ prøve at få clenne afctellng-n6p og stån - altså en ny måIsæ.tn_ing.
i Jile"Oå stund har mar endnu-lta<å runaet en ny reclaktør ti1 SPSR-
EIN-, men Jeg har cta hørt at et par lnteresseretle har ne1elt sig efter
nedåe1e1sån-i clagspressen. Selvfølge1ig er jeg vi11lg ti1 at hJæ1pe
vetlkonmende 1gang.

Degyærre var sa,naxbejdet med NE, hvait SPORTEN-m84r, en-skuffelse'
Her hardle jeg regaet-metl en lettelse af arbejalet for retlaktøren og.
saptldig håbet på mere lntereesant stof ti1 klubblaclet.

PesslBistexTle flk ret og nu er clet op til den nye redaktør at fincie
utl af on clet stattlg er en gott iti6 necl et fæ1les klubblad'

Jeg nener helt beetemt at ctet er en go(l tlng for,en^k1ub at have et
klibblad og derfor vi1 jeg gøre nlt tL at SPgRtEl{ fortgat vi1 bestå
og hvle fqi et par me&åmiei t NS har tlen sa.Ene lndsti11lng kan 6en "

nye redaktør g1åde glg t11 en interessant opgave. .peter Glock

Peter Gl-ock, H.C.Ørsterlsve j.21
tlf . 411l.7 9- ( arrsvarshavende)

, tr'or NH: !eter Foder, Bellisvej 14
tl_f . +50984

Bjarne Knud.sen, Bogfinkeve j 18
2



JBU!s IILEGTIRLT MØDE I YEJLE

NE var på mødet repræsenteret af W.Sa-xer rril undertegnede. Mødet blev
ir'.ldt på ldrætens Hus i Ye j1e, og bl-ev ovclv.tret af )1o delegersde fra
he!-e Jyllarrd.

Mødet started.e k1 . 9.1o og blev teurnelig langvari-gt. Vl var lkke færdi-
ge ned pun-kt 2 på dagsordenen trtr'orma:rdeits beretning" før kl-. 12.1o, det
var nodsta:rd.erne af prof. fodbold, der uafb::udt gik på talerstolen for
at protestere.

Der var ti1 mød.et indsend.t malge forslag, både fra bestyrelsen og fra
klubberne, d.e fleste af forslagene fra bestyrel-sen var af orgarisati-
onsmæssig art. Een af dem vedrører ser.ie VI , rlet sker på grund af sta-
d.ig stigend.e ti}oe1d.inger, ma:n har ændre't det derhen at kun 1. pladsen
er sikker oprykker, 2. pladserrre vil r1"'kke op afhængig af hvor maJrge
ledige pladser der'bl1vår i- serie V. Dette forslag b1åv vedtaget. \r

lL

Et forslag fra Syd"mors I.I. om flywende uoskiftning i r.urgd.omsrækkerne
blev ned.stemt.

Et forslag fra Vildbjerg S.tr'. drejede sig om fortolloring af lovene,
det blev vedtaget og lyder son fØlger: Ikke spillede kampe kart opfat-
tes som spi11ed.e på lavere ra:rgerede ho1d, hvor spilleren er spi11e-
berettiget. Så vidt jeg ved, var det der.me fortollcring S.B. og J.B.U.
var uenige om.

Fra Bra.mming var der mange forslag, de fleste af dem blev forkastet.
net af dem gik ud på, at mari fra turrreringens start 78, gik tllbage
til den gamle op- og nedryhelngsform, nr. 1 i hver række rykker op og
nr'. l-1 og 12 rykker ned, det blev forkastet med stort flertal.

En ard.en ting d.er bl-ev forkastet, men kun som en retningsgi.vende af-
stemting, var indføring af det gaveregulativ mal har i dj-visionerne,
til- a1]e rækker i turneringen, k*n seniorer, man mente ikke der var
ret mange klubber der havde rnidler til at uddele gavechecks t1l sine
spi11-ere, dette forslag bliver afgjort ved DBUrs mød.e den 26. feb. 78.

En anden ting der kaJI interessere er barer, nye klubber kan kufi optages
som med.lemmer i JBU hvis d.eres baner fra turnerlngens start l9l9 }lar
de rigtige må1, og fra jan. 1981 gives der overhovedet ikke dispensa-
tion for senior barer nere, må1ene på baner er 1o2 x 65 m.

Turneringen 1978 vl1 fra JBUts side i år bl1ve kørt over EDB, det iU-
1e betyde en virkeli.g god. servlce for klubberne, b1.a. med en ny p.-ht-
stilling hYer uge.

Turneringen T977 var tilmeldt 5046 ho1d, en stignlng på 95 hold, og
der bl-ev spillet 55.712 karope.

Damerne med 45O ho1o, en nedgang på 55 ho1d, der blev spillet 1.8t0
kampe.

Der blev ti1 JBU indbetalt 12A.275,oo kr. i bøder, et uhyggeligt højt
beløb.

- Chr. Jørgensen

9 6430 NoRDEoRO - TELF. (0d)453333
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KAN DET VÆF.E RIGTIGT ?

I sidste nr. af SICRI,EN efterlyste vj- vlmpler, pokaler og lignende
ting som tj-lhører NB og p.g.a. pladsmangel er deponeret I'pri;at".

Indtil nu er der afleveret to genstande hos formaldenl

Kære venner, tøm nu skufferne, vi vil gerne se hvad vi har, ellers
kan vl ildre best1I1e skabet.

KIUBIIUS

Arbejdet ved klubhuset skrider frem. Vi er iga:rg med de sldste
ninger og regrler med at vi kan hold.e reception torsdag den 16.

afpuds
marts.

)

TRÆNINGSIUBNERING SENIOR

Da vi- sidste år forespurgte SI om en træningsturnering, var man straks
rned på id.een.

Men hvad. skete. Tilmeldingen kom alt for sent, så det blev lkke til-
noget. Ilien man 1ærte d.a, at sådan noget skal startes op i god tid. 0g
det må vi da også erkend.e at det blev det. tr'aktisk så tidligt at mange
glemte at tilmeld.e sig, hvis ikke vi ]ravde talt saruoen om det.

Hvordal den så vj-l forløbe vj-l tiden vise, for det er da ikke med )rbedste forhåbninger den er startet. Aflerede i l-. runde kom 1. hoLuc't
ikke i kamp, ford.i Keiting mente, at der ikke kunne spill-es, og i'trot-
mark vj.l-le slet ikke starte så tidligt.
Her er et og andet som til- næste år ikke må forekomme. Enten er man med,
eller ikke. Jeg bliver ærgerlig, spillere og trænere også, over sådarr
noget, nen hvls man på forhånd var klar over', at sådan og såd.an vi1 vi
gerne d.ettage i en træningsturnering, så kan der også tages højde for
d et.

Nu skal fanden sel-vfølgelig ikke straks males på væggen, for med den
. tilmelding til tranin§sturneringen d.er er kommet, må vi da sige, at den

fordelj-ng i puljerne som er foretaget er godt fordelt onend vi god.t
for vort I. hold kunne have Ønsket os tidt bedre modstard.ere.

B .R.

4

I'lekon,ke, V, ggo Louslen
Hovnbjerg

Telef on 45 l4 60

DANBO SUPER

TELEFON 451I09

Kunstboden
i Nordborg

) 
sroreSade e, tlf. 45 19 15

. 6430 NORDBORC

tr'loderne brugskunsr - gaveideer

BenJ E. lllø,dsen
out. el-instollotpr

Storesode 63 tlf. (04) 45 1950

ALTING i EL.TING

hver onsdog kl. I9.30
NøRH ERREDHUS



TRÆ{INGSDRAGTER OG REKI,AqE

I fortsættelse af omtafen ved.r. rekfame på træningsdragter i sidste nr.
af SPORTEN kan der nu oplyses følgende:

Vi er nu kommet så vidt at vi- er enige om hvilke type trænlngsdragter
det skal være når nan nu i fremti-den taler om en I'NB-træningsdragtrr .

Det bliver den her viste træningsdragt i rød
med sorte rrinkler og påtrykt NB emblem på trø-
jen foran med muli-ghed for reklane på ryggen.

Yor nålsætni-ng er nu:

at skaffe 6 sæt træningsdragter (tz stt<. pr.
hold.) Lrl f. holdene i d.e forskelliee ung-
d.omsrækker, altså piger, puslinge, miniput,
Iilleput, drenge og junlor.

|et er meningen at træningsdragten kLrn nå bru-
ges ti1 opvarmni-ng før kampen, ti1 stærmer og
i forbindelse med andre klubarrangementer.
Træningsdragten forbliver hos klubben (træne-
ren) og skal kunne lrholderr i mi-ndst J år.

Vort ønske er:
at NBts med.lemmer i fremtj-den ved køb af ny
træningstøj væl-ger IIB's trqqa4g§!q?€! som om
kort tid r<an rai meill-åEffiT666fiem.

Dd

LÆSER,IV,| BREV
Jeg vil gerne her gennem SPOR'IEN have have 1ov til at sige mange tak
for den venlige hil-sen jeg har fået fra NB.

Jeg har været medlem i en længere årrække og har fundet ua af, a', -[e:: en klub cler forsøger at hjæ1pe sig sefv på alle måder og samtid.ig
holde fast på ungd.onnen så de bliver interesseret i at være medlem.
llu har man jo også fået et klubhus som medlemmerne i NB selv sØrger
for at det bliver sat i stand, det viser jo mentaliteten i NB.

Sa.mtidig viI jeg sige tak for det gode kammeratskab som præger Nord-
als Boldklub, o.g som er en af de grunde tif at ma:r melder sig ind i
NB.

Jeg vil ti1 sid.st ønske a1le trænere og spillere (både senior og
ungd.ons) og selvfølgelig en ekstra hilsen til l-i[eputterne, held og
lykke i fremtiden og så marge topplaceringer som muligt.

He1d. og lykke NB.

Leif

6

STEFFENSEN

4515 49

Velegnet
sko I evogn
og eget
teorilokole

N. BOYSEN
S6bokkcn 2 - relf. 45 0095

, . . rrrrrt kcbe,. del hor

STOREGADE 77o NORDBORG

TELEFON 4517 U

KAMPER

MObil Qui.t service

Alrg ArrT(D Sll(lP

-

Løftertoft -.Nordborg - Tll. 4515 f7

Havnbierg Slalionshro

Prlv vor bcrrmlc rnrclning.

Grillstcgte kyllinger og forår;rullcr

Anna og YiEgo Bombcrg
Ttl (04) 45 10 r9

bruger
h o'det

,-"".i:li:;
IIANT' E I. S ISANKE N

,,1t,(l ilrerl, b,lledel

Bl i klensl ag ermester lI l/ S ' instal l atsr

aJsaae 2 telefon (04) 4516 54

?helmuth ?lønsen
I{ORDBORG KIOSK

N, Lehrmann Madsen
Storegode 49, tl(. 45 01 7 4

Aut, ti pslorhondler - fipssysferner !

BLADE - TOBAK - PIEER - RYGEARTIKLER

KAFFE - SOUVENIERS

NBI Film hemkoldes

Man

går da

#*[l=,ær
KøBMANDEN

Bent Lauslon
Købmand

Tlf . 45 15 0l



ARBEJDE !

T j-1 kreatlvt job i forbj-ndelse
rned lest-i-by torsdag d. 4.r.
78 (sport og sjov) søges 8-10
mand, løn taler vi on.
Henvendelse ti1 lena larsen,
Anette J'rederiksen, K.Poulsen.

0LD-BoYS

Hvls der er nogle old-boys som Ij-gger inde mecl noget materiale orn

olal-boys e1ler NB i- det hele taget, vi1 vi være meget glade for at
få det. Vi tanker specielt på pokaler, vj-npler og fotos. Det skull-e
gerare sem]es i vort klubhus, som er ved. at blive lavet tip-top i
oralen. Materialet kan afleveres til- Old-boys bestyrelsen.

K.T .

vIGTJq_MEpELEl,sE !

I forbindelse rned overgarlg ti1 EDB kontingentopkrævning vil- der i
Iøbet af marts må.ned. blive uddr,ft et spørgeskema til- a1le medlein:mer
1 NB.

Det er nceget vigtigt at dette skema bliver udfyldt og afleveret til
rette tid., idet oplysningerne fra skemaet skal bruges ti1 oprettelse
af et nyt medl-emskartotek.

Samtidig er det en $geggsf hvor der chance for at_yig11-e.-g5ilig
IiB-!&I,IINGSDFAGT. l11e,-Tra puslinge- til seniorspillere har denne
EE'ffi--

DA

NYT F'R,A

[0MsAr0.
TR]{NERE I UNGIOMSAtr'DEI,ING

»

lelf Mouts efterfølger hos lilleputterne bliver Wi1li Ziewitz. Det
var meningen, at Wi.Iti skulle have været træner i juniorrækken, men
p.g.a. spillermarrge] der' kunne vi kun tilmelde 1 juniorhold som nu

Hven interesserer sj-g for denne opgave ?

bllver kørt alene af Gunnar nriksen.

I pigerækken har vi meldt yderligere et hold til turneringen - et
juniårhofa. Det betyder saåtiaig-at vi nu her nalrgl-er en træner der
iager sig af et af pigeholdene idet Svend Ha:rsen p'g'?' arbejdet kun
er ti1 råa:-gr.eo t vei ånaen uge og l"larie Kol-mos ikke af ene kan træne
og fø1ge begge hoJ-d..

røDEINDKAI!EI,SE

Sa^rntlige rrngd.omstrænere - Carlo Meyer, Regnar Knudsenr-.Toni Nielsent
Erik Nårskoi, Chresten B1om, Søren-Nie1sen, J9h91n-es Nissen' Wi11i
7,Lewitz, Kurt luxttøi , Jørgen Jensen, Poul Erik Nielsen, Peter Poulsen,
A=tfro" Ca[åsen, Guååar Eiiksen, Mari-e Kolmos og Svend Halsen - ind-
kaldes ti1 møde nandag den 2o. marts kl.19.1o i klubhuset.

JUNIOR (Årgang 62/ 67)

tr'renmøclet ti1 træning er til clato alt anclet end
er det snart på tide at I møcler op ti1 træning
vl kan regne mecl ti1 dem kommende turrierlng.

o

tilfredsstillende. Nu

så vi kal se hven

DOMMER.E TII U\IGDOMSAFDEIING

At få 'rsortel dommere til vor ungdomskampe bl-iver efterhånd'en meget
sværb. Det skyldes d.omrnermalgel- alle vegne og derfor er NB - ligesom
a}le andre kl-ubber nød.t til- at skaffe en del d.ommere selv til- Yor u-ng-
d.omskampe.

)nu, trr fået hjæ1p fra oldboys spillere og enkelte seniorspillere.
Det har v1 også brug for iår - endog mere end før!

Vi vil derfor gerne lave en intern dommerl-iste for at få byrden for-
deft så godt som mullgt.

Interesserede bedes melde slg til Bent Riemer.

TII SII],IERNES FORÆLDRE

Er 'tfodboldstjernensrr fodboldudstyr blevet for li1fe ? Prøv engalg
at kontakte træneren - måske ka:r hal arrangere bytning el1er en han-
de1 med en and.en spilJ-er som netop nangler støvler, bukser og 1ign.
i den-ne større1se.

A

)i
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!rl. al.l__e_ l,lB gg §!I lre4qqr L

Tor:sdag den 23. marts inrlbyder vi jer til en genytlig aften i l{ordals-
hal-l en.

Vær med til et stort show meC Jørgen Ingma:rn, Birthe Kjær, )ario Cam-
peotto, ?ed.er Kragerups orkester, Sten Bramsen og mange talenter.
Efter Showet er der da.ns til kl. 0l.oo. Til- denne del af aftenen har
vi engageret o::kestret PANOMMA - som aIle NB fals kender fra vor af-
slutnings fe st er.

Overslcaddet fra d.enne aften går for ItrBts vedkornmende ti1 kfubhuset
og for NHrs ved.kommende til- uagdomsarbejdet.

llarrge frlvillige hjæIpere har 1 den sidste tid brugt utall-ige ti-nrer
til ombygning og ind.retning af vort nye klubhus - her er nu den chan-
ce at hjæ]pe os på en a:rden måde: MØD 0P Dnlil{E Atr'TEN, TA! VEI,INER C \
BEKENDIE IUiI OC Støt II,{ GOI SAGI 

, I

Husk - d.et er tr'estiby som står bag dette arra:rgement :

Showet, der i det nye år skal indramme de nye taler:ter, er sammensat
af en håndfuld af vore kendteste og mest professionelle narr-ne. For
første ga-ng i 10 år går perfektionisten Jørgen Ingmann på scenen og
præsenterer sin magiske kla:rglornst live. Han har just nu faktisk
succes med den på T,P'en trSummer of loverr. Ingen ved. bed.re end ha:r,
hvad. det vi1 sige at kæmpe sig vej op. Han har prøvet hefe turen fra
burrden ti1 førstepladsen i TY-eurovisionens Melodi Grard Prix, fra
15 år i Svend. Asmussens jazzorkester til sit eget Apache-hit, der nå-
ede ti-f tops selv på de anerikanske hitlister. I,lu har ha:r omsider
sagt ja. til sit store l-ive-come back - På Plad.echalce-scenen.

ller skal publJ-kurn også møde en af la"ndets mest da:rske og kendteste
sangerj-nder: Birthe Kjær, kendt fra stribevis af da:rske hits, ikke
mind.st fra Darrsktoppens tid. Det var i 1atr1ge perioder svært at finde
en hitli-ste uden hendes narrn på. ligeledes har hun i årevis haft
succes i Vofmers Rev-ykøbing og for den sags skyld også som en af de
få da:rske sa:rgerinder i TV.

Showets tredje stjerne er den nu mere da-nske end italiensl<e Dario
Campeotto, der har taget turen fra Angelique til Rose Marie - titlen
på hans nye I,?, - fra revy- ti1 operetteteater. tfet er svært at næv-
ne den ø1kasse, den friluftscene, den by, han ikke har optr:ådt i" I 

,

de senere år irar han vist, at ha:r kan mere end blot synge. lla:t kar. Iogså være komiker.

I)et musikalske fundament for både de kend.te cg nyer endnu ukendte
nawre bliver ?eder Kragerups orkester - med Kurt Riedel, Finn Fausing
og Poui Freiber * kort sagt: topfolk

P.G.

Støt vore o
annoncØrer

B

)
J

)'

)

lOMTI L
EKSTRA
BI.ADEIS
PlADE.

GHANGE
Oplev en festlig
aften med Sten
Bramsen, Birthe
Kjær, Jørgen
Ingrnanrl, Dario
Campeotto,
Peder Krage-
rups
orkester
og mød de
nye musr-
kalske
verlner.

/? QQrS (Sfe.rhrsdag))
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UDINDØRS1 R,MIIN qST IDER

luslinge (årgang 70 og y'ngre)
trandag og onsdag ved Østerlundhallen k1. 15.oo - l-7.1o

Mlnlputter (årgang 681 69)
TltsAag og torsdag ved Østerlundhallen kl. 17.oo - L8.Jo

l,illeoutter (årgang a6/ 67)
Mardæig-Onsdag ved Østerlundhallen k1 . 18.oo - L9.3o

Drense (årgang 54/65)
M-andag- og onsdag ved Nordborg skole (aaten) kI . 17.oo - 18.lo

Junior (årgang 62/ 61)
TTffiåe og-torsd.ag ved Nordborg skole (daten) k1 . 17.1o - 19.oa

?iger og Juniordamer
@ Nordborg skole (da1en) tt-. 16.oo - 17.oo 

)t
Husk!
De son endnu ikke er begl'ndt at træne udendørs får besked cm start-
tidspunktet fra træneren. /A

VIIiSXABSKAMPE 1978

Ioruden turneringskampe rmder JBU og SI vi1 NBrs ungd.onshold i den
kommende sæson spi1le fø1gend.e venskabskampe :

(Tidspunkter roed. (?) ligger endnu ikke 1oo% fast).

Et 1l11eputho1d rejser den 1o./17./l?. marts til Harborg lor at spir,-
Ie en veiskabskamp mod Barmbeck Uhlenhorst om Iørdagen (ude) og ai )!
deltage mecl to ho1d. ved et stort indendørsstæ1Tre om søndagen.

Den 23. - 25. jwLl kommer Phdnix T,'[beck med et par hold til Norda]s'
(fa"fiiii" roiniputnofa, 1lI1eputho1d, drenge- og Juniorhold).

Den 1. - 2. juli (?) går turen til vor venskabsklub Hatting (mulig-
viJ ptger, riirepritier 5g to drengehold).

Den 6. august kommer vor venskabsklub sæddlng Guldager til Nordals,
muligvis iled et miniputhold og to puslingehold'

. I august (? 4./5./6.8.) er vi indbudt til et stort jubilæumsstævne hos
phonix lilbeck. Muligvis med et mlniputhotd' li11eputho1d, drengehold.
og jwriorhold.

Peter Glock

Puslinges (de nvolrvkked.e mini-outter) resultater ved indendørsstæirnbr
i- vinterens løb.

Yl har cleltaget j- 6 stærrner i Iøbet af vinteren med følgende resulta-
t er.

Kettings stævne : Deltog med 2 hold hvor vi i final-en vand-t over
DybbøI, hold 2 blev nr. 2 i sin pulje.

SBrs stærme : DeLtog med 2 ho]d, begge hold pul jevincler, og i slut-
ru:aden Efev det tlf en 1. plads og en 1. p1ads.
tr'int kl-aret d.rengel

UlEqbø}s stasrne: Deltog med 2 hold. 2. hold blev nr. 2 j- sin pu1je.
ffi;EAffiAT' sln pu1je, og vandt siden finalerunden.

FgerlstTug-stævrre : Her deltog vi med t.!o1+ hvoraf-de 1-_ho1d blevsyenstrups stæ\rne : Her deltog vi med 4 Ilol.d rrvorar oe 2 noao olev
Yi€-ffi-de-iffiT klaret! tr'inålen kom ti1 at stå merlem NB 1 og Hørup,

. ihalen blev vund.et af NB. ^A.

)

ngens stærrne : Her del-tog vi med I ho1d. Her slog NB I i finalen
Svenstrup.

Endg1ig.det s-Ld.s-re i Broager: Her deltog vi med 2 hold. Hol-d 2 bfev
nummer J i sln pulje, rnendens hol-d I va:rdt sin pulje og var med i
slutrunden hvor I trkunrr blev rrr.3. Broager vandt stærrnet, Igernsund.
blev nr. 2. I havde fortjent en bedre placering end 3. pladsen d.a I
viste noget af det bedste spil I har spill-et, når vi har været ude.

5 stærmer og 5 første plad.ser og l tredje plads er resultater I kan
være bekend.t at vise frero.

nrik - Chresten
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KIG IND TIL

Kolmos
DERES HOKI KøBMAND

TELEFON 4517 17

NOtDto*G
trontclDt a

TELF. (0{)15 r9 75

5ønJe,b,,rg I li :{) {l }5 57

Nordborg Tll (ctl 45 l5 58

§porlrartiklor

enghoff
HERREFRISøR

HAVNBJERG BUTIKSCENTER

Erik Petersen
Blomster - Frugt - Grønt - Konserves

Storeg. 7, 6430 ihrdborg, tl,. 450366

{[%,8IttrBE]r
Sroregade 4 ' Nordborg - Tlf . 45 14 26

§onJr'rgade 7 Cuderup - Tlf 45 81 lC

K. S'TERNBEiTå
Storegode 56 - Nordborq - Telf. 45 17 15

Slrgterl

It

Polrtmrgert

pumfl \
Tlt. 45 16 25

- ET HELT HUS FYLDT MED

Alt i cl-kokkenudrtyr .

Storesode 30- 32 - Tlf. 4515
Nordborg

sstwoe wset
Storegadc tS .6430 Norilborg

T$. O4) 15 tÆ 67

TR,M{INGSTURNERING UNGDOM

Yi deltager i den i år af Dybbø1 udarbejd.ed.e træningsturnering med 15
holC.

På nær pusl-inge 2 og juni.or damer, spiller holdene fra 1 - 4 kampet
hvis vejrguderrie er med os.

Vi har god.t og grundigt analyseret de kampe som skal spi11es, og i-
styrkeforhol-d. nå vi sige, at det er for os en god sammensætning. Det
er nem11g mårrge gange såda:r, at klubber stj-ller rned et forholdsvis
godt hold i en for 1av række, og omvendt.

Yl er i år godt repræsenteret I JBUIs turnering, ikke af snobberi, men
for at højne standard.en, og det Ij-gger da også således, at flere af
holdene nok skal få sit at se tif. Men hel-lere tabe knebent end vinde
en kæmpe sejr.

)nings-turneringen vil selvfølge1ig give os et fingerpeg omr hYorda-n
s*Sonen vil forløbe, men ned den stab af trænere, og med det arbejde
d.e til dato har lagt for dagen, går det næppe helt ga1t.

1rænerne er godt forberedte, så skal I også nok bfive det. -E'orhåbentlig
ligger mange gode resultater og venter forude.

Til foræ-d.rene skal vi måske lige nærme, at påsken er holdt fri, men
samtidig også opfordre ti1 at være ned helt fra starten, altså også
træningskampene.

DD

r -E1iGEr:rrter de træningsaftener vi har haft siden 1. iaruar, må vi konstatere,
at det er en slåv indsats, de fl-este af jer har præsteret, hel,ligvis
er der und.tagel-ser.

ltrår vi nu her i inarts begynder udendørs, så skal der virkelig best11-
les noget på alle I hol-d. Kun ved en virkeli-g gocl træningsindsats opnår
vi noget.

Det er muligt, at I før har kunnet konnre til træning hver anden gartg,
og så a11igevel komne på ho1d, men 1ad os sige det med det sa-rune, der
er ingen bj-lIige pladser at få, det er kun ved en flittig traningsind-

. I er så gode fodboldsPillere, at I
ved en god j-ndsats virkeJ.ig kan opnå et godt resultat. Vi synes, at I
skulle gøre noget mere ved det.

?ou1-Erik, Peder og Arthur

11

,l



WESTON
lrr væg tll vrg

TOTIY PETENSEI
MøBLER

Storcaode 69-71 -Nordborg-Tlf.45 l9 3 I
Vi sæller kvalilelen ihoircdcl

Der er også sPort i at hunne

leøre bil på den rigtige måde!

[.ær det nemt oB bekvemt i

HOBD.ÅLS KORESXOLE
J. BRODERSEN

NPrreskovvei 2 SvenstruP
te1f.456250

Ss[ylro
srEoET HvoR sroRE xAYr{E ur{DER, F"
OG GLADE IilENNESKER MøDES _

tchlon /fS lO 46

Slagter Bi ørn
SLAGTERMESTER BJøRN NI ELSEN

Storegode 23 Nordborg telf . 451447
TRIGOTAGEHUSET

Sloregade 31 - Nordborg

molermester
45 lB52 - Osterhoven ll - Nordborg

RUTEBILSTATIONENS

tl\ ,/l ll,,A f§ tn ,.2

IINUI VDI]N",
AVISER " BLADE. TOBAK & CHOKOLADE

TELF.45 1428
Åbninqsrider: 

I;::l;:.,,,,u1,,rr0
Søndoqe til kl. 12

NORDBORG AFDELING

- en bonk Dc kon rcgnc mcd!

m
P]GNR A

Vi var meget optimi-stiske da vi drog ti1 Ulkebøl. Vi ta.bte d,og 2-5.
Den næste kamp var så mod Dgen. Yi var plaget af skader. Da I så kora
bagwd 2-1 gik I helt i opløsning. Kampen blev tabt 2-8. Vi havde e1l-ers
regnet ned rnindst 1 point.

Søndag d,.l-2.2. skul1e vi så ti1 Syda1sha1len, for at spi11e mod lysa-
bil\d.. ,fter skuffende resultater i de ? forrlge k:mpe, var I fast be-

)tet pa at vinde denne ka-np. I varrdt 9-2. i spiliede a1le op ti1
;--les bedste. I kæmped.e og forsvaret stod neget sikker. Iriåhaarrd.en stod
fremragende. Før denne kamp havde vi besluttet os til en 5-1 opdælcring.
Det vj-ste sig også meget klogt. Den,sidste kamp i turneri-ngen var rcod
Kettj-ng, og blev spillet i Augustenborghallen. Det var den kamp I
frygted.e nest. Optimistiske var I ikke, det vai nok kur: mig, d-er tro-
ede på en sejr. Ketting skufle bare spille uafgjort, og de vll-Ie have
I'undet pigerækken. Kampen stariede godt for os, da vi fik det første
må} i kampen. f. hal-vleg sluttede 2-2. Kampen var på det tidspunkt
meget jærmbyrdig. Begge hold fulgtes derefter op ti1 4-4. Ketting flk
så tllkenot et straffekast. Det brændte de dog. På dette tidspudrt
havd.e Ketting + træner maloge nerver på. Sejrsroå1et blev scoret på et
flot lalLgskud.. I skal alle have ros for I spi-11ed.e virkelig en god
kanp.

laurine
P.S. Pigernes må}aand har stået meget godt i d.enne sæson. I den sld-
ste måneds tid har rlrnst overtaget må1ma:rdstræningen. Resultatet af
deme træning kan ses i de si-dste ka"mpe. Især i den sidste kamp. Det
er nok 6n ting man kur:.ne indføre i IIH, at målmændene sa:rtles måske 6n
gang ugentlig ti1 træning.
Pigernes række blev vundet af Ulkebøl foran Ketting. I sluttede ned.
12 point af 28 og målscoren l:Lev 61-65.

I)et er for clårligt at I ikke kommer t11 træning. Preben har det ikke
let, når I svigter ham. Et ellers så godt hold må træne nindst den
ene time om ugen, jeg s1'nes I skul-te vise jeres interesse noget mere,
og så konme ti1 træning, d.et er altid de samme 2-1 stykker der er der,
hvor er alle I andre henne. Kom nu ud af busken, ag gør noget ved. det,
I har jo stadig en chance, _for at vinde jeres række.

Jens luiollerup

13

tulø/iffi



STILHOFF'
LEGETøJ - HOBBY - BABYUDSTYR

NORDBORG - TELF. 45 1483

Nordborg Cyklebørs
vf Harald og Waldemai Petersen

Storegade 2. - telefon 450635

HANS SCHMIDT

ek som i nerei

opt i ker

URE OG OPTIK _ GULD OG SøLV
Telf .45 00 15 - Nordbors

LANGESø HERREFRISøR

PLADSBEST IL L ING

Kom ind eller ring og oftol tid

TELEFON 45 I23]

SVEND \ryITTE

BOLIGMONTERING

Holm - Nordborg - Telf.45l306

t3'[oo,

MANUFAKTUR

KONF E KT ION

Helmars "FOTO"
NORDBORG - TLF. 4s r6 06 

l

doKrutuM
V,/'CHRISTA WARNECKE - SICHAU

STOREG DE 73 _ 6,'30 NORDBOiG

TELEFOX (Oa),a5 t779

El-installatør
Specialcenter i hvidevarer

HAVNBJEBG BUTI KSCENTER
Telf. 450766-450266

W. BUSS

)

AtlC,lgtr lA Aøruili*f Of,l

Der bliver tll næste år l-avet af SI en pulje af minj--mini børnehoJ-d,
som vl vil få nænnere besked om, men det må jo også forudsætte at vi
får nogle mind"re børn med.. Nu må vi se at få lidt mere skub i børne-
afdelj-ngen, da det jo er den, vi skal bygge på.

J ens 1,1o11-erup

A]iC". TB]{NERB

AIIe son kurrne tænke sig at træne et hold til sonmer og vintersæsonen
78-79 nå ger:ne komme ud af busken, også a1le dem som gerne vil med
som hjælpetrænere.

J.i/r.

IIAYES : Træningstid
SØGEB : Dame ynslinse

na det er en uhyggelig kendsgerning at se os nødsaget til at meld.e et
hold ud af turneringen, fordi de ikke kari stilte hold ti1 kampene, og
ikke kommer ti1 træningen, men jeg har sagt, at d.e sku1le komme og
trryre med 2. holdets damer lstedet, da de også rlangler spiJ.lere, fordi
det er ikke sær1ig sjovt at trære 1-4 spillere om torsd.agen i en time.

' 1nu er de udmeldt af turneringen, og så må vi satse på d.em, der vil
D-le d.ame-ynglinge næste år.

Jens Mollerup

TR/fl{INGSTID: DRENGE

Den træningstid. dame ynglinge har haft, har Ernst og JØrgen fået til
d.rengene, fordi der nu er 28 drenge, så tif næste år må vi se, om vi
kal få mlnidrenge, sroådrenge, d.renge og junior. Hvls vi ka:r holde på
a1le dem, der er der nu, og få flere til at komme, har vi store mu-
ligheder for at få nogle god.e hold til næste sæson. Hæng i d.renge, I
får a1 den støtte I har brug for.

Jens Mollerlp
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JENS KOLMOS' EFTF.

Holmgade 33 * Telf. 45 1457
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4NcÅnry!4 §rÆIl{lB

Der er til- Grænsestæ.""ne i Tønder som afvikles d.25.-25. marts til--
meldt et herre ynglingehold 1l mand + 1 leder, og et ciamejunior 9
damer + I leder. Ja kun 11 yxglinge, da Preben jo er leder for d.ame-junior. Nu v1l jeg håbe d.et bflver lige så godt son si-dste år, for
d.a var spillerne meget giade for at være med.

TIl_ .A,rq lursTnBsKABLr ÅX,

som afholdes for ynglinge og junior den 2"1. marts, har jeg tilmeldt
herrel'nglinge og d.anejunior og af børrrehold. som afholdes den 1. april
og 2. april er tifneldt 1 drenge-, 1 småpige- og 1 pigehold.

Så venter vl og ser hvad. der mere kommer, oB jeg skal- nok huske, at
tale med jer om and.re stærner når indbyclelserre forelJ-gger.

)
Er tilmeldt t herre ynglilge og 1 clame

Jens Mollerup

VIDAXS UNGDOMSSTÆ\TNX

Det.afholdes d. 1.-2. april .

JUn].Or.

ANGAENDN AT'SIUTI,{ INGSI'NST

tr'estudvalget har været samlet 2 gange, og de! slrider fremad. Ingen
palik I Forbliv afventende, ind6ydelsen skal nok, trocls sne og kulalet*og 

problemer med de store orkesterkontrakter, koume frem i tide'

I4en for en sikkerheds skyld reserver den 18. marts I kalenderen.

)

HAFIIA.TORSIKRIilG
Peter M attcsen

Mads Clausensvej 1 - 6430 Nordborg

-ring$mG

TIL

NORDEORG FARVEHANDEL
v/1. Lorsen & sln

Storegode 62 telf . 451669

Humer8,Jøcftnsen['@EI\JEEEEC

NORDBORG - TLF. 451750

Ejnar Lorenzen

købmand Turøvei 12 Kirkeby .'1 50055

Alex'c
Conditorl
Th. Brorsens-
vej 56

Tl,.
45 17 61
Kelly og Alex
Nissen

Hrynbjerg BullkJcenter loll. 451760

Sl a g tert orrl e t, ti tt g en

F", T.J.JENSEN
lNordbo.g 

telef on 45 14 O6

il. PERREG.AARD A'§
643{t NORDBORG 6474 SKOVBY
Tlt. 45 01 50 Tll. 44 44 (n

Korn - Fodcrsto{far

Brindscl - Byggcmoierioler

tlil lensGII
Ollelyr - Conhrlvrtro o1 r*

rut. gtr. oi vrt{r*r
Lærkevei 87 - Longesp - T1f.450565

DE ER ALTID VELKO},{T4EN PÅ

NØR
HERRED

HUS TELEF'N 4s0535

t'
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