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NR. 4 APRIL 19?B 9. ÅRGANG

HEID OG IYKKE

Turneringen I97B er igang. Hvordan den vif forløbe for llB er cler endnuingen der ved noget om, men at den vi1 bl,1ve spærrCende, ei dei, inøentv-v-L oin.

IjrDerede_Lserne trl turneringen har I år været enCnu in_.re vanskelige
-erd den plejer, den værste 1 mange år, vejrguderne haz' veret helr uru-lige-og vi må regne rned flere aflysnrnger i- de første ka-nle. vi har
$9e aen tr:øst, hvis nan kan kafde det ior en irøst, at a1le a"ndre
klubber har haft de samme vanskeligheder.

Vi_har jo også i år.sat et måI - topplacering t.j-} de tre følste nolc -hvis vi forstår at blande kortene på-aen rigtige måde, har vi o;s_spillerne ti1 denne topplacering. Jeg håber deifor at trænerne oq
spj-llerudva1ge! samm61 vj-l findå den-rigtige kombinatj-on, så holåenevil komme til at rrkører fra turneringenÅ start, vl skuile nØdj_gr mi-ste point vj- selv er skyld i, point vi kunne have fået ved rigfig
holdsætning.

Må jeg ønske jer held og lykke i turneringen 19?8.

Chr. Jørgensen

KIUBHUS

Kl-ubhuset ved Nordafshallen er nu efter 2 måneders arbejde næsten
færd.ig. Der margler en fil,l_e smule udend.ørsarbejde, vl åXaf bare have
-en sinufe bedre vejr. Der vil blive udsendt regl_er for brug af klub-
huset, d.et sker i l-øbet af kort tid. Det er meningen at seniorafd.
har kfubhuset efter trænlng tirsdag og torsdag, d.å a:rdre hol-d kan så
ft"f behov bruge klubhuset. Der ligger en kalender i lokalet, hvor
trn_kan skrive sig ind, den dag ma:r-gerne vj-l- have et lokal-e. Iøvrlgt

er det_rneningen at lokalerne også kan bestilles hos Bent Rleraer, deI-te gæ1der for afle hoId, også Old-Boys. Der vil bfive udleveret nøg-
l-e:: tj-1 de afd. der har brug for sådanne. Vi bed.er jer a1le være mådti] at hol-d.e klubhuset i orden, undgå ødeIæggelser og svj-neri. lervil i klubhuset ikke btive opbevaring af drikkevarer af nogen art,det sarme gæIder for tomme flasker, alt skal tages med hjeå efter'brug, det er meget vigtigt at vi husker dette.
Jeg vi1 gerne endnu engaJlg sige tusind tak for hjælpen ved modernise-ringen af klubhuset, vi er roa:rge der har tilbragi ma:rge timer i kfub-huset og jeg synes vi har opnået et virkellg goåt resultat, fået 1o-kaler vr- kan få mange timer tlf at gå i. Dei skal_ også lydå en stortak til- de roange der har sendt os en hilsen i forbindeiså med indvi-
elsen;
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Fra Sparekassen fik vi møbIer til mødeloka1et, (gavekort i forbincrelse
med. oprylca.ing til serie l), Mads Clausens fond Tloo kr.. Hanrielsban_ken J5oo kr., seniorafd..et skibsur, Egen ungdom;i;";;iås"ilåL.or,kaffe fra Brugsen' termokander fra i{oråals gånarofakrub ze rr:a tiora-
?l-: ii?t1r.L^aLer, Fodbord fra Finmann Soorr, j;;;j;;;; å. åio*""".lra volgr IrØbrer, stumtjener fra per iøndersaard. o; frue."bl0mster f:atrænerne i seniorafd., ira Oid Boys og fra i"i"-"Å-r""å-irriiår. r.,_."fra f urrstforeningen,, appelsinvanå og-askebæeie r;u ii"b";;-;; blomster1'ra vort æresmed.fem Verner Pedersen 6g frue.

Chr. Jørgensen

ibv
nB8 n,I,t

)r
2. - 7. Mai

r l,a!:CHÆ,CE

!å- 1',lB's vegne vi.1 jeg gerne sige Fest-i-by-urlvalget ta"k for cet storearbejde r har udføit"r"anrednii[ åi-;ri"oecharcen,r. Det økonomiskeblev jo ikke det vi havde r"grref raea. iå nuværende tidspunkt skal vinok være.gfade for, hvis vi f,arr holdå utir,a"t på næsen. Jeg kan se, at
1::_{:r^i":.er_utilfredss-i}lende ;;å ;t såd.ani """"itåt-"8" r haruuauiL sa srort ei iorarbejde og publiirrim så'Lidebliver, det er ihrrert-
.131u"1TI". ;:f:" :uvle, alt"klapieå"'o* o"t skulte. unåerrråråningen
li: i:lt L Loo, kvil_Lileten er ikke set bed.re oå disse kanter. men detrrar eno.u ensa.n' vrst slg, at det ikke kan beiale sig at ofrå storesunmer på kunstnere, pullirum tonmer ittce ua af buskEn arii!årr"r.
Indnu engang tak og held og lykke med Fest_i_bv 1978.

Chr. jørgensen

YIGIINGn

Vores førstg karr!-sp111ede vi i dafen aoo serie I holder under vders*vdrs'e..lge 10rhold. sneen hindreare eLhvert forsøg oå ronstru.tr,r"vt -p 
)og kampen endte retfærdigvis 1-l-.

Itræste modstander hed rgen. Egen har altid.været vores arvefjender, såhele marLdskaLe-u mødte godt opsatte r.i} aftarte tia i-noim]-åi r*..,gtuo"dog, domrner:en. ner var ingen dommer restlri-iir-;;;";.-il åårrig i(om-nunikation merlem !'iarther og spilierudvalget havde ir"i tir*åt irg"r,havde fået besked om at skaife en upartis[. ,rt trrp""-åtiiÅ"iui ur"r,spi]ler, kan vi takkp Ctaus,lørensen for, aå" i ""J"n" Jiirå'g""uf1øjten og drrlgerede begivenhederrre, eiler rettere sagt a" i A."var, kampen end.te 2-2

itlæste punkt på lrogra-ormet var s.B. Kampen skulle have været spilletom søndagen men blev i sidste øjebli-k iryttet tir om-r-øråå!un, ir..il-ket bevlrkede at walther var nøåsaset tii, rørd.ag formidda[, at farter'.*rdt for at kontakte samtlige sriirere. igen en"dårlig koiÅunrkation:-nellem bestyrefse og +,trænår. Kampen blev dog spillei og endte, ei_ter ret rå og kamoprægede 9O ninuttår, 4-2 tit SB: " --

r1*ro' 
4\o'ooro

Storegade /B - Tlf . 45 30 34
6430 NORDBORG

Stedet hvor glode mennesker mldesl 9 6130 NoRDBORG - rELF. (04)153333

TøMRER. Og SNEDKERMESTER

JENS MOLLERUP

MøLLEGADE 79 HOLM
TELEFON 453344

centen textLL
v/Niels Bierregård

HAVNBJEBG CENTRET
6430 NOBDBORG. Telalon 04-450326
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eftf. OplK

STOREGADE 65 NORDBORG - TLF.,t5155l

trtrEE§trE$
NORDBORG LANGESø BROBALLE

450252 451285 .451334

KøREKORT IlL ALT
TEORIEN LET FORTALT -

Motorcykel - bil - lastvogn + påhæng,s-
vogn-erhverv-bus

POUt ERIKSEN
Tranebærvej 4, Nordborg, telf. .45 01 75
Teoriaftener i Nordborg og Sønderborg

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

Sforesode 63 tlf. (04)45 I950
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liæste kamp bJ-ev slil}et på en total unaulj-g bare bestående af sand og
vald, mest vard. I'iodstanderen var Ulkebø1 der i kraft af deres større
kamplnosais også fortjent besejrede os med 6-O. En kamp vi afle var
en.ige om hurtigt at glem,me.

Generalprøven før turneringen sku1le altså så være kampen mod Augu-
stenborg og det blev en vellykket generalprøve. Augustånborg visie sig
som en uoplagt nodstand.er hvilket resultereile i at de måtte tade 8
skud lassere såIedes at slutresultatet b].ev B-O til os.

tr'rank S.

)

},TLIES RNTNINGSITNIER FOR OPKRÆTNING ÅT ENTRN

Yed. et af NB arrargeret mØd.e i NoralalshaJ-l-en ned repræsentanter fra:Augustenborg - Dybbøt - Egen - Ketting - lysabild - Nordals _ Not_marl( - Svenstlmp og UlkebøI, om fæ1les retni-ngslinier vedrørende op_Kr.gfn1ng al entre, og nvord.an ledere og spitlere bør forholde siq,båhJer,me- efler udeba:re i forhol-d til de,te: Blev følgende besluttetson gældende for al-1e de i nødet deltagende klubber] for sæson 19T8.

1. Klubben er frit stil-let om der skal tages entre elIer ej.
2. Såfremt der tages entre: så er prisen 5r- kr.,

det uanset om holdet spiller i ierie 3 - 4 - 5 etler 6.

J. Hvis der i klubben besluttes, at oplcrævning skal- ske ved bådeho1d.1 og hold 2, så er lrisen også 5r- krl ved 2. hotdets ka:r- )pe osv.
Dog kan der kun tages entre for en, i to på hinarrden følgenoe
kampe, hvis ovenfornærmte er besluttet.

4. Ingen entre ved yng1. kampe.

5. Max. 15 pers., 12 spillere + J ledere karl få gratis adgang ti]den ansatte kamp.
Ved gensidig henvendelse af holdlecler og kasserer i hjemmeklub-
ben, vil lederen af d.et gæstende hold få udleveret f trilletterti-1 ud.deIlng i egne rækker.

6. Såfremt alfe b1j-ver til en efterfølgende kamp skal a1le i hen-
hold. ti1 B betal-e.

7. AlLe 14-18 årige betaler 3,- kr. hvis entre for denne gruppe skal
opkræves, dog kan man internt selv afgøre, hvad man her vj-l.

Mekon,ke, V,ggo Lousten
Hounbierg

Telef on 45 l4 60

8. Ved hjemnekampe, son ved udekampe, betal-er alle d.et ansatte beløb,
med mindre fri-bi11et elfer frikort forevises.
Dette gæJ-d.er også d.em, som har spillet lige inden oen kamp' hvor-
ved d.er opkræves.

. tr'rikort tiI ka-rape er kun beregnet til internl brug. Xlubben af-
gør selv, hvem der skal have disse. Kortet skal forevises kasse-
reren mod forlargende.

10. Klubbernes kasserer skal infomeres on disse punkter, således at
konflikter undgås.

Denne retnj-ngslinie er godkendt og vedtaget af de i mØdet d. 15.3.78,
d.el-tagende kl-ubber ned ikrafttrædelse 1.4.1978.

Der er send.t en skrivel-se til de klubber som fik indbydelsen, men
ikke d.eltog, sart ti1 klubber på Sundeved med hvilke vi er i kreds
ned, med opfordring tif at tilslutte sig det vedtagne.

Bent Riemer

' 
)rnrrn uou. *",
I'oruarden og kassereren er i frerntitlen at træffe i klubhuset hver 1.
tirsdag i måneden fra kl. A1.+5 - l-9.oo.

Fo::manden for ungdomsafdelingen og/ell-er sekretæren er at træffe i
klubhuset hver 1. onsdag i Fåned.en fra kl. 17.+5 - 19.oo.

Her kar roedlemmer, foræfdre ell-er andre personer, son ikke hal den
nære kontal<t ti1 disse personer som f.eks. de aktive spill-ere, mØde
op og snakke om eventuelle problemer eller hente opl-ysninger.

P.G.

54
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I,IEGET VIGTIG !

Vj" håber på, at I efterhånden afle har udfyldt og afleveret neden-
stående skema son blev del_t ud af trænerne.

l)esværre måtte vi ænd.re afleveringstiatspunktet p.g.a. de dårlige træ-
nlngsforhold i de sidste uger hvor det var valskeligt for tranerne at
få sedlerne fordelt.

I ka:r nå det endnu - sldste frlst for aflevering er ændret til 15.
april !

I'len husk, vj-f du spi1le fodbold i i{B og vi1 du fortsat få til-senrtt
SPORiill,l , skal- dette skena afl-everes.

Vj-nderen af træningsdragten bekendtgøres nu først i næste s"OItTEr-.

)

l'i,1 a1le rredlemer
og ungdonsafdelrng

- forbindelse med et nyt
system beder vi dig orn at
skerre .

- a1s loldkl-ub r seniot-

kontrngentopkrævnings -
udfylde nedenståen.:

NAYN

-F'ONNAYN

AD}iESS E

f!,I5UNNh.
I n,^i ffra+

ikemaet bedes afleveret inden
( gætder f or ungdomsspi)-1ere)
eller trl bestyrelsen.

tiI spillcudvalget
ti.1 traneren

( seniorsp. )

Sou tak for hjæ1pen deltager du ned denne seddeL - sÅfremt den er korrekt
udfylCt og ti1 tiden afleveret - i lodtrækning om denne dej]:S9._-trsingg -
dragt A1}e har chance for at vrnde - fra puslrn5;esprlleren til eeni.or -
spilleren. Vinderen bekendtgøres i naste -i'UHT:i{

setrdlg bruges som trlneldi.ng trl Ii3
!ee tyref,sen

6

v/ FlQ,l'tlA

,1" e

Velegnet
sko I evogn
og egel
teorilokole

N. BOYSEN
S6bokkcn 2 - telf. 45 0095

. . . ,tti';,Å kcbos del hor

STOREGADE 77o NORDBORG

TELEFON 4517 U

KAMPER

MObil Qri.t service

t.t.i D. A^d.?.4^

Løfterloft -.Nordborg - Tll. /15 15 f7

ALg AI'T(, SII('P

llavnbierg Slalionsho

Prov vor bcrmlc anrclning.

Gritlstegie kyllinger og forårsrullcr

Anna og Viggo Bombcrg
ilf {04) 4s 10 19

bruger
h o'det

;;",:'i:ii:
rrAND E r,s to,il5*.il

Welmuth ?lønsen
Blikkenslagermester VVS'installator

b. .)gaa" 2 telefon (04) 45 16 54

I{ORDBORG KIOSK
N, Lehrmann Madsen

Sroregode 49, tl(. 45 Al I 4
Aut. I i psforhondler - fipssysfemer !

BLADE - TOBAK - PIEER - RYGEARTIKLER

KAFFE . SOUVENIERS

NB! Film {remkoldes

Man

går da

il-fi=.,-
KøBMANDEN

Benl Lauslon
K øbmand

Tlf . 45 15 0l
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I. A,PiilL I''/b

,Jenne oag spillede vori-,urneringsk-r., rod{f,kanpen
bley tabt medflog ingen kunne fo1'iilale, :rv.-:I:r det glk'så dår1igt.

SPOriTcilS me.larbe jder mener ai ha-re fundet er: Icrkiaring' idet ha-n fardt
et s-,ykke lapir (tr:æningsi-.rogran ?) l tr::rlerer,s r1alpe meo følgende
t ekst :

Lldt onr,l'oltltrotd..
(slu1reil

Angaaende de allor almrnLlri.gst lir;iri tr,r
§pillot maa man lægge trlærIe tii t,,l{endr

Spillobaleu (en eimindelrg, lærr tiræsrlarl,
det oaa hunne ekafles til Veje orera)ri rr reslan.
gu1ær øed en Længde af ,JLlo. {l!r{l !'o,i og en

Bredde if 150-300 Fod. De r,, lange (irænse.

linier haldes »Sidelinierr, de to korre rllaallinrer..
l{idt paa bvor af [Iaallinierne oprelses ei .-11o.: 

".
der begtaar af to lodretstsaende Sritng.r i :l:i, .
Fode Afetand fra hinanden og nted en randret
Tsærltrng i 7rr. Fods [1ø1do over .]orden lo ai-

mindeiige Stænger med et rkke | , (\nd, l',)! r

Stedet for Tvær8laog kan ogsau bruges. \laal
stæDger og Tværstang maa i det hojesle r.ære b Tom.
i Omkredr.

SpillernesAntal er Do.malt 11 paa hrertParri.
mea et riogere Antal kan meget rel spille Trl
f,rmpe maa man dog være fuldtallige Bolden,

*rt bertaar Ef . n med Luft oppuslet Gummibiære,

@li9etr af et Læderhylster, maa i Omkreds rære
0alloo 281i. og 2?r,a Tonr., dens Vægt mellem 73

ot 85 Kvint.
En Tegoing af Spillebanen. nred rie enieire

Sflleræ Plads, kommq til ut se saaledes ud:

Vi eEal nærmere forklare de her benytledeBe
navnelser.

RII,1N],IG

Som plaster på såret for de mange onfiytninger fra vor sædYanlige
lottodag onsdag til en anden for I'tørherrealhuse-u bedre egnet dag fik
vi fØlgende tilbud" fra husets ledelse.

!'or hver tilfælde der flyttes et lottosnil fra :nsda.q trl en anden
dag rnå I{B bruge den store sal - såfremt den er leiig - til err inden-
dørs træningsaften.

Aftafen er truffet den 1. axr11 oE gæ1der forel,øtrii: til den )L. Ie-
bruar l-

!lsn ser, al ei På11in forreste l,rnie iAngrrbs-
linren, Forwardslinierl beslaar af ) _!land, som red
Spilletr Begrndelse staar pau Lrntrj og som under
§pillot sar vidt moligt siadig skai vare i Hø1de

ipar Lirie) med h»uden. Benævnelsen ,vetr8tre
lÅrng. [3a paa Damk nærmpst udtrvkkcs rm
rrutre ydente An6rebsspiller; rverstre lnner Wing«
æDl reDstre inderete Åugrebsspiller; »cs1llg l'61-
u'r.d., midters{e Angrebsspiller rg paå s&mme

Lude til hojre Side. 2der Linie eller »Hålfback-
lrnien. er nælmæl cn Forevaælrnip. nr+n lra. i 1r
Itl OpSere pra det haltrgsle ar sløtrc Ar.. 1,.
deD b$tårr af 3 Spillete. ,ceotreo tmidterste),
,hejre. og 'reoste tLlfba.l«. :]dje Lrnie (zden
l-orsvlrslinie) bætmr af 2 Spillere, som benævnes

'hejre. oS ,s6s{re Back.. 'l il disse pladger

rælger mu gemc de -§it.6te, kraftigst€ og mest

1cbp" Spillere, dr de, lgeæo llaalouden, der
hu oia Phda i eelve Uulet eller et lille. Sldlt
fm dcttq hrr 6 Eegct betræt Plads, ot Krmperg

Udfeld i nenge Tilfælde ril bero pa diese spilleree
Sitlerhed og DygtiSbed.

Bolden 'g:ree cp. d det ete Parrir rcentre
For*ardr. lUodpsrtiet maa {or Opgivaingeo ikke
væm Boldo uarmere end i3O Fod. Enhver Spiller
hu au lav til Eed hel€ lægeoet, undlager Armene
og Eademe, at drive Boldeo frem mod Illodpar-
tiGk Irlll ÅIeoe llerlmuden mu irge med
Hudme, mo hu ou iLLe lobe qed Bolden i
Hudo ære md 3 slridi- Trger aogen Spiller
Ded HæDdme eller iovri6 rpiller utilbørligt, faar
Modprriiet paa Forlaogerde ,Frispark< r: spillet
strDdæs, og er rf NodprrtieG Spillete aparker fra
det Sted, hsor Boldea terorle vedkommeode Spillers
Am, aod uod det udel pa.tis lla!|. Det hele,
Spillet drejer eig om, er at sparke Bolden gennem,
tlodputiets lHaal Del Parti, dpr har lleet , rl,
har vundetsprllet Sprlletrdeo er sædsanlrg. ) .
Tioe 

- 
rÅ Time for lrren Maal men -kan

heg€t rel alkortes. Maa apiller som Regel i Troje,
Lorte Berklæder, Benskinner, fo. at beskytte SkinDe_
beneoe, o3 Snorestøvler

Yi slrl serere homme ind paa Spillets Enkelt_
heder.

I rt .rt tn,'-.'
t, att I .r. ,d
xx

o(4

&ari u+t|t
l,

,Hk da 4-
,.4,4 e-, t ZDr/.*
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NYT F'R,A

UNfiOOMSAIO.
.BRUG A.E KLUBHUSET I UNGDOI'iSAF'DELII]GEN

Der gøres opmærksonhed på at nØder, spill-ermØder og a.rldre aktlviteter
som arra.llgeres af ungdomsafdelingen helst skal holdes enten ma"ndage-\er onsd.age

,

T,IIM.AJTEN

Sidst i april arrarlgeres der en fllmaften for både senior- cg ungdoms-
spi1lere. Vi har bestilt nogle spænd.ende fodboldfilm og dj-n træner
giver d.ig besked om hvornår d.et bliver din tur at se disse.

I'NST-I-BY 1978

Årets begivenhed på Norti.ais står for døren og om fredagen den 5. maj
står ungdomsafdelingen for to spændende kampe.

Et ud.vafgt hold med puslinge- og mlniputsplllere skal spille en fod-
boldkamp mod d.eres mødre og et udvalgt hold med 1i1leput- og drenge-
spilLere skal spille mod deres fædre.

T{ND I,IIIEPUTTER}IE I HAJ{BORG

tr'retlag den l-o. narts kf.15.3o mødte 14 lilleputspillere og 4 ledere
fra i'Iordal-s Boldklub ved Nordalshalfen for at starte en spænoende
I '§e tif verdensbyen Hamborg. Selskabet blev af nogte flinke foræfdre
. ,lprivatbiler kørt ti1 ladborg hvor der var afgang k]. 1?.o5. Vi
fa.ndt hurtigt vore lLadser i toget, fi-k'rfjernetrinogle oassagerer fra
vore reserverede kupeer, og inden vi nåede f'lensborg var Ken iga-ng med
at spise brød nr. J.

l,led korispil, snak, sarg og hver J minutter blev trænerne spurgt hvor-
når mar er 1 ilarborg, Bik tiden i toget hurtlg og præcis kf. 19.19
kørte vi ino i Hamborgs hoved.baJiegård.

Sj-kken en moiltagelse vi flkl Alle spil,Iere fra BU Ha-nborg (ideres
kl-ubtrslin€isdragt) oA man€Ie voksne ventede !å os med en stor trarspa-
rent:r'BU Hamburg grusst seine Gåste aus lånemarkrr,

Efter et par velkomsthilsener på baregården blev vi "fordettrr, m41-
na.nd.en fra NB til målma:rd.en fra BU, bakkerne til bakkerne osv., leder-
ne fik tildelt en gæstelejlighed hos BU's ungdomsleder og efter at
Johannes sagde - "god nat lriargi-t't - ti] Xrlk sluttede denne dag.

I
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Erik Petersen
Blomster - Frugt - Grønt - Konserves
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$%*r$Elr
Storegade 4 - Nordborg ' Tlf . 45 14 26

Søndcrgade 7 - CuderuP Tlf . 45 8l 1C

5lrgtcr I

It

Pølrtmrgt.t

K. S'TETNBERå
Storegode 56 - Nordborq - Telf. 45 l7 l5Tlr. 4516 25

- ET HELT HUS FYLDT MEO SKO

p[m[ Y

DfuØr*ffi

Alt i cl-kokkenudrtyr t

Storesode 30- 32 - Tlf. 4515
Nordborg

T$, @1) 15 o$ 67

sttmOe Ws*
- 

Storcgailc 55 .6430 Nordborg

Kl. 11.oo 1ørdag formidd.ag slmlle vi stllle venskabskamp mod BU's
stærke llfleputhold. Ilfter en tipskonkurrence i toget at døuuoe regnede
de fleste med en sejr ti1 NB. Ivien nu - her ved Isarrdhedens timetr-
var cle fleste alt a"nd.et end optimistiske.
Vi fik at vide at holdet fakti.sk har spiffet turneringska-mpe hele
vinteren lgennem og ovenikøbet er placeret 1 toppen. Vi tif gengÆld
har ikke været ude siden november og at ka,npen skulfe spj-tles på en
grusba:re gjorde det ikke bed.re.

Og i den 1. halvleg l-evede vi også 100% op til derrforventninger" :vi spillede simpelthen elendig og var glade for at vi kun var bagud
med 2-0

clen Spr"
chen. D
2:1 un<l
6:2 davo,
Dann abe
fuångten
Bei Hald
und am
knappe
werdet
Empf
den
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all-e sik-

Zwei interessante Veranstaltungen aus dem Ju-
gendbereich meldete uns
Barmbek/Uhlenhorst.
Am Sonnabend, dem 11.3. trittdie 1.D-Jugend
um 1 1,oo Uhr an der Mstr.-Franke-Stra8e gegen
die dånische Auswahl Nord/Als Boldclub an.
Am Sonntag, dem 12. 3. findet dann von g.oo
bis 16.oo Uhr in der neuen Sporthalle am Alten
Teichweg ein D-Jugend-Turnier statt.
Es nehmen neben BU und Billstedt/Horn l,,lai,n-
schaften aus Dånemark, Bremen, Buchholz, Bux-
tehude und Li.ibeck teil.

Da holdet efter hal-vlegspausen igen gik tå ba:-ren var næsten
ker på at denne kamp ender med et kanpenederlag ii1 NB.

Irien_ ikke vore lilleputterl Var det halvlegstalen, Johannesr taktik,
flriks gode tips eller urit l_øfte om at give hele hofCet chokolade hvis
vi bare klarer uafgjort, sorn bevirkede en sådan formstigning for hvert
minut der gik i 2. halvleg ? Resul_tatet Z-1 ril- liB!

Om eftermiddagen var de:: arrangeret forskellige ture for de enkeltesrlillere og jeg hztr hørt at alle fik nogle spændende oplevelser.
Vi voksne glk på studietur tll Skt. pauli - selvfølgelig for at se
bundesligakampen mod Fra:rkfurt. I vore sort/rødstribede halstørklæder
og huer så vi ud som tr'ra:rkfurt-fans og først senere inde i stadion
blev vi klar over hvorfor man ved indøangen gjorde os opmærlrsom på
'rat vi skutle opføre os ordentli',,, y31"--,,L-l-iikammeratei,,, ca. 2bO,v:5 rigtig ig.,n- med at sØrge for fest, stemnlng og slagsnå1 i det' 

lIe stadlon.

Der v::.r rkke anoel at gøre end lukke jakken helt op ti1 halsen, gemme
hueri i lomnen og biande sig hos njemmelublikummet.

Godi nok kuane vi ikt.e helt skjul,e vor'ridentitet, men heldigvis vandt
Skt. laulj- denne ka::rp o€a me.n nØjedes med at give os nogle viitige kom-
mentarer med rå vejen,

5;indag morgen samledes arle'igen til et stort indendørsstær'ne med holcL
fra l{embor:g, Hannover, Liiheck og hvor BU og liB stillede med to hold.
Også her gik det ligesom ved kampen dagen før, f starten kunne v.i slet
ikke gØre o s Eæ]dende . De uva-:rt e lndendørsregler og det I kontarrte,rtyske spil. var ikke efter vor smag og førte tif to nederlag i de før-
s-te to kampe. l4en så fandt ],iB's liflelutter også her den rigiige me-lodi oJ sr il I eoe -fra kamp Lil kamp oedre.

f . holdet nåe,le til- flne,len, havde i Cenne kamp clgy'o af spillet, men
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Kunstboden
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Moderne brugskunst - 
gaveideer
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høre br! på den rigtige måde!
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TORD.ALS XONESTOLE
J. BRODERSEN

N/rreskovvei 2 SvenstruP
telf. 4562 50
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" BLADE . TOB
TELF.45
Åbningstider

NORDBORG AFDELING

- en bonk Dc kon rcgnc mcdl

kunne j.kke score. Den efterfølgende straffesparkkonkurrence var utro-l-ig spændende og først efter flere galge omskydning var stærrnets vin-der fundet - vi blev flot nr. 2.

2. holdet vandt kampen om 7. lfadsen sikkert og også dette hold vlste
udm:erket s, it i oe sidsLe kaflpe.

Imellen finaleka:npene var der arrangeret en ',opvisnlngskampI med 1e-
derne fra de forskelfige klubber. Vi var vist nok 1O mand på nvert
hoIcl med to fra ilB på hver slde. Også her gik man frisk ti1 sagen -I'uglen fra en dansk dommers fløjte vi}Ie, såfremt hal sku]le håve
dørnt derme kamp, b1i.re slidt ned tit en størrefse så den ville rasle
ud af'flØjtens s1ids. lioldet med Johannes og mig vandt goot nok med-1-0, men vor engagement i kampen blev dæmpet efter at jeg efter entakling fløj et par meter gennem luften.
Men drengene morede sig gevaldigt og det v:ir jo også menj.ngen med ensådal kamp.

)n.-i"rooufingen efter finafen var festlig, og ioruden en stor pokaf,
".1 begge hold diplomer, flk vi en gave til- vort klubhus.

Hjenrejsen startede k1. 17.45 fra hovedbanegården og igen var alle BUrsspillere og mange foræl-dre mødt op for at sige farvel og på gensyn på
Nordal-s. {ue yil Serne til sidst - også på Johannes, nritl o§ Jøigens
vegne - sige tak t1l lilleputterne for tlp-top opføisel undei ire16 tu-ren og tillykke med de gode sportslige resultåtei.

Peter Glock

)
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LEGETøJ - HOBBY - BABYUDSTYR

NORDBORG _ TELF. 45 1483

Bygnlngrartlkler - Trælasl

JENS KOLMOS' EFTF.

Holmgade 33 - Telf. 45 1457

HANS SCHMIDT

ek som i nerel

opti ker

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

Nordborg Cyklebørs
vf Harald ogWaldemar Petersen

Storegadc 2 - telelon 45 06 35

SVEND WITTE

BOLIGMONTERING

Holm - Nordborg - Telf.45l306

LANGESø HERREFRISøR

PLADSBESTILLING

Kom ind eller ring og oftol tid

TELEFON 451231

Helmars "FOTO"
NORDBORG - TLF. 4s 16 06 

)MANUFAKTUR

KONFEKTION

V,/'CHRISTA WARNECKE - SICHAU

sroREG^oE 73 - 6430 NOROEoRG

TELEFOX (0,a)a5 1779

W. BUSS
El-installatør

Specialcenter i hvidevarer
HAVN BJ ERG BUTIKSCENTER

Telf. 450766-450266

NIIN

I det sidste nummer af SP0RTEN rnå jeg desvæme igen se at redaktørenrrhakkerrr efter NH, hvad angår. indtæg ti-I SPORTiii, dette er fra min sr-
de fuld.t forståe1igt, da det tit tider har været småt med indlæg. Da
vj- 1 bestyrelsen har fas-rslået, at bladet for I,tHrs vedkominende ikke
udelukkende skull-e være et meddelefsesorgal for bestyreJ-sen, men for
medl-emrnerne, har vi forsøgt at holde spalterne åbne for meC.lemmerne.

) roedlenmelne så har undgået ar benyrte soalteplaosen må jo så enten
være lordr det er nogle s]øve padd.er eller fordi de ikke føler der er
behov for et kfubbtad. Udsagn desa-ngående ønskes I det næste nummeraf SPORTXN. Udebliver d.isse må vi desværre ophæve samarbejdet med
SPORTEN.

Som et lil-l-e "forsvarrr for NH's medlem.rner, så synes jeg nu helf er ik-ke, at SPORTEN blj.ver benyttet ret flittlgt af r.redfenmårne i NB. At
NB har en del- nere stof s§ldes udelukkende, at red.aktøren skriver
75% at stoffet (havde vl båre en sådan na:rd i vor kl-ub).

B jarne

S!NIORAJ'DEI,INGE]{S AT'SLUTNIl{GSF]IST

I'ørd.ag den 18. marts hol-dt seniorafdellngen afslutningsfest på Ha.vn-
bjerg Stationskrc. til festen var der mødt ca. 60 personer frem,
som, efter hvad festudvalget inar hørt, fik en glad og fornøje1ig af-
ten og var tilfredse med festen.

Inden festen blev påbegy-ndt fik al.fe en velkomstdrink og skulle så
op på vægten, og na.n hørte en del spøgefulde bemærlminger hertil og
dem som ikke vil1e lade sig veje, måtte slippe en tier og her var
Gunnar Jespersen og Knud Mø1ler de eneste sorn faktisk,tjente" på
at betale 10 kr.

' [:-", de forske]-l-ige retter som blev serveret, blev der sunget nog-
-e sa.nge og I år havde vi desuden også kåringen af årets spj-1lere
for de forskellige ho1d, og årets spiller blev for:

Ynglinge herrer : Søren Zaremba
t. ho1d. darner : Anette tr'rederiksen
2. hold da.mer : Kirsten Harsen
1. hold herrer : Claus Jørgen Bond.e

2. hold herrer : Knud trøv Andersen

Kirsten Hansen og Knud Løv Andersen vi1 få overrakt pokalen vecl gene-
ral-forsamlingen den 4. apri1.

Desuden bfev der foretaget kåringer af rrÅrets Uha-Uha! som var med
til at øge stemningen. Blarrdt kåringerne til "Årets Uha-UhaI var
blardt a.ndet:
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Årets roas i
Årets bænkevarmer :

Årets s1øvert :

Årets hidsigprop '.

Hars Jacobsen, som fik overrakt 4 glas æblemos.

Hars E. Høi, som fik en pud.e.

Ilrland f,assen, soB fik 1 f}. sportsd.rik og drue-
sukker, så han kan rrære noget kvikkere til næste

Anette tr'rederiksen, som fik rrogle kØleelementer
og isbakker ti] at dulme hiclsigheden ned med.

Grunden trl at festen forl-Øb så godt' var at alle mødte frem ned en
positiv indstil-ling og et godt humør.

!'estudvalget håber at der i Cet næste nuortrer af SPORIEI{ vj---L være nogle
ind^slag og meninger om festen fra nogle af de deltagende.

Årets spillere fra venstre:
Søren Zarembar .ltnette tr'rederiksen ^- ^r^rao 

t-ra-n Anndo
u6 vr4u, eørbur.

TAK

Vi vil gerne gennern SPORTII\
til vores datter.

takke hålctbold-damerne for den f1-ne gave

Idilsen Kaj og Døt

HÅFTIA.FOR§IKRIilG
Peter M attcsen

Mads C-lausensvej 1 - 64JO Nordborg

- ring f5 02 (E

TIL

NORDEORG FARVEHANDEL
v,/1. Lorsen & sØn

Storegode 62 telt. 451669

NORDBORG - TLF . 4517 50

Ejnar Lorenzen

købmand Turøvei {2 Kirkeby ..1 50055

Alex'g
Conditorl
Th. Brorsens-
vej 56

Tll.
45 17 61
Kelly og Alex
Nirsen

Hrynbierg Butlktcenter lelf. 45 1760

Sl ug I erf or r et, ti rt lt erl

F)J.J.
Nordborg

,ENSEN
telef on 45 14 06

iI. PERREGAARD A.S

5430 NORDBORG 6474 SKOYBY
Ttt. 45 01 50 Tll. 44 ,t4 00

Kotn - Fodcrsto{{rr

Brindscl - Byggcmotcrioler

EliI lensen
Ollelyr - Crnfirlvrnr of t td

rrrl, l.t- o1 vu{rodor
Lærkevej 87 - Longesø - T|t.450565
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