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Bestyrelsen
!'ormatd : Chr= Jørgensen, Apotekervængel ?, tlf. 45O4+BNæstforn-rand : peter Glock, H.C.Ørstedsvej 21, t1f. 451i79Kasserer : Peter Ha"nsen, lærkevej lAr-tlf'. 451866Sekretær : _Bent Riener, sofsortevej 9, tff. 45OZB1Ivledl-em : Wolfgang Saxer, perikonve j 15, t]f . 450191

S pil-l-erudvaf set
I'ormand : Egon Haugård., Ahornvej 7, 451787

Ungdomsafd el_ insen
tr'orrnarrd,
S ekretær

tr'ormand.
Kasserer
Medlem

: Peter Glock, H.C.Ørsted.svej 21, tlf. 451a79: Bent Riemer, Solsortevej 9, tl-f. 450283

0l-dboysaf d.elineen
: Viggo Jessen, Asgårdsvej 4, iii.4i1860
: Steen Kjellberg, Elmevej 9, tlf. 45OrBl
: Knud Poulsen, Hvedemarken \2, tLf. 450111

I:OIIDJS Hfu].D.OID^IU B

?aatrrrol o ^ .

tr'ormand : ltriels Arne Jørgensen, Akelejevej l, tlf. +53291
Næstfornand. : Peter Ioder, Bellisvej 14, t1f. 45A9E4

Kasserer : tsjarne Knudsen, Bogfinkevej 18, tlf. 451BZl
Sekretær : Jens-Ove llansen, l.løllebakken 15, t1f. 45EEe9
lled.lem : Cfaus Jørgen Bonde, Rypevej 6

l;iedl-em : Henrik Harbeck, Stor:egade 28

Ungdomsafdefinsen :

Forma:rd. : Jørgen l/erner, Svalevej 6, tlf. 453681

Løn er pcnge, dcr rkel lorde-
lcr... husholdningrpengc,..
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SPeRTEN
u ut<f v Er .

l,trorda1s Boldklub
iiordals Hårtdboldkl-ub

NR. 5

l-onen:

Peter Glock, H.C.Ørstedsvej 21
tLf . 411179' (ansvarshavende)
tr'or ]'trH: Peter Foder, Be11j-svej 14

tl-f. 4ro914
Annoncer:
Bjarne Knudsen, Bogfinkevej 18
+t f / tr70r1vLL. +))aLL

MAJ T978 9. ÅRcA-liG

I'ORSINKry SPORIEN

På grr.md af Feet-i-by, besøg af fremnede kfubber osv. er dette nr. af
SPOR-TEI] f orsinket.

)maft uatommer klubbladet d.en.første torsdag. i hver måned., men så
.|ørge NB og NH ikke har fundet en ny redaktør vi1 bladet i fremtiden
udkomme I'når jeg har tid tj-l overslt.

Der er tegnet en del annoncer, og derfor rnener jeg ikke mar bare kan
stoppe SPORfm'{, men al-Ie l<an forhåbent}i5 for:stå at jeg efterh."-tieu,
for mit vedkommende, betragter denne del af klubarbejdet soro sekun-
dært.

Peter Gloek

IAIU{TTUN],IXRI1{GEN 19 7 B

Son I slkkert ved., har vi igen i år samarbejde raed Egen - Svenstrup
og Brobaiie dannei et fæiies taieni;hol-d.

Starten på dette, har i år ikke ::1gtig forløbet som vi havde tænkt
os, der er ingen der beklager dette mere end os, men forhåbentfig vj-l
det ikke få indflydelse på holdets samensætnlng og spil .

Yi er kommei i pulje med Gråsten og Vojens alliancen, og starter mod
Gråsten d.en 25. maj i Gråsten, og hjenme rood Vojens d.en 31. maj håber
vi, vi har bed.t om at få kampen flyttet på grund af tr1'l i fodbold i TV.

Yj- har ud.taget en trup på 15 ma-r.d, og vi synes selv vi har fået et
meget stærkt hol-d og håber de vi1 indfri de forventninger vi har ti1
dero. De 16 mand er: Claus J. Bonde, NB - Bjarne Storm, Egen - leif

fir, NB - Cl-aus Sørensen, NB - Brial O1sen, NB - lars Perregård, NB
Eunnar Jensen, I{B - ?al-fe Erlksen, 1,TB - Ove Eichler, Egen - tr'reddi

Naefr l{B - Jes Jessen, }lB - Jan Brix, Egen - lars Albinus, Svenstrup
- Erik Jensen, Brobal-le - tr'rank Di-edri-chsen, NB - Sv.Å. Ha.nsen' Bgen.

FE.ST-I-BY

-a ---.PÅ NBrs vegne vil jeg gerne sige tusind tak for den store støtte
Fest-i-by lgen i år har fået fra hele ltrorda1s, det være sig de besø-
gend.e på sportspladsen - festptad.sen - i hall-en og ø1te1tet - de roed-
virkende i d.e forskellige arrarrgementer - idrætsfonden på Nordals -
d.e ha.ndlend.e på Nordals - og sidst men ikke mindst hele Fest-l-by-
kommiteen med den store stab af nedhjæ1pere, der igen i år har udført
et kmpearbejde med at få det hele op at stå. Vi er glade fcr at vi
til stadighed kan trække på a}le dj-sse mennesker, og siger endnu en
ga:rg tak for hjælpen.

Chr. Jørensen
1
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Yi siger herroed. alle kammeraterrre tak
bryllup.

for opnærksomheden ved vort

Joan og Torben

Tfu!]iIINGS - OG SOI,I],,TERIEJR.

Ja, så er vi klar med lejren, den foregår i år i Nykøbj-ng l4ors. Ophol-
det skal- ske på Missionshotel rtBendixrt selvfø1ge1ig til-lådt at d.rikkeIrød va,"rdrt .

Vores iræning skal foregå på skolens ba.neanl-æg.

Turen er planlagt med afg. torsdag d. 1. aug. ca. kf. 16.Jo fra NBrs
kl-ubhus, hvor vi kører sa.nmen i bus. )

F i^ml,^m^- ^...,1--d vluluulD u DrlrudEr u. 6. aug. ca. kl . 19. oo.

Indbyd.elsen er uddeft tll Z, spilIere, kommer der afbud fra nog1e, har
vi en reservetrup k1ar, som får ind.bydelsen efterhå:rden som de enkelte
afoud indløber.

Tres"ningstid. - tr;:ni-ngskampe - snå ture ud i naturen m.m. er endnu 1ld{e
fastlagt.

Yi gør endnu enga:rg opnærksom på, at tllmelding senest tirsdag d. 2.
maj, med første indbetalte rate.

S omreri e jrudvai-get

tu?w
4T s,

I'IBrs f. ho1d. inden
kanpen mod et af
serie rrs tophold
T ønder .

)

Fest-i-by kampen
Puslinge/Mj-niputt er
contrå d.eres mød.re.

9 6430 NORDBORG - TELF. (01)453333

fll*oro' 
Q\"ooro

Storegade 43 - Tlf . 45 30 34
6430 NORDBORG

Stedet hvor glode mennesker mldes!

cenuen texuLL
v,/Niels Bierregård

HAVNBJEBG CENTBET
6430 NORDBORG, Telolon 04'450326

URE
eftf. oplK

STOREGADE 65 NORDBORG - TLF. ,I5155I

FtrUG§trN
NORDBORG LANGESø BROBALLE

450252 45 1285 ' 45 1334

BglnJ D. Mad,een
'out. el-instollotlr

Sroresode 63 tlf. (04)45 I950

ALTING i EL.TING

KøREKORI TIL ALT
TEORIEN LET FORTALT _

Motorcykel * bil - lastvogn * påhæn,gs-
vogn-erhvarv-bus

POUL ERIKSEN
Tranebærvej 4, Nordborg, telf. .45 01 75

Teoriaftener i Nordborg og Sønderborg
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Vi fra ungdomsudvalget er raeget forbavset over ned hvilken ligegyl-- \.
d.ighed en del af spillerne behandler deres ttværdigenstanderr når de t l\
ti1 treering el1er kanp.

Vi finder j.e1.'nl-ig strønper, bukser, ttø)er, fodboldstøv1er, trænings-
dragter eller dele af dem, ure og-Ehd.re ting.

Det,(a,1 sde a-E ma^n Bieurltr! åisse trng en garg i me1.len, men i mange
tilfælde er det sådar at tingene bare b11ver liggende.

Alene 1 Nordal-shallen er der flere sæklre med glelrrt sportstøi og hos
ped.elJ.erne i" skolerne ligger der sikkert 1.igeså meget.

Kan det være rigtigt ?

Det er lidt d.eprineret for os når vi på den ene side altid. forsøger
et hold.e ud.gifterne for spillerne så larlgt nede soo muligt, og på den
anden slde oplever vi gang på garg hvordan penge bare bllver smid.t
YæK.

lod.bold.udstyr er ikke bi-I1igt og derfor mener vi at d.et også må være
i foræld"renes lnteresse at der lkke skal lnvesteres i rnere udstyr end
nødvendlg.

Derfor, skal vl hjælpe jer, må I også hjæIpe os og mærke fodbold.udstyr
med. navn.

Yi er også nød.i ti1 at gøre opmærksom på en a.nden kedelig udvikl-ing.
"langfingerii besøger vqre omklædnlngsrrm en gang ime]1em!

)lerfor, 1ad være med at lade værdigenstarde ligge i oroklædnings:-urn-
met når I går tii kamp el1er træning, Åflever iet t:1. triænerenu så
kan du være sikker på det er der igen når Cu har brug fo:: o.er, 

"

Selvføigelig håber':ii ikke at d.et er:ogeri af vcre egne n:ed.l-emm.r scrl
griber i kammeraternes iommer, merl skuile det væ:re til fæidet er' u.de-
tukkelse af klubben ihvertfald en af konsekve-lserrie.

P.G.

Støt vore O
annor]:cØter

4

Me.konrker V,ggo Louslen
Hounb erg

Tele{on 45 l4 60

KIUBHUS

I Uekendt er NBts klubhus ved Nordafshallen nu færdig og kikker ma:r
* husets ter:mi.nskalender kan man konstatere at der siden indvielsen
d.en 16. marts blev holdt mere end 5o mød.er, sammenkomster eller aldre
klubalrbivitet er.

Yi skylder byggeudvalget (chr. Jørgensen, Poul ly'ngkilde, Bent I'1ø11er)
og alle andre hjælpere en stor tak og ønsker dem ti-I1ykke med det fa:l-
tastiske resultat.

Ma:r er nu igang raed at nedsætte et kl-ubhusudvalg som skaf være ansYar-
Iig for husets daglige drift fremover.

Der er fund.et to af ud.valgets tre medlemmer idet klubbens formand auto-
natisL- hfiver: medl-em af r-r.d.val-get og senio:afdeI:ngers -re;:"æser:1.a::i
Kedde Lassen blev valgt ved det sidste spillermøde roens ungdomsafde-
lingen end.nu lkke har haft mulighed for at udpege deres repræsentalt
1 d.ette udvalg.

Der er nu opeat et stort pokalskab i klublokalet og vi v.il- endnu en-
gang opfordre dem som har klubbens pokaler opbevaret hjemme at afleve-
re d.em nu ti1 et af klubhusualvalgets medl-emmer.

En and.en.tj-ng som jeg i denne forblndelse J-gen vil gøre opmærksoro på,
er dagen hvor klubhuset har rråbent husrr.

5

Det drejer sig on den 1. tirsdag i hver nåned hvor formanden og kas-
Elereren er at træffe i klubhuset og den 1. onsdag i hver måned hvor

pd.onsafd.elingen er repræsenteret, begge dage i tiden kf. 17.45 '
Elereren er at træffe i klubhuset og den 1. onsdag i hver måned hv

lgd.omsafd.elingen er repræsenteret, begge dage i tiden kf. 17.45 '
l.oo. _ ?h

P.G.



SIDSTE NYT

Yed sidste ungdomsudvalgsmøde blev ulgdomsafdelingen repræsenteret ti1
kJ.ubhusudvalget

SIDSTE NYT

Ved. sidste r.rngdonsudvalgsmøde valgte mal ungdomsafdelingens repræsen-
tant i klubhusudvalget og det blev Johannes Nissen.

Ilæste wigdomsudvalgsnøde er ma:rd.ag den 5. juni kI . 20. A1l-e ungd..træ-
nerne bør møde op.

Hilsen fra Johalnes

)

IIIIEPUT A

{a, så_er turne::j-ngen i fuJ-d gallg og efter min nening gik det virke-
1ig god.t. Med den j-ver I går på tra:rån og rned. den træningsflid I har,er jeg sikker på at I når 1a:rgt

Altid. e1 I i godt humør - ligemeget om det sneer efl_er regner - nend.et .,'igtigste er det god.e ka-rnlreråtst<al I har.

l1llig har jeg |,ørt et ondt ord - sefvom jeg tif tider råber fidthøjL.
)tr'ortsæt på denne måde, så vi1 NB få.meget g1æd.e af jer!

I'lINIPUT

I den nu overståede måned har yore j hol-d I JBU-B, SI-A og SI-Bspillet hver 5 kaope med lldt blandede resultater.
JBU-B holdets resultater:

Ødis - NB Z-1
I'{B - Jel-s 1-ASB - NB 1-1
NB - H.F.K. 0-6
K.I.F. - NB 1-4

6

Velegnet
sko I evogn
og eget
teorilokole

N. BOYSEN
S6bokken 2 - teif.450096

. . . rrttrt ,dcbe'. dea hor

) KAMPER
STOREGADE 77o NORDBORG

TELEFON 4517 M

MObi! Qui.t service

'-
2.4.r o. AadaTt.^

Løllertoft -.Nordborg - Tll. 45 1S {7

ÅLS At r(D grroP

IIANDELSBANKEN
,,1r,(l,)r€r,, b,lledei

(0,,, 
Han

bruger
h o'det

.-.".i:li:j

Haunbierg Slalionskro

?rov vor.bcrrrnlc .nrclning.

GrillstcAte i«yliinger og forårsrullcr

Anna og Yiggo Bombcrg
Tl| (04) 45 10 r9

?lelmuth ?lønsen
P' 

)enslaOermester 
\/VS'installatør

Bækgade 2 - telefon (04) 4516 54

NIORDBORG KIOSK
N. Lehrmann Madsen

Storegode 49, tl{. 45 0l I 4
Aut, tipsf orhandler .- lipssysfemer !

BLADE _ TOBAK - PIBER - RYGEARTIKLER

KAFFE _ SOUVENIERS

NBI Film ftemkoldes

KøBMANDEN

Eenl Lauslen
Købmand

Ttf. 45 lsOl

Man

går da

i:-[=,æF

+r lotK I I



SI-Å holdets resultater:
NB - Igen 0-9

o-o
4-O
o-4
5-o

Holdene som vi spilfer mod i JBU-B er klubbernes 1. ho1d., dog et hold
er 2. hold (K.I"i.).
Efter cle resultater vi har opnået incltil nu han hoictet opfyldt de
øngker .ri havd.e før turneringens start. I har kun tabt en kamp,
resultater vi l:un kan være tilfreds meal.

SI-A hol-ciet er NBt s 2. hold men spiller i gruppe meil and.re klubbers
1. ho1d, d.a NB og SB er de eneste på A1s og Sundevecl son har meldt
hold tr1 i JBU (t'iiniputrækken). Det ses også af resultaterne. 1 sejr
og 5 nederlag, jeres sejr på 5-4 skal dog omtal-es, I var bagud 4-Oti1 et kvarter før tid, hvorefter I laver ! må1 og vinder, så der erjo kru-omer i jer.
SI-B holdet er llBls ,. hoId. I har kl-aret jer som vj- har regrret med,
5 point har I fået hjem, hvilket er godt klaret, da ciet også her er
klubbernes I + II hold. I spiiier raod. Fortsæt på samme måde og I skal
nok få en god. sæson ud af d.et.

UlkebøI - NB 4-0
NB - Egernsund 5-4
Sundeved - NB 1-O
NB - Hørup 2-4
NB - Broager 2-5

SI-B holdets resultater:
NB - Svenstnrp
lysabild I - NB
NB - Notnark
NB - lysabiltl II

)

Chresten

lflnlE..3 sprr-LEp.r 0G I.'LLtrElxlS HOID.

Også i den løbende sæ:cr vil vi fra ungdcmsudvalget kåre opillere
og hoio som har vist er sær1ig præstatjon i den forløbne måned.

Denne gang

Puslinge 1
-2

l,liniput I
-2

2-)
Lilleput 1

-t
7-)

Drenge 1
a

-3
Juni or

gæIder det april og maj måned:

: Kim Christensen
' I:; nri lr -rar.oor
: Tr)fluny Sørensen
: Llaus F.isbjcrg Johansen
: Per Henrik Petersen
: Cfaus Krogh
: Jan Carstenserr
: Pa1le (ristensen
: Jens Hansen
: Carsten Antoniussen
: Ib I'{ø]ler
: Jens i,,lissen

),

Pige : "Irene Kristensen
Juniordamer: UIfa Andersen

Månedens hold blev lilleput 2 som indtil
ketiJBUrsBrække.
AIfe ønskes tillykke med valget.

nu trar klaret sig udmær-

8

)
,)

')'

)

GXNERAII'O-RSAMLINGMI I NORDAI,SHAIIEN

1. VaIg af d.irigent : Knud Møl1er blev ensstennigt valgt.

2. Beretning ved fornanden :
Bjarne sagd.e b1.a.: lrl1ge inden vintersæsonnens start havde vi in-
vi-teret til stærme og d.enne gang var det lige ved at lykkes at få
fuLdt program.

tr'or herrerne started.e sæsonnen med et tr:nerproblem - ffere mulige
lner sprang fra i sidste øjeblik. I stedet Lrugte vi som trnød.1øs-
,Iingr!NieIs Arne som spillende træner og dette fortsatte resten af
sæsonen. Yi regner dog med. til næste vlnter at få Vagn Harrsen ti1
at træne herrerne.

Damerne startede med Gunnar, men soxl bekendt flk han a-ndet arbejd.e
og vi var så heldige at få Joh:r Deisner til- at overtage træningen.

r. hol-det irerrer sl-uttede på en 4. plads - 2. holdet herrer på en
7. p1ads. l-. holdet clamer sluttede som rry.5, medens 2. holdet
damer kun med nød og næppe undgj-k nedrylcring ti1 serle 4.

Samarbejdet med NB vedr. tr'est-i-by går pl:ulmæssigt - men vort ar-
rangement med PladechaJrcen var en stor skuffel-se rent entremæssigt.

Yort samarbejde vedr. bl-adet SPoRTEN halter - men jeg opfordrer
alle ti1 at komme nred lnd1æg ti1 bl-adet.

Der har været afho-tdt skolestævne og nogle nye er plarrlagt - dette
venter vi os meget af rent tilgangsmæssigt.
På sj-dste spillerncøde blev det besluttet at neclsætte et ungdomsud-
va18 tif at støtte ungdomsformarrden og d.ette konrner forud.en ungdoros-
forroand.en ti1 at bestå af Heinz Carstensen og Marie lqeyer samt a1le
r"rngd omstrænere .

I d.ecember meddefte jeg bestyrelsen at jeg ikke vi11e modtage gen--ial-g ved generalforsa,nfingen og dette står stadig ved magt.r'
,djarne sfuttede med at rette en tak til- samtlige sarnarbejdspartnere

henrnder Carlo og }4arie der har siddet ved kassen ved hjemmekampene
og uddelte herefter en gavecheck ti1 trænerne.

1. Spillerud.val-gets beretning - medtages under ungdomsformandens beret-
nlng.

4. Ungd.omsforna:rdens beretning.
ilesultater: småpiger nr. 4 - piger A 1y. 5, junior B d.amer nr. 7,junior A d.amer nr. f - gik videre til kredskampene og blev her nr.
3. Ynglinge damer bl-ev trukket ud af turneringen. Drengeholdet blev
nr. I og herre ynglinge nr. 6. Der blev rejst spørgsmål om opryk-
ning af spillere i ungdomsafdelingen og dette blev henvist ti1 be-
I and.lin ; i ungdornsudvalget.

!. |.egnskabsaflægge1se: Birgit op1æste regnskabet der balancerer med
io1.76o kr. og regnskabet blev godkendt.

9
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Kolno§
DERES HOKI KøBMAND

TELEFON 4517 17

enghoff
ng nR e rn rsøri

HAVNBJERG gUTIXSCCNTEN

SenJerburg ' I-li- ::{) {l -15 57

Nordborq - Tlf (C1) 15 16 58

Sporlrarlillor

Erik Petersen
Blomster - Frugt - Grønt - Konserves

Sloreg" 7,643C l.lordborg, tlt. 450366

ffiarETEtiBEii

Storegade 4 - Nordborg - Tll. 45 14 26

Søn,lcrgade 7 (,uderup - Tlf 45 8l lC

5i:gter I

&

Polsqmlgrrl

{(. STEilN BEilå
Sioregode 56 - Nordborq - Telf . 45 17 1:

Tll. 45 16 2s
- ET HELT HUS FYLDT MED

Alt i ol-lolkenudrsr .

ryw,*ffisctrøOe Wget
$toregade 55 .8430 Nortlborg

Ttt. (04) 45 æ 67

5. llæste å"rs bud.get og arbejde - var d.røftet under formardens beret-
ning. |er blev herunder givet oplysning om at der til næste år op-
rettes J herre-hoId nemli-g: serie 2 - nytilmelding i serie 4 samt
A-rældlen i SI. Endvidere forsøges oprettet et 01d-boys el1er t'moti-
onshofd'r så vi håber at fh 4 ho1d. i alt.

7. Indkomne forslag - der var i-ntet indkonr.:net.

E. Yalg af bestyrelse
Forna.nd.: nfter at flere foreslåede emner havde trukket sig ind-
villigede liiels Arne i at blive opstitlet og ha:r blev herefter ens-
stemi-gt valgt som formaad.
Kasserer: Bjarne blev ensstenmigt va1gt.
Ungdonsformand.: Ifter afsternning blev Jørn Werner va1gt.
Selretrer: Jens-Ove blev genvalgt.
1'1ed.1em: Efter afstemning blev iølgende valgt: Henrik (nyvalgt) og
Claus Jørgen (genvalgt)

\-r."p-Le:-nIe-r: --,)ei.te.Frederiksen 1. supolea-nt, Ester.z. suppleant.
,^evisorer: I nud I.øIIer (gervalgt) og JoM Deasner (nyvalgt).

9. Iventueft: Xrnst Ueyer tilbød at være rnaterialeforvalter og hatr)s
tifbud blev modtaget med §shånd og megen tak.

Generalforsamlingen sluttede kl. 2L.4r.

J ens-Ove

TI]: REDAKTIOIiEi-.I AI' SPORTEII:

Jeg er klar over at vi fra liiH ikke altid har været fige effektive til-
at prod.ucere stof til SPORTnI - rnen når vi så nu har fåei"uaget os
saru:Ien og afleverer noget (for meget ?) hvorfor bliver det så ikke
optaget, selv om det koromer rettidlgt ??

J ens-0ve

')

SVAR TII JENS-OYE

Er stoffet virkelig kommet
tæ1ler og ikke tidspunktet
taktperson.

rettidigt ti1 mlg ?? Det er
hvor du har afleveret stoffet

jo det son
t1l din kon-

P.G.
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IOIIT PEIENEET
MøBLER

Storcaode 69-7 I -Nordborg-T lf .45 I 9 3 I
Vi sreller kvclilelen iheirædcl

{04i {5 0O 70

. Der er også sPort i at hunne

høre bil på den rigtige måde!

[-ær det nemt oB bekvemt i

TORD.ALS TONESTOLE
J. BRODERSEN

Nlrreskovvei 2 SvenstruP
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Nu er sæsonen slut for k-ralifikationsd.a:rrer.

Trod"s en lidt rod.et sæson sluttede vi på en flot 5. p1ads.

Yi- started.e raeget svagt efter ju1, rren vi nødte også op til kampene
med et noget svækket hold og en ny træner, så vi var nok al-fe lidt
ner"v'Øse over d.en nye situation vi stod i, og så var det tilmed de t,ed-
ste hoid i turneringen vi mødte, rnen vi blev mere og mere sikre i vort
spii efterhånd.en, og fik i sid.ste ende hentet nok point tif at klare
5. pladsen, selvom vi en overga.r.Lg var lidt nervøse for at rykke ned,
nen a1t i alt en god sæson.

Kvaliflkat 1 onsdamer.

Ior,lsr gmmn

Så sluttede turneringen. Yi endte på en 7. plads efter fiotnark og
PoLitiet. Yi havde satset på at vinde rækken, men satte for mange
point tiJ. i f. ha1vd.e1 af turneringen. Det må såfedes konstateres at
vi ikke har været konstante nok.

Dette s§Id.es del-s'at vi nok ind imellem har ført os for sikre, idet
vi i de fl-este kanpe har været vant til at vinde kampen i sidste del
af 2. halvleg på grund af et hårdt tempo og hurtige folk.

Yi har herefter ikke altid" taget d.et så tungt at vi kon bagefter
f.eks. i i. haivieg og d.ette har nok r'æret en fejl.

Den andei'1 hoveC.årsag tj"1 at vi sluttede på 3. pladsen har nok været
at vi var 12 spi1l-ere ti-1 d.isposition for holdet. nette har givei en
ret stor ud.skiftning af spi.llere ind i mellera, hvilket igen er ble:
vet forstærket af at vi ikke har haft en udskiftningsled,er til at
have det kØlige overblik fra ud"skj-ftningsbænken.

På trods af ovenståend.e må jeg dog sige at vi skal- være meget til--
fredse med placeringen og personllgt synes jeg at vi har haft en god"
sæson ned meget godt spil og et godt ka"rureratskab på holdet uanset
aldersspredningen har været stor.
VIDB.- UIIGD0I'{SMDELIIIGII'T - TRII\IERI

I Sine spurgte i sldste nurrJner om det var en id6 at der f.eks. blev
- ,åt.t';'Itesrræning for affe måfnænd i kluhben. .Dette synes jeg per-
sclligt er en god id.6 - idet målina:rdstrræningen meget let bliver for-
sørntu idet det ka-n være svært at komblnere den med træningen af mark-
sp-Llf erne.

J eg s1.nss at vi skal tage ideen cp enten nu til sommerturnerin55en el-
ler -r starten af vinterturneringen.

Jeg har errdvidere gået og funderet over om det evt" rrar en god id6
at lave en t::ænlngs vieekend-fo:r ungdomsholdene, hvor disse slillede
mcd hina:rden og der så var and::e trænere der kikkede på ka.mpene og
kom med forslag og ideer til de forskellige holds trænere om hvilke
ting der skulle trænes og hvilke systemer der evt, kunne ind.øves med
de forskelJ.ige hold, a1t afhængig af hvilkel spiJ-iernateriale der er
tii råc1ighed.

Hvad. siger ungdoinstrænerne ti] denne id6 ???
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LEGETøJ - HOBBY - BABYUDSTYR

NORDBORG - TELF. 45 1483

HANS SCHMIDT

eksomineret

opt i ker

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

Nordhorg eyklebørs
vf Harald ogWaldemar Petersen

Storegade 2 - telelon 45 06 35

SVEND WITTE

BOLIGMONTERING

Holm - Nordbors - Telf.45 l3 06

LANGESø HERREFRISøR

PLADSBESTILLING

Kom ind eller ring og oftol tid

TELEFON 451231

MANUFAKTUR

KONFEKTION

Helmars "FOTO"
NORDBORG - TLF. 45 r60( 

D

dutt utum
V,/'CHRISTA WARNECKE - SICHAU

STOREGADE 73 - 6,'30 NORDBORG

iELEFoN (01)15 t779

El-installatør
Specialcenter i hvidevarer

HAVNBJEHG BUTIKSCENTER
Telf. 450766-450266
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Yi-v_ar ti1 Alsnesterskab i Augustenborg den 1. apri1. Vi var i pulje
ned Hørup og Lysabild II. Den-første kamp var mod HØrup som i vandt
\ed 4-2. Hørup va:rdt 7-l over T,ysabi1.d, så vi ku:rne nøjes med uafgjort.
K-rr!g" endte så beskedent som 1--1, så vi var i semifinåten, hvor vi
skulfe nød.e Ulkebø1 II. I r,,ar noger nervØse, og intet vi11e lykkes forjer. Det var d.og meget fint at nå frem tll semifinalen. Safllet kom I
på en del-t 1. pIad.s. Ketting blev Al-snester for plger. Vi kørte i bus
ga{rmen med drengene. Vi var 22 mand. i en 14 rna:rds bus, nen vi havde
det meget sjor.t. Drengene heppede på pigerne når de spi1lede og om-
vendt. Der var virkel-1g stemning.

laurine

FOP q,DRTHÅNDBOID

I--
Dre,,genes, små- og pj-gernes foræ_dre var inviteret til fcræl-d.rehåndbold
1 Nordalshal_l-en d. 5. marts. Nogle var desværre forhindret i at komme,
da d.e selv sku11e spiI1e. 14 foræ]dre mødte op, altså darrnede vi 2
hoId. Vi startede med en b1id. opvaruuring. Karnpen var meget fair og
Jærnbyrd.ig. Den endte dog 13-1o. net så ud tif at alle morede sig.
Derefter gav klubben kaffe i mødefokalet. Ioræ1d.rene var enj-ge om at
det havd.e været sjovt.

Birthe, U11a, nrnst, Larrine og JØrn.
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Iest-i-by kampen
LilI eputt er/ Drenge
contra deres fædr:e.

l.r'"\eR-nrtsrn--
tr'or at und.gå misforståelser især for ungdomsholdene ved.r. aldersgræn-

Seni-or herrer : Skal være fyldt 18 år inden l-. januar lg]g
- daiaer: U- - 1. - 1978old-boy§ : - 72 t. - L97B (eII. tid1.)old-girls i - 28- - I. - t9?8(- - )Yng1. herrer : SkaJ. være fød.t i 1960 elfer 1951
Yng1. damer : - -L961 - t95ZJuniorherrer: - -L962 - L963Juniordamer i - -1963 - 1964Drenge i - -196+ - t96DSmådrenge . - -:-966 - 1967Minidrenge i - -196a - senerePi-ger : - -t965 - L966Småpiger 2 - -:-967 - 1968Minipiger z - -l-969 - senere

Bygnlngeartlkler - Trælagl

JENS KOLMOS'EFTF.

Holmgade 33 - Telf. 45 1457
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na jeg på gereralforsa"nlingen Cen 4.4.78 blev frataget posten som ung-
domsformand blev jeg meget skuffet over at ma:r i en k1ub, hvor man
trods al-t måtte regne ned at medlenmerne skuJ.le kunne tænke, må se at
man får et spark ud af døren, og uden konuaentarer e1ler på alden måde
uti-lfredshed meå rnit arbejde da min beretning blev godkendt. IIvis det
spørgsmål rned oprykninger var udslagsgivende roå mal tage sig til ho-
vedet og så især nu hvor man havde en opadgående medlemstilgang for
børne- og ungd.onsholdene og havde neget på tryk ned skol-estærme eget
som i år blev en fiasko ma:r måtte aflyse, men i 77 gik d.e bedre, man
kunae se at vi havde fat 1 Cen ligtige ende, Laen det kan kun beklages
at d.et gik sådan, for hvis rnan tror at ved at få ny ungdomsformand er
problemerne løst kan I godt tro om igen. Da jeg started.e som ungdons-
forna:rd blev B. KnuCsen formand. Iet var en betj-ngelse Bjarne satte
dt der blev en ungd.omsforrna.nd som ]nr'lne aflaste ham noget, og jeg fik
valget uden nogen modkandidater dengarrg, for der var ikke a:rdre der
vill-e. i,ten så begynder problerDeme at væl-te ned over 6n og da Bjarne \
også var ny, vid.ste haa jo hell-er j-kke meget om tingene og jeg mått, Iselv spØIge mig for hcs SI kontoret hvad nal gjorde, hvad vi skul-le
huske ang. dommere 1 sornmerturnerlngen tilmeldinger ti1 alt muligt og
så ringe rundt tit forskellige spillere for at give dem besked som
trænerne har glemt de sirufle sige ved træningen. Afsted søndag norgen
med hol-d fordi de havd.e e.]emt at få bus, cpsætning af træningstid.er,
få iat i trænere ti-f de forskellige hold og såda:r kunne jeg blive ved.
og alle de problemer havde jeg det første år og meget uden hjæ1p fra
nogen fordi de ikke vidste hvad. marr gør i de forskellige tilfælde.

Jeg betegner den tj-d. som er gået fra narts 76 - apr. J8 neC m.egen
opi,imisne nieo tenclens for fremgalg og det tager jeg som en succes.
Jeg er meget bitter over at mar. har gjort så meget I en klub og kun
i sjæIdne til-fælde sagt nej til at hjæfpe og så ryger man ud i den
kofcle sne med et spark. Det er irun at bekl-age, men klubben må jo vade
i ^-,^ ..^r^.,4 Jvc-r^kr a_ v-frrLtr r,rqu_eirlItel'- §'Ju Eiea'rlc v11 5f vc s! llaP Lcu.

Alting skal først 1æres og det tager larrg.tid for at sætte sig ind i
al-t det mar skal huske og det er som om at sker der ikke en hel- nas-
se med et s1ag, så er det for dår1igt.
T11 slut vl1 jeg ønske Jørgen l{errrer a-lt held ned posten og håber du
får mere støtie af bestyrelsen enal ilet var t1lfæ1det for nit ved.kom-
mende, for Jørgen vi1 nu komme ud for at stå meci nøjagtig de samme
problemer son jeg havde d.et første år, og det er bestemt ikke 1et.

Jens Mollerup

Slutstilllngen i børne- og ungdomsrækkerne SI sæsonen 77-78:

Snåplger Mester Nr. 4

?iger A - 5

Junlordamer B - 1

Juniorda.ner A - 1

DrengeB-7:
Ynglinge herre Mester - 6

-Dame lmg]inge måtte vi trække ud ni-dt i turneringen da de var for fidt
til at stil-le ho1d.

Herre junior får vi til næste sæson start.

Jens Mollerup

)

ned 22 p.

- 10 p.
-]n L P'

- 25 p.
6 p.

1l p.
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Peter Mattcsen

lv{atls (-lausensvej 1- 54J0 Nordborg

- ring f5 02 tE

TIL

T{ORDBORG FARYEHANDEL
v,/1. Lorsen & sln

Storegode 62 tel{. 451669
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EE.rtE*\SrrrEtr,.rErr-

NORDBORG - TLF. 45 1750

Ejnar Lorenzen

købmand Turøvei {2 Kirkeby . ,1 5 æ 55

Alex'c
Conditorl
Th. Broruens-
vei 56

Ttt.
4s 17 61
Ketly og Alex
Nissan

Haynbjerg Builkscenter tell. 451760

S I a 91 t erl or r e t t t i tt lt en

Fa )J. J. J E N S E N
Nordborg telefon 15 14 06

iI. PERREGAARD A-S

643{t NORDBORG 6474 SKOYBY
Tlt. 45 01 50 Tll. 44 44 oO

Korn - Fodersto{iar

Brindscl - B;rggemoterioler

tlil lensen
g,lldyl . Contrlvrrr ol t.td

.rd. gu. o1 vrr{rodrr
Lærkevei 87 - Longeso - Tl(.450S65
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