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I HAVNBJ
NORDALS BOI,DKIUB

B estyrels en

tr'ormand
Næstfornand
Kasserer
S ekretær
IYIed.lem

Spil-lerudvalget
tr'ormand

Ungd.omsafdel- j-ngen

tr'ormald
S ekretær

Chr. Jørgensen, Apotekervænget 2
Peter Glock, H.C.Ørstedsvej 21,
P et er Ha.nsen r. lærkeve j 30 , tLf 451866
Bent Riener, Solsortevej 9, t1f
Woffga.ng Saxer, Perikonvej 15,

45028t
tlf. 45019r-

L*on Haugård, Ahornve j 7, 411781

, tlf. 45o+48tl.f. 451a79

ttf. 451t79
450281

,)

tr'o::mand.
Kasserer

: Peter
: llent

: Viggo
: Steen

' Glock, H.C.Ørstedsvej 21,
Riemer, Solsortevej 9, tlf

0ldboysafd elingen
Jessen, Asgårdsvej 4, tff.451850

Medlem : Knud.
. Kjellberg, Elmevej 9, tff. 4505tr1
Poulsen, Hvedernarken 12, tlf . 45O1";l

NORNAIS HÅi{DBOIDKIUB
Aao*rrrol o a .

Formand z Iiiels Arne Jørgensen, Akeleievei 1' tlf. +53291

i\træstforrna:rd : Peter loder, Bellisve j 14, tlf . 454984
Voooarar tsjarne Knudsen, Bogfinkevej 18, t1f. 4518?'l

Jens-Ove Hansen, fiø1]-ebakken 15' tlf. 458889Sekretær : Jens-Ove Hansen, fiØ1]-ebakken l-,'
lledl-en : Claus Jørgen Bonde, Rypevej 6

I,iedlem : Henri.k Harbeck, Storegade 28 )
Ungd.omsafdelj-ngen :

tr'orrcand z J ør !l'erner, Svalevei 5' tff. 451681

tfit-
sYDHtly,"K§

Nord.als Boldklub
iiordals Hårldboldklub

Ked.alrir-onen:

Peter G1ock, H.C.Ørstedsvej 21
t]-t, 411179 (ansvarshavende)

Al'Lronc er:
Bjarne Knudsen, Bogfinkevej 18
ttf. 4r1g2t

NR. ? JUII/AUGUST 1978 9. ÅRGAIG

T IL T ERI'TINSKAIENDERXN

S enloraf slutnings f est
e f,alrorsamling
Ungd. afslutningsfest
Skolestærme

SPORTH{

L6
tq
t7

november

november

november

/18. februar 79

Medlemmer som - af en e]1er anden grund - ikke får tilsendt SPORTEN
med posten ka:r rekvirere bladet hos klubhusudvalgsmedlem Kedde Lassen.
Kedd.e træffes bed.st tirsd,ag/torsdag fra kl. 19.Jo i ktubhuset.

TAK

for
for opmærksomhed.en ved vort bryllup
spalier og der " fine sengr'.

nn særlig tak tif 2. holdet

Pla og Kiera:r

HELD OG IYKKE, TORBEN

Y lingespilleren Torben Jensen er snart spilleklar igen. Torben bræk-
k. I for ca.3 måneder siden benet - for anden gang - og filr sandsyn-
ligvis coraeback på ynglingeholdet d,en 1. sept. i Lribeck.

-/-l^-.

cr,f.l:-i.lj::\,
UNDSKYiJD I

Kontj-ngentopkrærming via EDB er sj-kkert alle iiders, når man førsthar 1ært hvordan computerne skal rfodresr. Det er ikke rigtig iykke-
9Cg {qf os enCnu og derfor er der opstået en def pr:oblernei oÅtring
SØSKNNDERABAI .

Derfor - såfremt beløbet på glrokortet ikke passer, slraf mail indiilvidere bare indbetal-e det rlgtige beløb. Der vil så senere komme enrykker om resta:rce som bare skal afleveres tj-l kassereren - resten
ord.ner NB.

1

Len er pcnge, der rkel (ordc-
lcs... hu:holdningspeng.,.,
lommcpengc . . . nogct i en
lille æskc til rommerfcricn...
eller til haven . . . gor det lct
Tal mcd Sydbenk
- de telcr Dercs sprog.

RTEN

I



],OTTOSPII

NBrs-populære lottospir er alrerede iga,g. ]]er spilles lgen hver ons-dag kJ- . L9 .7a på t{ørherredhus.

Er der nogen dsa har lyst ti1 bt hjæ1pe os en gang imellem er I vel_konrmen til at kontakte en af-foitofioiå"ru" holdledere.
Det er Kedd.e I,asse...f o, senioraf d. , Carlo Meyer f or ungdomsal.d. ogKnud Poulsen lor oldooys.

CYKEI}ÅRI(r]RI1..]G

l'{år I kommer cyklende t1l
La-ngesØ s Laoior_, bes:g ilrlrs, :ltfang LiI udek_nf)e
e-L-Ler lm , l 'l ert n8 rl- ^en nye

}IOTiDAIS IIitILTS CEi,iTER
svønmehal_1en, træning
osv., bedes I venligst
rrcykelgårdrr .

- a-ltså til kamp på
L nal-L en , mø de r _L kr ub-
pa.rkere j eres cyi )

iits 0I,r50YS

soninerafslutningsfesten lørdag d. 15.!.J8, se den udsendte indbydelse.
l'{a*d"ag d. 9.1o.78 kl . LB.3o afholder t'iB ordboys sln årrige generalfor- Isamling i klubhusei, og vi håber at mange vil møde op,1";;"';f;;;:t".- i,tcldboys m3-ngfer hjælpere til lottospil, henvencelse til l.nud lourse,i. I

i,lB. oldboys har i sæsonen l9T8 spillet turnering med J ho1d. A-ho1d,B-hold og Vetera:r-ho1d. SkaI vi også det I l9?9 ? Jeg nener, ;a, dåtskal vi, men på en betingelse, og det er at vi får en fornyål_åe'fra.ror seniorafd.Oldboys og senlor kan jo samarbejde o, na^rlge ting, såd.ette her må vi også kunne finde en 1åsning på.'

dåR

f,l*oro' 
Q\o'ooru

Storegade æ - Tlf . 45 30 34
ABO NORDBORG

Stedet hvor glode mennesker mldes! 9 6430 N0RDBORG TELF. (04){53333

cenuen texuLL
v,/Niels Bierregård

HAVNBJEBG CENTBET
6430 NOBDBOBG . Telafon 04-45 03 26

URE
eftf. oplK

STOREGADE 65 NORDBORG - TLF. 15 155I

EtrUtr§trffi
NORDBORG LANGESø BROBALLE

45 0252 rts 12 85 , 45 13 34

KøREKORT TIt ALT
TEORIEN LET FORTALT -

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

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

BenJ B. ilIad,een
out. el-instollotlr

Sroresode 63 tlf. (04)45 1950

ALTING i EL.TING

---,I

2



NTT F'R"A

00MsA[[.
tqÅNplmts sptlr,am oc uomr

Ungd.omsudvaleet har ud.peget Miniput A som månedens hol_d før sornmer_ferien. iror.et i:a"r i aE-iia.ffiopnået råiåå"a""Eiiårenae resu]_tater:

NB - Åbenrå 5-tEnsted - NB l--ZNB - Dalby 1_3NB -KoldingB 5-1

Som måned.ens spillere bl_ev d.er valgt følgende

)

Puslinge 1
Puslinge 2

Miniput 1

Miniput 2

Miniput l
Iilleput 1
Iilleput 2

lilleput l
Drenge 1

Drenge 2

Drenge J

Junior
Piger
Jun. damer

tr'rank Christensen
Kenneth S. Nielsen
Jesper Nørskov
Torben Glock
lars Hansen

Claus Krogh
Jes Bjerril
Krlstia:r Skov
Jan Schaloskl
Jarr Preuss
Tom larsen
Kaj Jensen
Karen Nielsen
Birthe tykke

Ungdomsudvalget ønsker all_e tillykke med valget.

P .G.

)

r.gBncK-r'ru'tEN

tr'ra vore venner l r,ribeck fik vi en film tir låns sora blev optaget daNB gæstede venskabsklubben sidstå år og aa phdnix 
";"-;å riordals iforbindelse med Fest-1-by 1977.

Der er scener fra forskeflige kampe og ma^nge gode indslag med de for-ældre der har været med på flr.",, iir iift"-i-i'ijå"1"*"-*"
Filmen varer ca. 20 min., er J- farver _og med tone (tysk) og vises tors-
9te,d: 31 . aug. kl . 19.oo i 

^rordaishårre"" "v" råaåiår."i" [""rr""r,,åi-"Ien) lnteresserede er velkommen.

Mekon,ke, V ggc l'-ousten
Hovnbl erg

Teleion 45 l4 60

.!'- \,t
WJ=-!w

r'

:'),

.l 
"l

<=-]rro:

Mallet

H
w

ll dri;F @ 'i;srrri'i H dy __



LIESERIVIBREV
Efter en 1i1le pause fra fodbold, står vi nu overfor en håral efter-
arsiurne"i;A-;"å ;pænåirrg og drairatil. Når ieg skriver en hård, ja så
kencter vi j5 [horvåtds piogra^n' og så er vi" vist enj-ge aIle'

I{vacL ned. forårssæsonen, var den god nok? Klarede vi os god.t nok ? Til
clette vil mit svar være både ja og nej.

For det første, kan vi ikke klage over træningsindsats, jeg mener der
vlrkelig er b1åvet arbejdet på træningsaftenerne, og viJ c1a også sam-
nenlignE NBrs træningsaiten og en aften hos Skovbakken 1. div. som
jeg har set.

Men placeringen, ja, d.et er vef som ESon skrev her i sj-d.ste nr. Mit
ønske skuUe-bare-våre, at I og I1 holdet skull-e have haft hvet 1

point mere. IIl holdet'må vl vel nok være tilfreds med, det eI io det,
ået går ud over når der er skader e11er afbud fra oven. I4en mit t\
i efferåret vi1 være, at jeg tror, vl vil være med i toppen for r. ,E
tre hold.

Vi kommer jo ikke uclenom, at det vrimler jo med gode spillere, og at
få det rette hold sat, ja uha, det kan være vanskellgt.

Alting kan jo he11er ikke være tilfz'.1,,:ti11ende, ti1 tider slral der
tålmodighed ti1, her tmker ieg på 1i.'.lngsbaren i dalen-, hvor der 

-erhøjt grås, mangier et oå1, eiler- '..'-;-r. 
'oå- 

ikke tromles, hvorfor skal
det være sådan ?

Derimod en snak med spillerne nu, ia d:t er ve1 nok deiligt med det

(,i&tro
nye kl-ubhus, før snakkede ma^ri i o-mklædningsrumme"c meilem ca. 40 spil-

Som vj- a1le 1æste i sidste nr. aJrg. Hamborg turen, det er ikke fordi
jeg har noget imocl sådan en tur, men jeg tror ikke at bestyrelsen har
haft kontrol over turen. Jeg vecl der var afsat et be1øb ti1 turen,
men var clet for al Tzte -.lernecl og spille venskabskamp med 10 spi-11ere
og de 7 damer tror jeg ik)re har spillet med. Nu er der nok nogle der
siger, at så sent kunne der ikke aflyses, selvfølgeIig kan man dett.
så btlver rnarl da i}<Jre tl1 grin. ))
Da ieg er ved at skrive, vi1 jeg tla også nærrne ungdomsafcl.

Foruand.en P.G. kon siclste gang med en stor beretning om forårsturne-
ringen, og det er ikke så mange kampe jeg har set i år.

I,i11eput A-JBU som jeg så spillede mod Liibeck tabte godt nok den kamp,
men må jeg ønske jer t1l1ykke meil clen kampinclsats I levereder efter
min menlng, så var det ungclomsfoclbold i topklasse, prøv at tænke over,
hvorfor I tabte, clet har jeg gjort, og alet er næsten sikkert at vi
lklce koumer til samroe resultat.
Jeg viI også give forcmanclen ret, når han skriver at modstand.erens I.
hold er høj i hatten, når cie har fået en kmrpesejr over NB's lII . hold
Det er barå noget, dår ikke er nemt at flnde en 1øsning på, det er jo
noget cler har stået på i mange år, og ieg mener staclig at cle bedste
hold skal tilmeldes i de stærkeste rækker.

Velegnet
sko I evogn
og eget
teorilokole

N. BOYSEN
Spbokkcn 2 - telf. 45 0096

Y/ FIP,MA STEFFENSEN

4515 49

. . . ,foGln lsober del hor

KAMPER
STOREGADE 77o NORDBORG

TELEFON 4517 U

MObil eui.t service

'-
tat o. A.d.n.h

Løftertoft -.Nordborg - Ttt. 45 lS aI

ALS Altro Sta(,P

bruger
h o'det

;:":i:ria:
IIAND E I,S BANKE N

,tlt'(l,!'er,, b,lledel

llavnbierg Slalionsho

lrov vor bcrrmlc .nrclning.

Grillstcate kyllingcr og forårsrullcr

Anna og Viggo Bombcrg
Tlt (04) 45 l0 t9

?lelmuth ?lønsen
)rfenstagermesler llllS-installatør

Bækgade 2 - telefon (04) 4516 54

r{ORDBORG KIGSK
N. Lehrmann Madsen

Storegode 49, tll. 45 0l 7 4
Aut, li psforhondler - fipssysferner !

BLADE - TOBAK _ PIEER - RYGEARTIKLER
KAFFE _ SOUVENIERS

NBI Film hemkoldes

KøBMANDEN

Benl Lauslon
Købmand

Tlf.4s t50l

Man

går da

#*[=,-
A

+t o K I



Der er også noget ieg ikke forstår, jeg har set JBU ho1d, som spi11ed.e
ud.en 12" mand, er det bare noget man gØr ? Jeg mener 12. manalen skal
være d.er, hvad. enien han k-:mmer j- kamp eller ikke, de unge har godt af
at lære d.et.

Jeg kunne forstå,.at der har været kiksere i foråret"

Spørgsmå1 ti1 forma*nden:
Ungd.cmsafd. i I'Its er og har \altid været en sror aro. og mon iid.en ikke
snart er der, hvor man skal finde på noget nyt, her tænker jeg på et
kontaktud.valg. Jeg tror det vil være en god iøsnlng, der skal nok være
forældre fra hver ræ}<ke der vil være med. Det er klart der skal- være
forma:rd og sekretær, så var det disse nenneskelr der skul-le stille op
ti1 ungdorasmøde, så vi11e ungdomstrænerne jo blive aftastet.
Jeg tror der skaf tænkes over det, og samtldig må jeg vel endnu engaf,lg
næ1me en cireftræner, som trænerne skal arbejde under. 1',tu ved jeg I
har arbejdet i år, hvor I har et trænerudvalg, derfor blev jeg ogsf 

"..ærgerlig over, at der ved et træffestærme i Yojens, i foråret, in. )af d.rherrer fra l.trB var tilstede.
Det at have en cheftr:arer er en stor tLjælp, det er i hvertfald noget
der har glædet mig i små 2 år.

Jeg vil slutte med at Ønske en gcd efterå-rsturnering for alle hold i
i\Tp

Børge ltreesgård

T^Tf]SERI-;=IBREV
Da jeg var ungd.omstræner for nogle år tilbage kon vi ind i mellem indpå emnet: rrOpførsel- på fooooldbånen under kanp,'. Vi var attld enige
om at don,rer:en altid har ret, selvorn han har uret og derfor skulle vj_altid sørge for at spl}lerne skul1e holde mund., og af den gr,*nd bør
træneren også holde mund, ellers opfordrer han jo lj-gefren spillerneti1 at bruge mund. )erfor synes jeg at det er forkastetigt ai lrik
i'iørskov kunne vise den opførse1 da jeg var donmer i miniput kampen 1ør"
dag d. 12.8. Han kritiserede mie hØjltdt under kampen, og 3eg låa nam
on at holde muad, men det kneb alligevel. Jeg syneÅ det er en meget
d.år1i4 op1ø:sel.

fet er muligt at jeg har l-avet en fejl effer to, men jeg vi1 altid
dømme efter min egen bedste overbevisningr og mener han jeg skal v,'r:
det kem han komme efter kampen. )
Erik ltrørskov nærmte under kampen at 1 liordals spillere var blevet
sparket i jorden af samme rnodsp1ller, men han er hel-b galt på den. Detvar tre regulære tacklinger hvor nordalsingerne irak sig måske på
Sllnd af nodspiilerens større fysik, men det giver ingen fora::.1edning
til at smide mcdspilleren url. l4an burd.e måske derimod. sørge for at fålr::rrerne ti' at 1æ:-e børnene ar backle rirti4t og tackr-e igennem.

Jeg håbe:: i-kke ai d.enne opførsel bl_j-ve:: gentaget med mig som d.onmer,
for så ser jeg rcig nødsaget til at smide lederen ud, hvilket ikke vij_
se toor ud..

llvis det. gentager sig! kal'i Nordaisrs gode -r'encm6 komme i a11.orlig
f;re, hvorved ma:i sær1ig skal passe på sine udialelser udenfor ..1å

nordalsiske irampbaner.

Sv.E. Grandt
og

)

)

f)

.l

)

qll^r.

J**uorstræner har ma:r a.r:Isvar for flere tinflo her kan bl.a. nær/-nes
spj-lierne opfØrsel på banen og at de kan gå ti1 fod.bold uden at skuil-e
have benene sparket i stykker.

Det første punkt er vi enlge om, såvidt jeg kan forstå dit ind.iæg, og
jeg er glad for, at du hvad dette punkt af,lgårr helfer ikke har noget
at klage over. ltiniputspillerne sagde lkke et ord til dig el1er on
d.i-g i kampen. Bemærk også, at jeg og andre ledere heller ikke blande-
de sj"g i d.ine d.omme u:rder kampen med und.tagelse af 6n garig - og d.erved
er vi ved lederens ansvar for drengenes fØr1ighed.

Da vi, dvs. Chresten Blon og jeg, bar den 3. minlputspiller ud af ba-
nen efter at være trådt ned af samme rnodspiller, råbte jeg til dig, at
du gerne måite holde øje med pågældenCe modsDiller. Svaret var, at det
skulle du nok sefv bestemme.

Vi end.te ka:apen med 9 spillere på ba.nen, hvoraf 2 hr.:mpede rundt. Det
karr man vel en sjælden ga:rg komme ud for, men at det er samrne mod-
spiIler, der hver gang er indblandet, må simpelthen ikke ske.

1{år sådal noget sker, er der umiddelbart set 1 ledere, der har svj-g-
tet.
Dommeren, fordi han ikke henstill-er ti1 den "hårde'r modspiller at dæm-
p ltg (bemærk Sven Erik, jeg har ikke taft om udvisnin€!, men det kan
se*,ffø1geIig blive aktuelt), lederen for pågældende spillers ho1d.,
fordi han ikke beder spilleren dæmpe si-g og endeli!_I l det aktuell-e
tirfælde fra lørdag d. 12.c. roig se1v, fordi jeg ikke råbie det til
Åio nnoo* f.av I

Så Iænge jeg er feder i 1'llB vil jeg absolut prøve at leve op ii1 mit
a^nsvar for de spillere jeg sender på banen også selvom du truer med
udvisning af mig, hvis du skulle blive dommer for endnu et ho1d, jeg
har med at gøre. Jeg vii hell-ere tage en sådan udvisning og vide, at
jeg levede op ti1 mi-t ansvar, end se på at mine spillere bli1,er spar-
ket ned fordi and.re ikke lever op til deres arsvar. I dette ved jeg,
ai jeg har flere trænere bag mig, bI .a. roin træne-r'kollega ved. minl-
putholoene Chresten B1om, som endda i et tilfæ1de hi,r vist, at ha:r
står ved amsvar:et sefvom det kosted.e en udvisaing af ham. (lel sidste
er næ1m-E med til:are-Lse ": Chrest,en.).

Xrik Nørskov

I
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TELF. (Ori15 l9 75

KIG IND TIL

Kolmos
DERES HOKI KøBMAND

TELEFON 451717

enghoff
nEnnerRrsøR

HAVNBJ ERG BUTIKSCENTER

§porlrarliklcr

SonJerb,rrg . I li i:{) {.1 -\5 57

Nordborq - Tlf (C.l) 45 l6 58

tffinatffilBrlt
Storegade 4 - Nordborg - Tl(. 45 l4 26

Søndergade 7 - Guderup Tli. 45 8l l0

Erik Petersen
Blomster - Frugt - Grønt - Konserves

Sloreg. 7, 6430 llordborg, ilt. 450366

pumfl Y
Tll. 45 16 25

- ET HELT HUS FYLDT MED SKO

Pøllcmrgerr 

)

K. S'TERNBEitG
Storegode 56 - Nordborq - Tel{. 4517 l:

§stwOe Ws*
Storegade ttf . 64g0 Norilborg

ru. (04) ls w 67

Alt i cl-kokkenudrtyl

,ywy*ffi

holdet hilste På Pia og

III,IYKKE ?IA OG KIERAII

Gutterne fra 2. holdet

)
i llordborg kirke. Lykken var også
ledning var sat på 2. holdet.

vie].se

stor hos rtluckasrr sorn i dagens art-

I'Tu er vi nået så vid.t, at vi igen skal i gang med en ny indendørs
sæson. Ii1 den kommende vinterturnerine er tilriel-dt f 'r1gende hold:

Til JHtr' : t herre serte 2-1 _-Å
I da.me kvålifikationsholrl
''l 

- caria Z

l herre A
1 o1d boys
1 junior herre
I drenge
t herre pokal
I yn6;1inge d.amer
l juni-or damer
2 piger
1 småpiger
1 dame pokal

fffi

lft Ja a

)

Som noget nyt starter vi i år på mini håndbol-d. (mikro).
Det er håndbold for 5-B årige piger og drenge. De sp11ler på sanme
ho1d. Yi håber, der vil møde mange op. AIle små er vefkomne til at
komme og prØve om håndbold er noget for dem.

Vi kan så senere snakke om medlemsskab, hvls i-nteressen er der. Skul1e
der være problemer e1ler spørgsmål angående mini-håndbold, karr i kon-
takte de to trænere Annette lrederiksen (+SOfiZ) eller Kamma Jørgensen
(4572e7) .

De foreløbige træningstider (fra 1. aug. til- lo. sept.) ser således ud:

11

Uens Knudqqn

odidos'=!---
Slrgtcr I

&

Storesode 30- 32 - Tlf. 451S4
Nordborg



WESTON
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TOTIT PITEN§EI
MøBLER

Storegode 69-71 -Nordborg-Tlf.45 l9 3 I
Vi sæller kvalilelen i hcirædcl

Der er også sport t at hunne

køre bil på den rigtige måde!

I rr det nemr og bekvemt i

HoRD.ÅLS XønESX0IE
J. BRODERSEN

Nlrreskovvei 2 Svensrrup
te1f.456250

Ss[y lrro \
STEDET HvoR sro*E NAVNE uNDER*.,-!"
OG GIIDE 

'{ENNESXER 
ITøDES -

tohton.l5 lO 45

TTICOTAGEHUSET
Sloregade 31 - Nordborg

i Nordborg
Storegade 9, tlf. 45 1915

6430 NORDBORC

l\'loderne brugskunsr - gaveideer

molermester
45 'l852 

- Osterhoven ll - Nordborg

Ri.-] T E B IL STAT ION EN S

ll tl'Aeil",'i[\. IJ VO[jN\
AVISER " BLADE. TOBAK & CHOKOLADE

TELF.451428
abninqsrider: 

i,::J:;:",,,,u1,7
Søndose trl kl. 12

NORDBORG AFDELING

- en bonk De kon rcgnc mcd!

plANnAG L NORIAISHAIIJEN :

Kl. 15 - 16 Mini-mlnlhåndbold (for 5-B årige drenge og piger)
- 16 - 17 snådrenge + drenge (åre. 64 - 68)
- 17 - 18 Junlor herrer (åre. 62 - 63) * fnglinge herrer
- iu - 19 Herrer
- t9 - 2a Piger ( års. 65 - 66)

TIRSDAG 1 ØSTERI,UNDHAIIEN:

KI . 15.45 - 16.3o l,linlpiger + småpiger (årg. 67 - 69)
- 16.1o - 1?.15 Junior + ynglingedamer (årg. 61 - 64)
- 19.1o - Za.oo Da&er

,.lon r NoRDATsHA,EN:

K1 . tq - 1A

16 - L6.45
16.45 - t7.45
L7,45 - 18.45
18.45 - L9.45'
t9.45 - 20.45
20.+5 - 2L.45
2l .45 - 21 .oo

Minipiger + småplger
Småd.renge + d.renge

Junior + yngllngedamer
Juniorherrer + ynglingeherrer

Damer

l. hold herrer + o1d boys
1. + 2. hold hemer

I,ITNI - I'ITNTHÅNIgOII

er noget nyt, vl prøver. Drenge og piger spiller på saLme hold
mind.re bale.

NYN MEDLM{MER

kan bare møde op ti1 d.e fastsatte træningstider.

rettes til formanden I,liels Arne Jørgensen,

Ve1 mød.t !

JYIiLANDSSERIE - DAMER

på en

T )-sspørgsmåI kan
tlf. 451297 .

Sommerturneringen g1k meget godt, både turnerings og sports)_ig set.
Der var ingen uheld med skadede spj-l1ere, på trods af at der ikke
blev givet ved dørene. Vi opnåede en 3. plads ned 10 point, vi tog
næsten point ved a1J-e ho1d, så kampene var meget åbne. Træningsmæi-
sigt har der lkke været det store, så jeg synes det er godt klaret.
tr'ørst på sommeren var vi på rrHornes la:rd[ for at spilte en lil1e
turnering på 5 kampe, som vi gj-k ubesejrede igennem, modstanderne var
heller ikke så stærke. men trods a1t eodt klaret af pigerne.
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ILHOFF'
LEGETøJ * HOBBY - BABYUDSTYR

NORDBORG - TELF.45 I483

Nordborg Cyklebørs
v i Harald og W aldemar Petersen

Storegade 2 - telelon 45 06 35

HANS SCHMIDT

ek som i neret

opt i ker

URE OG OPTiK _ GULD OG SøLV
Telf .45 00 l5 - Nordborg

I.Åi{GESø ti ER R E FRiSøR

PLADSBESTILL ING

Kom rnd eller rine og oftol tid

TELEFON 451231

SVEND WITTE

BOLIGMONTERING

Holm - Nordborg - Telf .45 I3 06

%#:
KONFEKTION

NORDBORG

Helmars "FOTO"
NORDBORG - TLF. 451606 »

W. BUSS
El-instaliatør

Specialcenter i hvicievarer
HAVN BJ EBG BUTI KSCENTER

Telf . 45 07 65 . 45 02 66
V,/ CHRISTA WARNECKE _ SICHAU

STOREG DE 73 .6{30 XORDBORG

TELEFON (01){5 r779

Turen iil OksuZt ser vi altid frem titjaet aet er 
"-.l 

megaT fin tur,
men i år tog turen lid.t 1ængere tid, da der var megen traiik omkringRibe.

ren første kamp var vi bagud indtil anden hal-vleg, så blev grebet
strarnniet, - ecding-Guldager vil1e også fø1ge med, men ,r-tnne ikke de sam-
me lackl-int er som vi, st oe bLbv de r.rindsLq -'orståeligt nok også li_dtsure, idet de havrle været foran med 5 mål. Den sidste kamp rnod oksbøl-blev lidt mere rolig afviklet, vl fik 4 mål inden de fik åeres detene. Jeg håber Oksbøl kan finde vejen ti1 ldordals, så vi kan få nogle
kampe.

Indendørsturneri-ngen starter son sidste år med 2 ga;rLge ugentlig træ-nrng, na"ndag og torsdag, hvor begge dage er for både 1. at; ?_. hofdet.
.lJeir ene aften er cler kondition, bold.be[a^nd1ing, den anden er der bo]d.-
behi:nrlf ing r t eknik, spil nod to ml_11 .

,]?' \ mcd_andenholdet er a.t have gode suppleariter til førsteholdei og
9t , no-Ldet op i serie 2 til næs,ce år, men det' l<ræver en ting,
TItr,ltIllG, sammenspil.

-t'or førsteholdei gæ1der det on at få fodfæste med clet sarme, så. vi ka:rligge i den bedre halvdel og ikke komine i nærheden af bunden sel-vom
Da.rmarksseri-en bllrrcr meget svær. I,len med det god.e publikut skaf detnok gå. Jn J. el1er 11. r:lads så skaf vi være goat titfreas.
Jeg håber på en fin sæson i- j,iorclaf s.

OKSBØI TUREl'ii

SOlil,lrit?U1iliEiillG - JyLLAtiDlSliRIn HI]1p.0

j)ci ajilr j o ikke overr,.::f clende gorlt ior o s i r,ler f orf øbne somme_riurne-rrn3, så ). pladsen fra sidste år har vi ikke kunnet leve op ti1, menvi er: dog forblevet i Jyllrndsserien

Sa.rulenlagt er det blevet tiI ,; points, irvoraf de 4 elr hentei ved 2 sej-re over lrgene-Gråsten, de sidste 4 har vi faktisk fået rforæretrrrla
både BTI og BBI rkke rnødte op til karnlene ved iior.dals1tallen.
,?r, er dog fle:re gru.nde tif at vores placerlng illke blev bedre, bI.a.
!å*-i vi undv;le 4 spillere, der alle dettog I et donnerkursusi i de
) F'E-^-Laixpe. lesuden var der det år1igi tilbagevendende problem
ned at skaffe spillere nolc til de enlrefte kampe, i en enkeri tamp måt-te vi s.rl ecles sll1Le merl lrun 5 spillere, og ellers var der kun T e1ler

s1 :-l: .re -:L ., ri h- .

Johl Deisner

Ilenrik

Yi tog afsted fra ilordalshallen lørdag d. l. juli kI. 10.3o, med etdanehold og et herrehold, Vi ankom så til Oksbøf kl,7j.o!, hvor vistraks blev venligt modtaget af Oksbø1s formand.

Jerefte:: begyndte kamnene på de våde baner. De våcie baner var iøvrigt
skyld i L'ran6e-sjove scener. b].a. blev der brændt utrolige store chan-
cer, f_ordi_ bolden srauttgde, eller nan væItede inden rnal jiorn på skuil-ucr, lutuf _ Etaea !l4t vdl ueue lILueIl tildl f,(Jtri !a sfuu-
hcld. lresultatsmæssigt bl-ev det dog en succes, da llordals va:rdt alle.sine keuape.
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0n aftenen var vi indbud.t til teltbaf ved stadionen. ler bød vore
gæsifrie værter på gratis smørrebrød, ø1 og snaps. Xfter spisningen
fik vi så en svingorn ti1 gruppen "Fra:rk Pagstr musik.

Søndag morgen pakkede vi og- ]cørte så afsted k1. ca. 9,oo.

Damernes resultater: Nordals - Sæddlng Guldager 10-7
Nordals - 0ksbø1 L1-2

Hemernes resultater: iiordals - Blåvand a)-2
Nordals - 0ksbø1 L2-6

leif

UNGDOI'I-Hfu],BOID

Såd.arr end-te sonurerturner.ingen for børne- og ungdomshold3

Herrer jurrior enCte på 5. pladsen med I point for 5 karnpe.

freirge sluttede på en 7. plads med 2 poj-nt ud af 14 mulige.

Ynglinge damer kom på en sidste plads uden point efter at have
5 kampe.

spill et

Junlor B damer endte på en 2. plads med 11 point ud af f4 mullge.

Piger Å sluttede på en 4. plads, de fik 6 point for 7 karnpe.

Piger B kon på en sj-dste plads med O point for 12 kampe.

Småpi-ger B endte på en 2. plads med 1O roint for I kampe.

t:ru d.a vi har set på point stand.en kan man se at visse steder kan det
forbed.res. let håber vi lykkes i vi.ttersæsonen, hvor vi har arra:rgeret
både en træner + en hjæIpetræner til hvert hold.

Det glæd.er mig at se, at ua:rset om et hold har r,'undet eller tabt for-
1ad.er spillerne altid ba:ren i godt humør.

Vi ses -c iI au 'r-rs I . 
l

J ørn ','ierner

NORDALS
SVØMMEHAL

ÅnuxcsrmrR - PRIsER, EFTERÅRET 19?t
cældende fra 7. ausust.

Tirsdag. ...... kl.15-19
Onsdag. . . . . .i. .... .. kl. 15 -22

Fredag kl. 15 - 19

Lørlae kl' 13 - 17

Søndag. ..... kl. 9-12
Morgenbadning: Onsdag og lørdag kl. 7-8
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HÅFilIÅ.FOR§IXRITG
Peter M '1tt(seil

\1:r.is ('laurensvej 1 - 6410 Nordborg

- ring f5 02'tE

Ttt_

NORDEORG FARVEHANDEL
v,/1. Lorsen & søn

Storegode 62 tell. 451669

- TLF. 451750

Ejnar Lorenzen

købmand Turøvei {2 Kirkeby . .1 5 00 55

Alex't
Conditorl
Th. Brorrens-
ve1 56

TI',
45 17 61
Kelly og Alex
Nissen

Hrynbjerg Bullkscenter telf. 451760

§l u g t erl or r e t, ti rt g en

F^) J. J. J E N S E N
Nordborg telefon 15 14 06

M. PERREGAARD A.S

6430 NORDBORG 6474 SKOYEY

Tlt. 45 01 50 Tll. 44 44 oO

K crn - F oder rto{{a,

Brindrcl - Eyggemoteriolar

EliI lenser
Olhlyl - Codrrlvrrrr o1 rrilrl

rrl. gu. cg vtldtrd*
Lær.kevei 87 - Longesø - f l{.450565

DE ER ALTID VELKOWEN PÅ

NØR
HERRED

HUS TELEF.N 4sos3s


