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Hedalft aOne4:

Peter G1ock, H.C.Ørstedsvej 21
tl-f . 4r1ll9 (ansvarshavendå)

Annoncer:

Bjarne Knudsen, Bogfinkevej 1g
ttf. 411827

NR. ] MARTS 1979 10. ÅRGANG

NORNAIS BOIDKIUB

Bestyrel-s e4

tr'onaard. :
Næstforma-nd. :
Kasserer :
Sekretær ,
Medl-em z

Spillerudvaleet
Soruand z

Chr. Jørgensen, Apotekervænget
Peter G1ock, H.C.Ørstedsvej 2J_
Peter Hansen, Lærkevej 3o,
Bent Rlemer, Solsortevej 91
Wolfgang Saxer, Perikonvej 1!,

Bent Enghoff, lærkevej 17,

2, tl-f. +5a448
- At:71 '7a

1))L I )

- 451 -16
- +ib
- 45a]94

450840

- 4r1t19
- 450281

- +>tbøo
- 45a53t
- 45011t

Ungd.onsafd.elingen

tr'ormand : Peter Glock, H.C.Ørstedsve j 21
Sekretær : Berrt Riemer, Sofsortevej 9,

OLd.boy s af del- lnsen
tr'orrnand : Vlggo Jessen, Asgårdsvej 4,Kasserer : Steen Kjellberg, Elmevej 9,Med.lem : Knud Poulsen, Hvedemarken 12,

NoRDAIS nÅNosoLoK],us

Bestyrelse4
Iormand.
Næstfo:mand
Kasserer
S ekretær
Mecllem
Medlen

: Niels Arne Jørgensen, Akelejevej
: Henrik Harbech, Storegad.e 28
: Bjarne Knudsen, Bogfinkevej 18,
: Jens-0ve Harlsen, MøllebaJrken 15,
: Claus Jørgen Bonde, lærkevej B,
: Annette Frederiksen, Perikonvej

1, tlt. 451297

- 45182L
- 458889

10, - 4.'y
Ungd.oms af d el- insen
tr'ormand. i JøTgen Werner, Rypeve j 34

ffiiru,fffi#Hll

FORÅRSFESTEN1979
Som tidligere omtalt, afholdes der en forårsfest for samtlige se-
nior og ynglingespj-llere på Hardeshøj Kro den 24. marts k1. 19oo.

Der vi1 blive serveret en 1et anretning, samt bustransport ti1 og
fra Hardeshøj, a1t dette ti1 en pris på kun 1o kr. pr. deltager.
Tllmeldingslister hænger i klubhuset og v1l også være at finde på
de respektive træningsaftener. Udvalgsnedlemmerne tager også imod
tilmeldingerne. Sidste frist er mandag d. 19. marts k1. 19oo.

Bussen e1ler busserne, for vi må nok regne med mere end een, kører
fra Harmbjerg, Metro k1. 183o, derefter Langesø, Brugsen - Langesø,
Kildevej - Nordborg, Nørherredhus - Nordborg, P.utebilst. - Nordborg
Perregård.

I ) andre oplysninger fås hos udvalget.
tr ,1 t,

!hr. Jørgensen

Snart

)
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fodholden
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GIV AGr: NU ER lEE_§rQgE,tENqE AT rrENrE

Der v11 i år som noget nyt blive udstedt et antal målaktier med
det fornå1 at supplere den kapital der vil blive behov for til det
weekendophold, sammen med hele familien, 1. og 2. holdet har be-
sluttet at realisere, efter en forhåbentlig god sæson, samt at øgej,nteressen og spændingen for publikum og venner.

Reglerne vi1 være som fø1ger:

Den enkelte kan a1t efter eget ønske erhverve en e11er flere akti-
er. Den enkelte aktielndehaver vi1 herefter blive reglstreret for
herigennem at deltage i en månedlig udtrækning af en præmie i
stømelsesorden ca. kr. 1oo. -

å=MnL-R[IlE"

)
Selve indskud.det viI være kr. 1.- pr. måI 1.. og 2. holdet scorer i
henholdsvis turneringskampe og pokalkampe. (gennemsnit i 1978 var
15 må1 pr. roåned). Dette beløb vi1 så blive opkrævet af den enkel-
te aktieindehaver vla et girokort i slutningen af h.,'er måned. Lod-
trækningen vi1 herefter blive foretaget næstfølgende hjemmekamp.
Skulle det vise sig, at den heldige vinder var så uheldig ikke at
være tilstede ved selve lodtrækningen, vil vedkommende automatisk
få tilsendt præmien.

Aktierne vi1 kunne bestilles hos følgende:

Per Lund, Leif Rohr, Pa11e Eriksen, Chr. Jørgensen, Gi.inther Kohls
og Torben Ha1d.

MU

fr)*o'Q\o'ooru
Storegade /13 - Tlf . 45 30 34

6430 NORDBORG

Stedet hvor glode mennesker mldes!
STUDI

STOREGADE 9 6130 NORDEoRG - TELF. (01)453333

)
CENEEN EEXELL

v/Niels Bjerregård
HAVNBJERG CENTRET

6430 NOBDBOBG, Toblon 04-460326

STOREGÅDE 65 NORDBORG - TLF. 45 155I
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, ) NoRDBoRG LANGEsø BRoBALLE450252 4s 1285 45 1334
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I Motorcykel - bil - lastuogn + påneengs- l
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II POUL ERIKSEN I

I Tranebærvej 4, Nordborg, telf. .45 01 75 |

I Teoriattener i Nordborg og Sønderborg 
I

AL.TIIdG i EL.TING

BenJ D. Madeem
out. el-instollot6r

. Sroresode 63 tlf. (04)45 .l950
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HUSK AT AFLEVERE,TRØJER

Klubtrøier. som blev 1ånt i forbindelse med indendørs fodbold. beldes omgående afleveret til Kedde Lassen.

DA

OI.D-BOYS

Vi minder Jer hermed om, at vi den 26. marts kir. 2o3o
vores år1ige afslutningsstæwe. Der køres efter samme
de tidligere år.

Mandag d. 2. april starter vi. så udendørs.

afhold"er'
regler, som

LILIEPUTTERNE IIAR FÅET NY TRÆNER

Efter at Carsten Hald er blevet træner for 3./4. holdene i senior-
afdelingen er det ALF BERGER, der tager sig af lilleputterne i sam-
arbejde ned tflI1i Zj-ewitz.

Vi byder Alf velkomnen i ungdomsafdellngen.

JIINIOR DA]4ER HAR FÅET TR,M{ER OG HOLDLEDER

Nu er a1le brikker sat på pladsl

JØRN ÅcE PEDERSEN har vi fået t11 at træne dame
MARIE MEYER fungerer som holdleder.

Begge bydes velkommen i ungdomsafdelingen.

FÆLLESMØDE

juniorholdet, mens

'JUngd. afd. holder
19. marts kI. I9fo
KURSUS

fæLlesnøde (a11e ledere i ungd. afd. ) nandag
i klubhuset.

Drengetræneren Poul Erik Nielsen deltager i dagene 29. }uni-4. juli
i DBU's trænerkursus ff.
TR,MIERE SE }IER!

Når I henter bo1de, bedes I venligst bemærke opdelingen ttUngdoptt/
rrsenlorrt .i boldrummet.

Iøvrigt gæ1der mottoet: Pas Aodt på vore boldet

P. G.

SKOIESTÆ\,1{E 1979

Der var gang i Nordalshallen 1 weekenden 17./L8. februar, hvor ung-
domsafdelingen afholdt deres traditionelle skolestæme.

Ikke færre end 119 skofehold var tilmeldt d.v.s. ca. 650 elever fra
10 nordafsiske skofer rrar 1 kamp om de ttnordalsiske skolemesterska-
ber i indendørsfodbolclrr.

Mange hundrede tilskrrere fulgte begivenhederne på banen og skabte
en fantastisk stemning fra morgen tif aften.

Her er vinderne:

Los drengene:

)

1. kfasse: Havnbjerg 1.a I
2. - Svenstrup 2
1. - Østerlund 1a+7b II
+. - Guderup 4b I
,. - Østerlund 5a
5. - Nordborg 6a I
7. - Guderup lc
8. - Nordborg 8a
9. - Østerlund 9c+9b

lo. - Østerlund lOa+fOc

4/5. ulasse: langesø !a
6. - Nordborg 6a
1. - Guder.up 7c

8/9. - Gudemp 9a+b+c
10. - Østerlund lOe+f

hos pigerrre:

Hos lærerne vandt Nordborg skole foran Gude"nlp. (I åenne pulje spil-
lede NBts sldste atrratører under protest, fordi de iitdcn kampene flk
besked om, at de ikke må vinde nogen af kampene).

278 kampe blev der ialt spillet og der blev scoret præcis 999 rr,åL.
Dette betyder samtidig, at vi måtte af med 999 små præmier, som blev
uddelt for hvert scoret måf.

I denne forbindelse vi1 ungdomsafdelingen gerne sige tak tif ldræts-
centrets cafeteria, Svømmehalfen, Sparekassen, Handelsbanken, Finn-
mann Sport, Danbo Super, Nu-kopi og Bmgsen, Nordborg for venlig stø

, te ved d.ette arrangement.

) P. G.
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UNGDOMSAI'DNIINGENS TRÆNINGSTIDER UDENDØRS

Puslinge: tirsdag/torsdag k1.

Miniput: tirsdag/torsdag kl.
T,illeput: mandag/onsdag kl.

mandag/onsdag k}.
ti rsdag,/ torsdag kl .

L5.+5-t7.oo

f7 . oo-18. lo

ll .1o-L9.oo

17 . oo-18. 
'o

t8.45-?o .1o

16. oo-17. 00

Ø sterlund

Ø sterlund

Ø sterfund

Dalen

Ø sterlund

Dalen

Ø sterlund

træning mandag i

udendørs.

Drenge:

Junlor:

Plger: mandag/onsdag kf.

Jun. Damert mand.agf onsdag kt. 16.10-17.1o

NB. For nogle hofds vedkommende er der fortsat
af shalfen.
Jeres træner giver besked, når der startes

JEFiNS TFÆNER HAR OR.DET

MINIPUTTER

Efter at have afsluttet den indendørs sæson, vil vi gerne bringe et
kort r6sume af, hvad vi har fået vinteren ti1 at gå med. Forud.en at
vi har trænet hver mandag indendørs i hallen, har vi deltaget i fle-
re stærmer bl.a. i Dybbø1, Svenstrup, Egen, Ulkebøl og Od.ense (Kfur).

Vi opnåede desværre ingen førstepladser, mendet tager vi ikke så
tungt. Vi s;,nss, det er vigtigere, at vi kommer ud og prøver kræfter
med andre hold og samtidig får styrket sammenhofdet, og da vi samti-
dig ved, at mange af de andre hofd deltager i turnerj-nger, tager vi
det kun for den opfevelse, det er at deltage.

lørdag d. 7. februar havde vi inviteret til en travetur ud i det b1å.
Invltationen gjaldt både miniputter, deres forældre og sØskende. Vi
var meget spændte'båd.e på, hvordan vejret blev og hvor mange, der vi1-
le komme til turen, men vi blev glædeligt overrasket. For det førbte
var det et strålende solskinsvejr, og fo.r det andet kom der ikke min-
dre end lO personer, deraf var de 2! voksne og resten miniputter o ,

søskende. I
Efter starten fra ktubhuset gik vi langs med søen (uden snesko) tll
lavensby, hvor vendepunktet var, men lnden vi startede hjemturen, af-
holdt vl en fille konkurrence, hvor der stod f}ødeboller på spil til
det vindende hold. Næsten hjemne igen blev der afholdt en skattejagt,
hvor det gjatdt om at finde ti poser med bom, som var blevet gernt i
terrænet. Det gjaldt om at have kondien i orden.

Vel ankomnet til klubhuset igen (godt røde i kinderzre), blev der ser-
veret saftevand og hjemmebagt kage til børrrene og kaffe og brød til
de voksne. Vi trænere vil henned gerne sige tak for den fine opbak-
ning, vi fik til arrangenentet, og håber den vil fø}ge os hele sæ-
sonen, samtidig skaf der lyde en tak til Rosa Hansen for den fine
forplejning, hun garr os i klubhuset.

I

tllltffi :;-;==.===-
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N. BOYSEN
Slbokkcn 2 - tell.450096

W. BUSS
El-installatør

) Specialcenter i hvidevarer
HAVN BJERG BUTI KSCENTER

Telf. 450766 . 450266

)t' Han
bruger
h o'det

.-l"lisj:l
IIANDE LS BANKEN.

,rltr(lrrre(l brlledel

?lelmuth ?lønsen
,kenslagermester 1/YS-installatør

gade 2 telelon (04) 4516 54

KøBMANDEN

Bent Lausl
Købmand

Ttf. 4s lsol

Man

går da

jl-il=, ær
0n

llavnbiorg Slalionshro

?riv vor bcrrrnlc rnrclning.

Grillstegte kyllingcr og forårsruller

Anna og VigEo Bomberg
lt (04) 45 10l9

I{ORDBORG KIOSK
N. Lehrmann Madson

Storesode 49, tlf . 45 0l 7 4
Aut, t i pslorh andl er - f ipssystemer !

BLADE - TOBAK - PIEER - RYGEARTIKLER

KAFFE _ SOUVENIEFIS

NB! Film fremftoldes

STEFFENSEN

4515 49

Mekon,ke, V,ggo Lousten
Hounb erg

Tele{on 45 l4 60



M]N]PUfTER

Ja, så kom vi på græs. Iorsd.ag d. 22. februar startede vi på Øster-
lund på græs. Græsset var godt nok gemt ca. 10 cm under sneen, men
rri morede os og kom igang. Jo miniputter og 4 trænere mød.te op ti1
9n gang frisk træning. Nu håber vi, at vl kan fortsætte ude, men
det forhåbentlig snart kornnende tøvejr kan måske snyde os. Skal vi
i år i vand, så må d.et blive i svømmehalfenl

)

- DommeL leg synes lige du sku' snakke med linievogtercn om ddn
otte- s i d e- k e h d el se...

LÆSERBREV
Atter i år kunne ungdomsafdellngen notere et succes-stæme med 1n-
dendørs fodbold for Nord-Alsrs skoler. Med rekordtilmefdefse var
det nødvendigt at køre båQe lørdag og søndag fra 8 om morgenen ti1
22 om aftenen. Ttænere og ungdomsudvalgsmedlemmer, dommere samt et
par and.re hjæipere ned tilknytning til I'iB ydede gennem weekenden
en fortræffelig indsats med Peter Glock, som en utrættelig leder
gennem begge dage.

NB har hvert år 2 store arrangementer: Iest i By og Skolestævnet )
Det største sporisli-gc atr:!?angement lndenfor NB er nok Skolestæv-
net. Personlig var jeg ved stærmet i fo::nodentlig 12 timer, mange
fra ungtiomsafdelingen lige så længe e11er endnu læ4gere - merl ieg
har endnu ikke nødt nogen, der under stævrLet løb på bestyrelses-
medlen-er fra NB med undtagelse af Bent Riemer og Peter Glock.

Hvor var resten??? Er det ikke ved sådanne arrallgementer bestyrel-
sen bør lade sig se? Jeg mener de fraværende bestyrelsesmed-renurrer
har svlgtet ungdomsafdelingen ved dette arlrangement - nuve1, det
blev succes a1ligevelr men en anden gang slmes ieg a1le bestyrel-
sesmedlemmer burde leve op tll- det. de er valgt ti1, nen]lg ti1
bestyrelsen for hete Nts og ikke kun for oen ene hal-vr1el. Ungdoms-
afdeiinlen er, om man vil e11er ej, dog den afdeling, der skaf
skabe NBrs fremtid.

Erik N.

)
)

o)\(,
o-

)
)

KYAI . DA],MR

Vi startede anden rund.e af turrreringen d. 7. januar med en hjemme-
kamp mod topholdet Vejle HK, hvor vi tabte kampen l-6t lkke ret
mange måI, men faktisk en meget velspillet kamp, hvor'der sær1igt
kæmpedes j- forsvaret og kampgejsten blev bevaret hele kampen. Dåt
var med ærgre1se, at vl måtte afse disse 2 point.
D. 2+.!. drog vi til Kolding for at møde Kotding HK, og det var med.ængstelse, vi tog derop p.gr.a. erfaringerne frå siåst6 år. Kampentr Islg også u{ lil fordel for Kofding denne gang, selvom der knapv. ,så megen hårdhed med i kampen soro sidste år, og vi måtte fide
e t neder-Lag på 10-5.

Den næste kamp var mod Ufkebø1, hvor vi næsten var sikre på point.
Pointene_ fik vi også, men ikke helt så 1et som antaget. Ulkebøl
kom stærkt i anden halv1eg, og vor sejr blev kun på-11-9, trods
a1t var det en god kamp.

1. 4,2: drog vi ti1 Agerbæk og rendte i et stort nederlag. Vi nag-tede_ikke at stoppe Agerbæk's langskytter i 1. halvleg of t Z.halvleg blev Laila Callesen sat til_ at mandsopdække den 6ne lang-skytte, hvilket hun gjorde meget godt, men trod.s det, kunne vi ikkerette op på vort spil el1er målscoring og måiie tage hjem med et
nederlag på" IZ-J. t

Vi trængte nu til en opstra:nmer og ville nu vise publikum, hvad viegentlig ]run1e og samtidig rette .op på vore nederlag. Hjeirnekampen
stod mod bundhol-det lepen, og a11e var parat ti1 at kærnie for sij-ren, og det blev sandeli_g også gjort. Ikke et eneste niåut i kam-pen_blev der slappet af, og vi lmnne gå fra banen med en sejr på

SERIE 2 HERRER

Forhåbnlngerne var skruet højt i vejret ved topopgøret mod Frederi-
cj f'f. Efter en noget nervøs start, fulgtes holdene tæt. Ved halv-
fr ltod der 11-13. 2. halvleg blev noget af en g-yser, hvor begge
hold stadig fulgtes ad. Yi var d.e heldigste ved siutningen, hvor vi
fik halet sejren hjem med resuftatet 26-24. ^t godt hjemmepublikur
på ca. J2Onand (m,zk) var ikke mindst medvirkende til sejren. Fidus-
pokalen gik til leif Rohr.

Lassen.
SER]E 2 IflRN.ER

Efter en drømmekamp af dameryre, som vandt 20-7 nåtte vl se hvad vl
kunne fomå mod Ijelstnrp. Fjelstrup, son var bundhold, spillede en
virkelig god 1. halv1eg, vl måtte nøjes med 1l-Il ved pausen. Men
så kom vi igang, forsvaret kom på plads og så kørte d.et bare derud-
af. Det blev en 7 måfs sejr på 26-A9. Iiduspokalen gik ti1 Claus-
Jørgen Bonde.

DO
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DERES HOKI KøBMAND

TELEFON 451717

enghoff
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HAVNBJERG BUT SCTruTTN

$%,sItlrBtlr
Storegade 4 - Nordborg - Tlf 45 14 26

Søntlcrgade Z Guderup - Tlf.45 8l lC
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.tt rtr,/rnt arrrilrt
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5ønJcrb,,rg I li _:{) {l l5 57

Nordborq - Tll (01) 45 l6 58

SERIE 4 DAMER

Vi startede den an<len ha.lvdel af tur:reringen mod Eg,ene/Gxåsten d.
21. januar i Gråsten. P.gr.a. donrmeren fik hverken Egene e11er vi
lov til at spi11e ret rueget håndbold, da han var så Lr.rl-g med. flø)-
ten, at over hal-vdelerL af må1ene blev lavet på straffekast. tger,e
vandt fortjent 1r-10.

D. 28.01 var det Lettirrg, der var i NordaJ-shallen. Denne kamp vandt
Yi 4-7. IIP,L.

Så kom kampen mod I-rybbø1 i Dybbø1hallen. Sidst vi spillede mod dem,
vandt vi 11-5, denne kamp vandt vl 10-5. Det gik simpelthen så fan-
tastisk, båd.e forgvaret og angrebet fungered.e godt, men he11er ikke
mindst p.gr.a. Erik, som næsten skreg sig h4s._ Det er åbenbart nød-
vendigt med pisken åver r-akken, så går dEt bedst.
A-I'SI,UTNINGSI'NST

S )orafslutningsfesten for sæsonen LTTB/I9 vi1 i år foregå på liar-
d.eshø j Færgekro fredag d.en 21 . marts kl. L9.1o.

Der viI komme nærmere ori-entering fra festudvalget.
GENEHALT'ORSAMI]NG

I)et må siges at være meget fint at kunne sende I hold til Sf-mes-
terskaber i samme sæson. Der har været tilmeldt 9 ungdomshold.'

Vi fra ungdomsudva-1get siger tak for en god sæson og håber I har
endnu mere at byd.e på i vintersæsonen l9l9/Bo

J.M. .

UDT'IUGT - SE HER!

For at give forældre og andre interesserede lejlighed
4. n6gnståosåriæggeI-sd. ra *- ^ t-n^r-^L^*^ : u^!^-'^1 ^--

5. Næste års buclget og arbe jd.e.

6. Ind.komne forslag.

7. VaJ-g af bestyrelse, revisor og suppleanter.

ti1 at støtte

E )Eventuelt.
Ad 6: Forslag, der ønskes behand.let, skal være foruanden isenest den 11. marts.

Ungd.omsudvalget og bestyrelsen komrner med et forslagningslinier for ungdomsudvalget.

Ad 7: På val-g ti1 bestyrelsen er:
Niels Arne Jørgensenl fomand
Jens Ove Hansenl sekretær (rnodtager ikke genvalg).
Anette Frederiksen
Jørgen lVernerl Ungdomsud.valgsformand.

hænde

ang. ret.

På bestyrelsens vegne
Niels Arrre

11

odidos':!---

Tlt. 45 16 25

- ET HELT HUS FYLDT MED SKO

Erik Petersen
Blomster - Frugt - Grønt - Konserves

Stoteg. 7, 6430l'lordborg, tlr. 450366

Sltgrer l

it

Pø1p61g61

K. S'TEi\NBE
Storegode 56 - Nordborq - Telf.

Alt i cl.kokkenudrsr .

t l1{ }'lI
pum[ \

sstWbe Wset
Storegade t5 .6430 Nordborg

- Ttt. (04) 45 N 67

]r xl

t\ ut
1c ll ttq-) r/ t-

Nordborg

ns Knudse
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Storegode 69-7 I -Nordborg- T I f .45 I 9 3 I
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(04) .5 æ 70

Der er også sPort i 4t hunne

børe bil på den rigtige måde!

[.ær det nemt og bekvemt i

iloRD.ÅLS K0RESX0IE
J. BRODERSEN

Nlrreskovvei 2 SvenstruP
te1f.456250

s[y lilo
STEOET HYOR STORE XAVNE UXOERX(

OG GLADE HEI{NESXER UøDES -
trblon.15 lO 46

)n

ffiintsltttBEtt
Storegade 4 - Nordbor[ - Tii. 45 l4 26

Søndcrgade / Cuderup - Tli.45 81 lC

Erik Petersen
Blomster - Frugt - Grønt - Konserves

Storeg. 7, 6430 ilordborg, tlt. 450366

molermester
45 

.l852 
- 0sterhoven ll - Ncrdborg
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NORDBORG AFDELING

- en bonk Dc kon rcgnc mcdl

't2

a"-, *. "r vi kommet godt fra start, men her i cie sid.ste kampe er
d.et ikke. gået så godt. Vi har vunclet a1le på nær 5 (2 tabte og en
uafgjort). Vi var lidt i tvivl om vl kom på førsteplad.sen e11år på
andenpladsen, men det vi-ste sig at vi 1å på en førsteplads. Dette
betyder, at vi skal til Sf-Mesterskaber. Vi håber at de, cler går
til- indendørstræning også vi1 gå ti1 udendørstræning og gøre en god
indsats, for at blive dygtlgere og så komme hver gang.

NH SMÅPIGER

Vi fra ungdomsudvalget
endnu mere at byde på i

UDFIUGT - SE HER!

tr'or at give foræ1dre og
yot:e 5 puljevindere ved
IB. marts, arrangerer NH
transport for a1le, der

siger tak for en god sæson og håber I har
vintersæsonen ]97 9 / Bo.

J.M. .

andre interesserede lejlighed ti1 at støtte
SI-mesterskaberrre i Hadersfev d. 17. el1er
buskørsel derop. Der er selvfø1ge1ig gratis

skal spi11e, nedens øvrige må betale 10 kn.

Matianne og lone.

KOM}TI]NDE SI XMSTBN?

Vi må sige, at vi- er virkelig godt kørende med ungdomshold i denne
sæson. Mange hold har gjort det virkelig godt ned en holdindsats,
r )rnan altid er: glad for at se og høre om.

Tre hold har dog udskilt sig li-dt fra ffokken, da de er blevet pu1-
jevindere. Det er sraåpiger A, der flk 25 points ud af 28 muligel
drenge A, som flk 21 points ud af 28 og tilsidst et særdeles flot
resuftat af dame-junior A, som fik fuldt va,luta 28 ud af 28 muIlge..

let må siges at være meget fint at kunne sende J hold til SI-mes-
terskaber 1 sarnme sæson. Der har været tilmeldt 9 ungdomshold.'

Tilmelding ti1 Jens Mollerup tlt. 453144 (efter kI. lB.lo). Vi håber
der er mange, der tager mecl derop.

Ll.-lB. marts:

Småpiger A' Drenge A
Junior A-darner

Als-mesterskaber 17/18., 24.-25. marts og 3a. marts/L. april:
Småpiger A+B
Smådrenge A
T)rp-pe A
Pi øer A.r!
Junior A-damer
Juni-or A-herrer
Yrø1 irøg A-damer
2 d.ame seniorhold

13

[Iltr',i",$,,MbFIffi,.r-
6430NORDtsOl:(; ftF ()'1 l:'

NtipAst
'tZl



Bygnlng.adlkler - Trælart
JENS KOLIIOS' EF'F.

Holmgade 33 - Telf. 45 1457

STILHOFF'.
LEGETøJ - HOBBY . BABYUDSTYR
NORDBORG _ TELF. 45 1483

Nodborg Cyklebørs
vf Harald ogWaldemar Petcrsen

StorcAade 2 - telelon 45 06 35

HANS SCHMIDT

ek som i neret

opt i ker

URE OG OPTIK - GULD OG§øLV
Telf . 45 00 l5 - Nordborg

LANGESø HERREFRISøR

PLADSBESTILLING

Kom ind eller ring og oftol tid

TELEFON 451231

SVEND WITTE

BOLIGMONTERING

Hblm - Nordborg - Telf.45l306

NORDBORG

MANUFAKTUR

KONFEKTION

Helmars "FOTO'i
NORDBORG - TLF. 45 1606

J

o
iHAVNBJERG

14
Kim Kro

Grænsestærrne Jl. marts 1. apr11:

Påskecup i- Vojens:

Datte yrrLglirLge
Dame jurrior
Herre iurrior'

Småpiger d. ::. zprll
Smådrenge d. ::. aprjJ-
Piger B d,. \2. z.prii-

Uoffic-Lelfe Skandinaviske mesterskaLer' i 1,-r: 1. 12.-15. april:
Piger A

, DrenEe A

TRÆI\IERE !

* ,*r*r"rer endnu en gang til atle f ngemfsr sp1l1ere om, at mefde
. fsom træner el]er hjæ1petræner. Det er meget vigtlgt, at hvert
hurd. har sin egen træner, der kan tage med til kampe. Hvis det er de
samme ledere, der skaf med flere ho1d, så kan det til tid.er se lidt
håbIøst ud, men er vi fol-k nok, så bliver det en fornøjelse at have
med at gøre.

Så hjæ1p klubbenl meld dig t1l Jens Mollerup tl-f. 411144 (Stry-na aig)

SPORTEN !

Til de fl4-5n trænere og d.eres n20tr hold. Jeg ved, at r har meget at
besti1le, men vi mangler stadigræk materiale t1l Sporten.

DRENGEI{ES RESULTATER

B-10 Vldar -Nl]
I5-Io Egen -NH
22-LO NH -ÅGS
19-10 Hørup -NH
5-11 NH -Aug.borg

19-11 Bov -NH
26-ll NII -Broager
,0-11 Broager -NH
Lo-I2 NH -Vidar- .1 NH -Egen; lt Åcs -NH
2A- L NH -Hørup
4- 2 Aug. borg.-NH

ll- 2 NH -Bov

En flot række af resultater og så ubesejred.e på hjemro.ebane. ne har
favet 181 må1, medens der gået 104 uå1 ind.
Holdet har bestået af: Ilemmlng K1yhn, Henrik Arrtoniussen, Søren [[a-
thiesen, Jan Asmussen, Jens Hansen, Gert Pedersen, Kim Krogh, Henrik
Schmidt og Kurt Christensen,

17-11
18- I
9-15

t6 -11
5-6
+-]-9

fo-6
L2-ll

3-L9
t1- 6
f1-fl
11- t

Måf sc ore re :

Henrik Antoniussen
Jens Hansen

76 mhl
/o

34-

J.It.



ert Pedersen L2 -Henrik Sctrmidt 5 -
Søren Mathiesen 4 -
Jan Asmussen 2 -
som træner ta\ker igg tor den tå1nodighed., jeg har mødt. r skal havetak for et godt holdspil og Jeres fine indsatÅ i alle karnpene. vihar meget at se frem til i den kommende tid. Jeg ved, det er sværtat_holde gejsten og hr-rmøret oppe hele tlden, mei r ]iår kraret detgodt, og det skaf I have tak for.

J.M.

I{HiSerieI )

Nordals er

Efter en sikker sejr på 23-13
ude over nærmeste konkurrent
Haderslev HK har Nordals HK
to kampe før afslutningen på
sæsonen sikret sig oprykning til
serie l.'. Man kan vel ikke gøre dette
på en mere suveræn måde - at.
slå rækkens nummet to med l0
mål - og man må derfor sige,
det er den rigtigc oprykker, der
er fundet.

Der var egentlig aldrig tvivl
om udfaldet af den kamp. Der-
til , fik Nordals for godt be-
gyndt. Holdet bragte sig hurtigt
foran 3-1, hvilket gav den for-
nødne ro, og man kunne stille
og roligt øge til 9-3. Men så gik
det hele lidt i stå. Haderslev
kunne reducere til halvlegsre-
sultatet lG7. I anden halvleg
fik Nordals igen styr på tin-
gene, og med et sikkert forsvar
og et godt angreb øgede Nor-
dals føringen i hele anden halv-
leg.

Målscorerne for Nordals:
Niels Arne Jørgensen 6, Dan
Petersen, Flerning Sørensen og
Klaus Bonde hver 4, Bo Søn-
dergård og Leif Rohr hver 2
§amt Erland l,asscn l.

op på 10-7.

med stor sejr
Der var selvføigelig nerver på før kampen. Men da Nordals

Handboldklubs Serie Il-herrer først var kommet i gang i
udekampen mod Haderslev HK, Clk det som smurt.
Nordalsingernp vandt kampen med hele 23-13 efter 10-7 ved
halvleg. Det betyder, at NH ha rueste sæson for første gang
i klubbens historie har et herrehold i Serie I. Tillykke med
det.

Nordalsingerne fik en fortræffelig start ved at komme
foran med 3-1 og endda 8-2. I slutningen af første halvleg
kludrede de doe lidt i det, og således kom hjemmeholdet

. I anden halvleg var der ikke tvivl om, hvor det bdste
Serie'Il-hold i ar kommer fra. Med måLlmand Ronald
Petersen, der efter paus€n var kommet på banen i stedet
for Preben Neff, som siklrer ankermand, kørte NH-'maski-
neriet godt. \

- Selv om der ingen var, der vidste noget,, så De
jeg dog gemt et par flasker champagne væk. Men de-Eiev
selvfølgelig åbnet efter kampen, fortæller qn glad holdleder,
Bjarne Knudsen

- Nu kan vi spille uden nerver på søndag, når
Bramdrupdarh kommer på besøg. Da skal vi vise vort
hjemmepublikum, at vi er bedre end dette hold, slutter
Bjarne Knudsen. NH fik klø med 20-27 i Bramdrupdam
før jul.

NH-måLlscorerne i den afgørende kamp: Niels Arne
Jørgensen 6, Dan Petersen i, He.ning Sørensen 4, Claus
Jørgen Bonde 4, Bo Søndergaard 2, Leif Iiohr 2,iEiland
Lassen L. 

H.

HAFIIA.FOBSITRIilG
Peter M dltcsen

lvla.ls Clausensvej I - 6430 Nordborg

- ring 45 02 lE

>4

TIL

NORDEORG FARYEHANDEL
v,/1. Lorsen & sirn

Sroregode 62 tel{. 451669

vol
Lolrerroft 26.30 Nordboil Telf (0") 45 l1 32 NORDBORG - TLF. 451750

Ejnar Lorenzen

købmend Turevei {2 Kirkcby ..4i0055

S I u g t erl oq r e t, t i rt 91 en

Fa. J.J.TENSEN
I Nordborg telefon 45 14 06

iI. PERREGAARD A.S
6430 NOROBORG 6474 SKOYBY
Ttt. {5 0.t 50 Tll. 44 44 oO

Korn - Fodcrsto{{er

Brindrcl - Byggcmotcrioler

trit lenser
Oltelyr . Contrtlrrno q rfr

.lrl. g.r. oj v.Ilrrhr
Lærkcvei 87 - Longesg - T1f.450565

DE ER ALTID VELKO},{MEN PÅ

NØR
HERRE,D

HUS TELEF.N 4sos3s
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