
)

tvledlernsblad fon

F-

a

)

NORD-ALS
BOLDKLUB
I§OR,I}ALSU(,ITI,ALS

aIIANDBOLDI{LUB



SP8RTEN Redaktion:

Chr. Larsen,
Røllikevej 8,
Havnbjerg.UDGIVER:

Nordals Boldklub

Nordals Håndboldklub

Be styrelsen

Formanal :
Næstformand :
Kasse?er :
Sekretær :

Medlem :
Medlen :

'§pi.}reludt4
Formand :

Chr. Jørgensenr APotekervænget
Bent Riemer' Solsortevei 9
Peter Hansen, Lærkevej 30
Bent Riemer, Solsortevei 9
Bent Enghoff' IJærkevei 17
Finn Chiistensen, Skovhaven 18

PauI lyngkilde, Turøve j 2

teIf.450448
- 45O28J
- 451866 \
- 45028t I
- 450840
- 454l.44

454t60

_ 453L79
- 4502e3

- 451860
- 450581
- 450086
- 454560

lInpd omsafd elingen

Formand : Peter Glock,
Sekretær : Bent Riemer'

0ldbovsafdelingen

H.C.Ørstedsve j 21
Solsorteye j 9

Formand : Viggo Jessenr Asgår'lsvei 4

Kå"""ru" : Steen KjeIlberg, Asgårdsvei l-3

Medlem : Per Petersen' RYPeYei I
§piileuavarg: Gunnar Jørgensen, Fribjerg 34

NORDALS HÅNDBOLDKLUB

Bes.tyrelsen
Formond

'l'bstformond
Kosserer

. Sekretær
Medlem
Medlem

Niels Arne Jørgensen, Akelejevei I
Anette Frederiksen, Perikonvej 1o
Biorne Knudsen, Bogfink-evej 18
Leif Rohr, Egevej 92
Clous Jørgen Bonåe, L-ærkevei 8
Ronold Petersen, Votdgode 19

453297
45o532
45382r

456r28

453344
Ungdomsofdelingen

Formond : Jens Mollerup, H.C.Ørstedsvei 19

eksomineret

opt i ker

HANS SCHMIDT

URE OG OPTIK - GULD OG SøLV
Nordborg - telefon 45 00 15

LANGESø HERREFRISøR

PLADSBESTILLING
KOM IND ELLER RING OG AFTAL TID

TELEFON 451231

kontokt undertegnede på tIf. 450283,P'GIock 453L79

eller henvend dig til en of vore trænere.(Måske hom

\om træner din egen søn eller dotter.)
) Bent Riemer.

Nu nærme,iHffliu-'"rrrnerinsen ror os

o1d-boysrføIgende oktiviteter er plonlogt:

Indendørstræning fortsætter hver mondog i Morts

fro k.l- . 20,50 til 22,OO,Sidste gong 30-3 k1'20,50

præcis.Denne often vil forme sig som en turnering

i tighed med tidligere år.Præmier tiI de "heldige"l

Udendørstræning ved Hovnbierg SkoIe 8-L5-22 og

29 morts kI. l0rhvis veiret tilloder.Derefter mon-

dog kI.f8.30 første gong 6. oPril.
-- Træningskonrpe bliver så vidt muligt orrongeret

). optil,ontogelig onsdogene 8r 22 og 29.

Spillerud v olget/ Ounnor Jørgen sen .
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enghoff
HERREFRISøR

HAVN BJ E RG BUTI KSCE/NTE RKONFEKTION

NORDBORG

Lidt fro sidste klubmøde.

BryggerietFUGLSANGstøtterosendelvedfest.i.by
derfor viI NB gerne støtte bryggeriet'Fremover søgeq)

Fuglsongs produkter indført i klubhuset'

Klubhuset hor fået tetefonen indstolleret.Den fik
nr. 4SLSO6.Bestyrelsen og Chr'Lossen finder ud of en

ordningforbrugenofden.Eventuelleindbrudstyvekon
godtfindeetondetofferrdetblevingenmønttelefon'

UdPIuk fro JBU's delegeretmøde'

Regnskobet boloncerede med L'846'7L3,67 kt'
5.35IherreogdrengeholdhorspiIlet58,o72kon..

pe.Hos dome/piger hor 483 hold spillet 4'L96 kompe'

Hertil kon lægges 37 omkompe og 486 kredskompe'49L
.t

hold trok sig ud ,98 efteronmel-dte fik nogen ot plod I

serne.

u*",'il::o,?:s.,,fr[
Storegade 9, tlf. 45 I S

6430 Nordborg.

MODERNE BRUGSKUNST - GAVEIDEER

Helmars "FOTO"
NORDBORG _ TLF.45I606

Sg[y ltto
STEDET HVOR STORE NAVNE UNDER-

HOLDER OG GLADE MENNESKER MøDES

TELEFON 45 1Oæ

IIORD.ÅLS XøRESKIILE
J. BRODERSEN

NØrreskowei 2 - SvenstruP

Telefon 45 62 50

DER ER OGSÅ SPORT I AT KUNNE
KøRE BIL PÅ DEN RIGTIGE MÅDE!

L/ER DET NEMT OG BEKVEMT I

- Turneringsudvolget hor behondlet 99 prolester- en

ledgong på hele 23.Hertil skol dog lægges et utol of

{ndberetninger,som regel of "bogoteller"'Undskyldnin-

gen er mest ukendskob'

- Korontæner:3 .gLs,ny skræmmende rekord'L77 flere

end i IgTg.HeIdigvis s!ældent for vold'

- Fro L982 vLL mon overve !e kredse med Il hold of

geogrofiske hensynrhvis der er tilslutning hertil'

- Med virkning fro co' I' opril søges konsulentord-

ning oprettet i oIIe 4 regioner,Pr' klub onslåes ud-

gifterne til 450r- on året=400000'- totol'
- Et nyt blod "Jysk fodbold" blev godkendt'der sot-

ses på 6 numre årligt'
- Af 617 nye dommerkondidoter bestod 5L2,nen endnu

)"t" stopper så det er stodig lige oktuelt for oI-

Ie klubber of skoffe nye kondidoter'

KIG IND TIL

Kolmo§
DERES HOKI KøBMAND

TELEFON 4517 17

FRA VÆG TIL VIEG

TONNY PETERSEN
MøBLER

STOREGADE 6F71 . NORDBORG

TELEFON 45 19 31

VI SÆTTER KVALITETEN I HøJSÆDET

WESTON



iffinatntilEttt
Storegade 4 - Nordborg - telf. 4514 26

SØndergade 7 - Guderup' telf. 45 8l lQ
TELEFON 45OO70

Lidt om SIUNA.

Do det i slutningen of 60'erne blev klort of vi
fik storkommunen,og der somtidig kom en ny fritids- )

l-ov som måske kunne blive besværlig of omgås,fik

nogle foreninger i Nordborg ideen of indkolde somt-

lige foreninger på Nordols som hovde idræt på pro-

grommetrfor of undersøge om der vor interesse for
et fælles orgon som skulle voretoge klubbernes in-
teresser overfor kommunen. Ideen fængede og SIUNA

donnedes.

SIUNA=Somvirkende Idræts- og Ungdomseninger på

NordAls.Opgoven er of voretoge de forskelligd for-
eningers interesser overfor myndighedernerSlUNA er

oltså ikke nogen "overforening'J
Første opgove vor i sin tid of finde en ordning

med kommunen som gov k-l-ubberne et kontont tilskud )

pr. medlem i lighed med monge ondre kommuner.Fore-

siden 1865
-på trondet hrrpr
venner rnødes

NORDBORG AFDELING

- en bonk Dc kon rcanc mcdl
RIDEPLADSEN 1 _ TLF. 45 16 25

NORDBORG

ningerne frygtede of den nye fritidslovrsom åbnede

mulighed for oprettelse of interessegrupperrville

) sfå en del of foreningernes orbejde i stykker.Vi
kon jo ikke konkurrere f.eks. på oflønningen.Kom-
munen så også sin fordel og Nordolsordningen blev
en reolitet.Det kon diskuteres om ordningen er god

eller dårligrmen der vor og er et gode som vi hor
endnu og viI kæmpe for også fremover:Somtlige loko-
Ieudgifter i Nordborg kommune betoles of kommunen.

Beløbet vi fik kontont vor ikke så stort,til gen-

gæId fik somtlige kontingentbetolende medlemmer til-
skudruonset older.Dette er senere ændret så kun med-

lemmer under 25 &r kommer ind under ordningen.Til
gengæId hævedes beløbet.

_ SIUNA optoger kun foreninger som hor idræt eller
)gyrno"tik på progrommet.For nogle år siden vor en

føLer ude om of optoge"ikke idrætslige foreninger';

Alt i cl-l«okkenudrsr

ES »#gr*?
9r,o,unode 30- 32 - Tll.451540

Nordborg

rlsrrlillor

SØnderborg - telf. 42 35 57
Nordborg - telf. 45 16 58 .
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en generolforsomling vedtog of fostholde idræt og

gymnostikforeningerrellers kunne der nemt opstå pro-
blemer med somorbejdet eller vore interesser blev
måske for spredte.

Somtlige klubber hor været loyole overfor hinon-

den.Derfor hor vi kunnet prioritere vore ønsker og

krov overfor kommunen efter behovet og ikke særin-
teresserreller egoisme.

Vi hotder 2-3 nøder årligt,hvor formænd og ud-

volgsformænd er tilstede.Jeg er vidende om of mon I

ondre steder er forbovsede over of vi kon,holde åb-

ne møder og udveksle synspunkterrdet kon mon ikke
oIIe steder.

Udvolg hvori SIUNA er repræsenteret:

Boldboneudvolg ved NB's kosserer Peter Honsen.

Idætsfondens bestyrelse ved Chr.JørgensenrNB.

Fritidsnævnet ved Peter PetersenrGuderup.

Til sl-ut et por personlige betrogtninger, ieg me-

ner det vor godt vi fik SIUNA donnet,vi hor iutgt
Iinien som logdes fro storten.Kommunen er lydhør når

vi f remsender ønsker e.l-Ier kritikr ldrætsf onden Iige-
så.Kommer det på tole of ændre Nordols-ordningenrri')
jeg bede foreningerne om of tænke sig godt om.HoId

fost ved betolingen of lokoleudgifterne.
Lorenz Honsen.

HØRT i"krogene
For ikke ot blive misforstået etler få en IiIIe

fjer til of blive de berømte 5 hønsrså prøv of kon-

tokte din træner eller holdlederen før du puqter tiI

I

1

J

,l

I.

)

)

et eIler on('e.'.Monge misforståe1ser og små irritoti-
onsmomenter ktrnne undgås,hvis rette vedkommende blev
underrettet djrekte.Vore klubmøder fonger en deI of
det som før mi ske udviklede sig til- mere end det be-
høvede,men problemer opstår jo ikke oltid med nøjog-
tig en måneds ofstond,så 1od os få de sidste of ve-
jen med det somme.Brug evt. din onfører hvis du ikke
selv synes det kon kl-ores direkte.

Chr. Lorsen .

FINMANN SPORT

betoler:

Vit du vinde et govekort
50kr? Så find på et godt

ovn til fest-i-by ØLTELTET.

orslog Iægges i postkossen

ved klubhuset senest 25.opr.

FEST-I-BY 81.

Jorså nærmer foråretrkorrusellerne og fodøIlet
sig, udvolget fro NB og NH er longt fremme med plo-
nerne.En de1 kon godt røbes her og nu.

Brondværnene Iover spil uden grænser, det bliver
nok fugtigt.

Gomblers spiller tiI bolIet lørdog often hvor
KeId Heick bliver solist.

)
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W. EI USS
El installatør

Specialcenter i llvidevarer
HAVN BJE']G 3UTIKSCENTER

Telf.450766-450266
MEKANI KER VIGGO LAUSTEN

HAVNBJERG
TELEFON 45 1460

Søndog fyres en nyskobelse ofrnemlig et 20 km

cykelløb for hele fomilien, io for hele Nordolsrfor
storten foregår fro 5 forskellige steder i kommu-

nenrnemlig GuderuprSvenstrupr StevningrBrobolle og

noturligvis ved Nordolshollen.Der bliver rost et
sted (mindst) undervejs.Målet for olle bliver Nord-

olshollen.Diplom udleveres til oIIe som gennemfører.

Mon ikke det ollerede nu er klogt of efterse cyklen

og reservere denne dog.Prisen bliver yderst rimelig.
Fredog som jo i fjor gik hen og blev lidt of et

problemrsøges i år ændret til noget som tiltrækker
et lidt æIdre publikum.Men stodig i disco-stil.

Til olt detterplus qlt det ondet skol noturlig-
vis bruges monge hænder og hiernerrså skynd dig ot
udfylde omstående tilmeldingsblonket.Så vil udvoL- )
get finde et job tit dig.Sedlen lægges i kossen ved

klubhuset.

I
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bruger
h o'det
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I{ANT} E IJ S BANKE N

. -altid red i biltodet

TRICOTAGEHUSET

STOREGADE 31 - NORDBORG

N ll ,
lr s7f /l\ ,
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?lelmuth ?lansen
Blikkenslagermester \IYS-installatsr

Bækgade 2 - telefon (04) 45 16 54

VELEGENET
SKOLEVOGN
OG EGET
TEORI LOKALE

N. BOYSEN
S6bokkcn 2 - tel[.450096

JA, je9

Novn:

iI gerne h jæIpe ved fest-i-

)
DAG: tirs- ons- tors- fre- Iør- søndog

form.

eftm.
often.

N§TH
Serie I.

Første komp efter jul vor i Holstedrsom Iå næst-

nens første udesejr.0gså næste komp vor på udebone,

i Erritsø,vi tobte 13-17 og scorede i første holv-
leo kun 4 må].
) "rU 

fulgte kompen mod tophotdet Vidor,men ok intet
kunne vi få til of fungere denne dog,hverken i for-

sidst.Vi hovde fået to nye

klorede sig fint.Resultotet
spillere på holdet,begge
blev 20-18 til os,sæso-

NIORDBORG KIOSK
N. Lehrmann Madsen

Storegode 49. tl{. 45 01 7 4

Aut, ti pslorhondler - fipssysfemer /

BLADE_TOBAK_PI BE R-RYGEARTI KLER

KAFFE_SOUVEN I ERS

NB! FILM FREMKALDES

sstWOe Wset
Storegøde §5 . 6430 Nor&org

TU. @1) 45 æ 67



KøBMANDEN

Benl Lauslen
KøBMAND

TELEFON 45 15 03 9 6130 NORDBORG TELF. (04)d53313

svor eller ongreb.Andet h!emmebonenederlog vor en re-

olitet 13-18.For ikke ot ende i nedrykningsfore skul-

Ie næste komprmod Åbenrårvindes'Vi begyndte nervøst,

men som kompen skred frem fungerede holdet bedre og

bedrerså seiren vor oldrig i fore'
KI.8 om morgenen vor ofgongen sot til kompen i

Fredericio.Vi fulgte med til L4-L4,gik så i stå og

tobte med 28-19.Egene Gråsten hovde vi hiemmerde Iå

tiI oprykningrpå 20 min. førte de 7-Lrsenere 9'2'nen

før holvleg kom vi dog på 10-6'Anden holvleg glemmer

vi sent,tilskuerne næppe hellerrvi lovede 19 måI Eg-

ene kun 8.Sejr til os På 25-18'
Don

Serie IV herrer.
Her, hvor sæsonen

redegøre for den del
er ved of være slutrvil vi kort

som er ofviklet.D.d. er vi PIo-

MALERMESTER
HESSELHøJVEJ - NORDBORG

TELEFON 451A52

BenJ E. Illø,d,een
AUT. EL-INSTALLATøR

STOREGADE 63 - TLF. 45 19 50

ALTING I EL-TING

ceret på en delt førsteplods sommen med Egen'Begge

hold hor mistet 4 points,men do vi hor mistet vore

rtil netop Egen skol de sætte point til,hvis vi skol

gØre os håb om oprykning.13 sejre og kun 2 nederlog,

bittert hvis det ikke rækker.

Mogens og Hons Erik.

Til årets spillere 1980.

Birthe Andersen, Lone Kuhne, Susonne Honsen rJohn

Jørgensen, Klous Jensen rGert Petersen, E1len Honsen,

Monico MorsingrAlice PetersenrTeddy Løv Andersen og

Jon Mortensen.

For ol-l-e jer gæIder det of indgrovering of novn

og årstol i pokolerne må være i orden snorest.Klub-

ben betoler groveringen.

Senest 15. morts offeveres pokolerne til- Jørn

WernerrSøren Zorembo eller Jens MolIerup.
)

NORDBORG LANGESø BROBALLE
45 02 52 rts 12 85 45 13 34

3
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Storegade 43 - Tlf . /15 30 34
6430 NORDBORG

Stedet hvor glode mennesker mldes!

KøNEKORI TII. ALT
TEORIEN LET FORTALT -

Motorcykel - bil -- lastvogn * påhæn.gs-
vogn -erhverv-bus

POUL ERIKSEN
Tranebærvej 4, Nordborg, telf. .,15 01 75
Teoriaftener i Nordborg og Sønderborg

spillerne viI fort-
og cpr.nr, skrevet
hold efter.

UNGDOMSTRÆNERE.

Sørg for of få undersøgt om

sætte til næste vinterrfå novn

op,så hor vi noget ot tilmelde
KøRSELSORDNING.

Tok til olle de forældre som hor kørt for holdene
i denne sæson.Det betyder meget for holdene of der
også til udekompe er nogen til of heppe på dem.Jeg
ved godt of noget sommetider hor svigtet ved kørsels-
ordningenrvær Iidt overbærende med osrdet er jo før-
ste år vi bruger denne form.Der er lidt vi skol hove

rettet til næste sæsonrmen hov tåImodighed vi skol
nok lære det.

Jens Mollerup.

En hløl bank
trar mange fomeb

-derFor

SYDBANKGi
-den sønderiyske bank \ )

SPONSOR FOR NORD-ALS BOLDKLUB

14

M. PERREGAARD A.S

6430 NORD8oRG 6474 SKOVBY
T||. 45 01 50 Tll. 44 44 0O

Ko:n - Fodcrsto{frr

Brindrcl - Eyggcmoicrioler

§l a g tefi orr e t t r i rr 91 en

Fa. J.J. IENSEN
Nord§org telelon 45 14 06

DE ER ALTID VELKOI'{lr{EN PÅ

D
TELEFON 450535

Erik Petersen
Biomster- Frugt - Grønt - Konserves

Sloreg. 7, 6430 Nordborg, tlt. 450366

DERES VVS-INSTALLATØR
ERIK JENSEN

MELLEMVEJ 2 - 6430 NORDBORG

TELF. 04-45 05 65 Ejnar Lorenzen

kobmend Turevei {2 Kirteby ..1 50O55

r-rc
r!:U.(

MAilTBED JEIISEI{
GEilTEN GR!I.t
HAYI{BJERG

BUT!XSCEf,TTR

HAFIIA.FORSII(RIT G
l)eter Ll attcsen

NleJs (,lausensvej I - 6430 Noidborg

- ring 15 02 (E

HIEMtr#trR%
643C|Nofrt)tJ()r'i, rtr ,;.1 I r:-rfl


