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SPeRTEN Rsdaktion:

Chr. Larsen,
Røllikevel 8,
Havnbjerg.UDGIVER:

Nordals Boldklub

Nordals Håndboldklub

Wnnen
an,'&*,
*aUaf Wr§olktilpilen.
Tøj, sko og rekvisitter. Professionelt hele vejen
igennem. F.eks. er Winner ketsjere fremstillet i
samarbejde mellem Lene Køppen og Courtmaster.
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Hilsen tiI sqmtlige oktive.
Trænere og ledere vil gerne benytte lejligheden

til ot tokke for den store tåImodighed og forstå-
elserolle hor vist i den sure tid.Selv i NB som

ellers ikke er for godt vont med boneforholdrskol
mon vist monge år tilboge for of finde noget ti1-
svorende.Vi håber de nye boner ved ldrætscentret
holder, hvod de loverrså bliver det lidt nemmere i
fremtiden.

Træning ved Idrætscentret,
AlIe NB spillere toger selvføIgelig støvlerne

of inden mon går i omklædningsrummene.Der er mu-

lighed for støvlevosk ved indgongen.Tiden under

bruseren bedes indskrænket til det nødvendigerog-

så fdrætscentret skol spore på energien.TAK.

Peter GIock.

Indvielse of de nye boner ved Idrætscentret.
Selvom bonerne ollerede er toget i brug of NB,

finder den officielle indvielse først sted i l,.le-

ek-enden 22-23 ougust.Det vil ske i form of et
kæmpe GADEFODB0LDstævne.Mere om dette i juninum-

meret of SP0RTEN.

Peter Glock

)
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Nodborg Cyklebørs
v/ Harald og Waldemar Petersen

STOREGADE 2 - TELEFON 45 06 35

Bygnlng3srtlklcr - Trælart

JENS KOLMOS'EFTF.

HOLMGADE 33 _ TLF. 45 1457

En rigtig NB historig.
Sidste sommer do bestyrelsen og trænerne skul-

le forhondle kontrokter for L9SLtfik bestyrelsen

et ultimotum of verner Petersen som træner 2. hol-

det.Enten fik mon endelig instolleret telefon i
klubhusetreller også forlongte Verner en tilsvo-
rende Lønforhøietse.Resultotet kender vi oIIe'te-
Iefonen er på plodsrog Verner fortsætter til gom-

mel pris.Sådon kan mon oltså også hiæIpe sin klub'

HUSK NB udstillingen.
Deførste''effekter''erofleveretildrætscen-

trets cofeteriormen vi håber på monge endnu'Sid-

ste frist er l. moi.

AItså se efter hvod du hor liggende of NB"dings- -
bumser"rbomserrdukker i NB tøirtegninger og hvod ;)

der ellers hor med NB ot'gøre'Ikke pokoler og di-
plombrrkun NB souvenirs.

Det hele udstilles (bog glos) i Nordol-s Idræts-

center ved fest-i-by ugenrhusk vi låner kun sogerne'

AIle deltogere er med i lodtrækningen om en de i-
Iig iogging-drogt.

Peter G.l-ock.

HANS SCHMIDT

ek som i nerel

optiker

URE OG OPTIK - GULD OG SøLV
Nordborg - telefon 45 O0 15

LANGESø HERREFRISøR

PLADSBESTILLING
KOM IND ELLER BING OG AFTAL TID

TELEFON 451231

o
ERiHAVNBJ

SERIE 2 spiller i år sine h iemmekom-

pe søndog kI. L6,

OLD-B0YS udendørssæson.

Træning hver mondog kI.18r30 i Hovnbi"tg.
Mød tolrigt op.Følgende træningskompe er of-
tolt: A-holdetronsdog 8/4 mod Egen i Guderup

kI. r8,30.
NB-SB onsdog 22/4 kI.19,00 i Hovnbi"rg.

B-holdet: onsdog 8/4 i Hovnbj"tg kI.18,30 mod

Augustenborg. Tirsdog L4/4 i Svenstrup mod

Svenstrup, kl.18r30.
AIIe turneringskompe som fremgår of midter-

siderne i SPORTEN (Tog ud og gem) spilles ved

fdrætscentret.Dette gæIder også veteronerne.

God turneringrønsker spillerudvolget.
Gunnor Jørgensen.

SPAR



enghoff
HERREFHISøR

HAVNBJE RG BUTI KSCENTE R

MANUFÅKTUR

KONFEKTION

OLD-B0YS indendørssæson.

Efter en indendørssæson med god tilsluning,
sluttede vi mondog 3t/3.

Som sædvonlig vor monge mødt for of toge del
i "olvorlighederne".f Iighed med tidligere år
formede oftenen sig som en turneringrmed domme-

re/udvisning m.v. så der vor gong i den.
22 dellog på 5 hold.Efter en runderolle mod

olle,hvor der blev scoret 50 mål i I0 kompe,

fondtes vinderne.Et hold vor "heldig" of komme

gennem turneringen uden nederlog.Præmien vor
lidt flydende tiI en hyggestund.Til lykke.

AIt i olt en god ofslutning på sæsonen 80-8I.
Spillerud volget/

Gunnor Jørgensen.

i Nordborg
storegade 9, tlf. 45 1 I 35

6430 Nordborg.

MODERNE BRUGSKUNST _ GAVEIDEER

Helmars "FOTO"
NORDBORG _ TLF. 45 I6 06

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

LÆB DET NEMT OG BEKVEMT I

TORO.ALS XøRESTOIE
J. BRODEBSEN

NØrreskowej 2 - Svenstrup
Telefon 45 62 5O

Ssty luo
STEDET HVOR STORE NAVNE UNDER.

HOLDER OG GLADE MENNESKER MøDES

TELEFON 45 1046

KIG IND TIL

Kolnos
DERES HOKI KøBMAND

TELEFON 4517 17

Ynglingeofdelingen.
Før storten på en ny sæsonrspørger mon sig selv,

hvordon vil det gå?Er spillerne i form?Er deres

teknik i orden?Er indstillingen den rigtige osv.

I ynglingeofdelingen hor vi trænet omhyggeligt,

siden midt i jonuor.Efter lidt småproblemer og mis-

forståelser i stortenrsynes ieg der er orbeidet
må.Lbevidst.Der er blevet bestilt noget under træ-

ningen.Det tyder på ot vi for begge holds vedkom-

mende vil nå noget i denne sæson.Hvord'on vi så

klorer os ved vi io først til efteråret.
Efter resultoterne i træningskompene of dømme,

tror ieg of vi klorer os på en måde som både oktø-

rer og klub kon være tilfreds med.Somorbejdet med

seniorofdelingen kører også godt for de spillere
OLorn deltoger i deres træning.Interessen er posi-

tiv fro begge sider.Det viser mig of spillerne hor

WESTON
FRA VÆG TIL VIEG

TONNY PETERSEN
MøBLER

STOREGADE 69-71 . NORDBORG
TELEFON 45 19 31

VI SÆTTEB KVALITETEN I HøJSÆDET

NORDBORG

)
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NORDBORG AFDELING

- cn bonk Dc kon rcan. mcdl
RIDEPLADSEN 1 _ TLF. 45 16 25

-DREI-IGE 1980.-

Efter en long turneringrbåde ude og inde er

det vel på tide of gøre stotus.
Som sædvonligt hovde vi elendige betingelser

of storte med udendørsrdo vi også vondt olle
træningskompene, fik vi ikke meget ud of forbe-

redelserne.Turneringen komrvi kom godt fro stort
og kunne se I ville nå longt.Kun Hoderslev FK

vor for stor en opgovermen en 2. plods er også

finrnår mon toger i betrogtning of HFK senere'

blev Jydsk mester.

Pokolturneringen gik også fintrefter nogle

Ionge ture nåede vi finolen,nødte HFK,og blev

igen nr. 2,godt. kloret.
Ved et stort stævne i Hoderslev mødte vi nog-

le of JBUs' bedste mesterrækkeholdrogså her kun-

ne vi være med.Jo med lidt held vor vi kommet

SØnderborg - telf. 42 35 57
Nordborg-te|f.451658

'z,rilulefuenlrt
SporlrrrlillrrAlt i cl-kckkenudrsr

ES ,Wfir*ffi
gr,or'"node 

30- 32 - Tlf. 451540
Nordborg

)

tffintilEtEEtt
Storegade 4 - Nordborg - tetf. 4514 26

Søndergade 7 - Guderup - telf. 4581 lor

ViI bysse på disil
er.Jeg mener of den

em spillere og ledere
sidste ende for klub-

gt vil blive opfyldt.,
det vil tiden vise.
'eifet mig errom vi
,ker, eller om vi skol
.ig", egoistiske behov,

r redskober.Efter min

rget sådont ikke fin-
,iI ødelægge klubben.

-edere og trænererolle
i klubben.
Lle hold en god tur-
loter og deilige op-

IÆffi| r

urpffir .
TELEFON "*' I "?

:

Vi hor holdt 2 spillermøde:

åbenhed der er tilstede mellerr

er god for begge porterrog i t

ben,Så monge ønsker som mulig'

for os ollerom vi så mogter dr

En tonke som ofte hqr stre
Iedere gør det spillerne ønsk,

hove tilfredsstillet Personlil
hvor vi bruger spillerne som

mening må vi sørge for of nog,

der sted i vor klubrdo det vi
NB består of både spillererle
skol hove glæde of of komme i

Til slut vil ieg ønske oll
neringrmed monge gode resulto
IeveIser.

Chresten BIom.

siden 1865
-på bondet hrrur
\renner rnødesrffi

fuTNÅ
F l1r

;)
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med helt frem,Hvis ikke I er det bedste drenge-

hold NB hor hoftrså er det tæt på.0gså selvom

nogle måske mener noget ondet.

fndendørs vondt vi kredsenrblev nr' 2 ved SI

mesterskoberne.Dette gov odgong til londsmester-

skoberne i Kolundborg.Sommen med t^,itli tog vi
ofstedrblev indkvorteret på en skole nær ved

hollen.Møn og VeiIe omt blev s1åetrmen Born-

holm og de senere londsmestre fro Ålborg vor

for stærke.AIt i olt et godt resultot.
H iemturen vor for mig den længste nogensin-

de sommen med jerrdet vor nemlig den sidste.Det

hor været en deifig tid sommen med ierrieg hor

fået monge dejlige minderrtok for hvod I hor

givet mig.Jeg vil ønske ier olt godt i frernti-
den.Også tok til forældrene som oltid hor bok-

ket os op,til CIub 22 for ttøienrden blev ieg

virkelig glod for.Tok for iubilæumsgoven frcr"

ungdomsofdelingen.
Willi,og olle øvrige i ungdomsofdelingen,

tok for det gode somorbe ide
Johqnnes Nissen.

Jeg er NB FAN...,.o.s'v'
Køb emblemet for 4,-kr. i Idrætscentrets kiosk'

Overskuddet går til ungdomsofdelingen'
Peter -GIock.

TAK.

Hermed vil !eg gerne sige tok for opmærksom-

heden,til NB og NHrved min fødselsdog'

ARTHUR.

)

I

Domeofdelingen.
NB's domehold går med goronti en spændende

sæson i møde.Efter et por år med top-resultoter
i juniorrækken hos S[rgæIder det nu JBU's dome-

række.

Forberedelserne til sæsonen hor ikke været op-

timole p.g.o. den kotostrofole tilstond bonerne

hor været i.De problemer hor oIIe hold som træ-
ner ved Nordborg Skole hoft,AIIigeveI er der træ-
net flittigt,det er vi glode for.

Et lille fingerpeg om styrken hor vi fået i
træningskompeneruden dog of lægge for stor vægt

på dem.Uden of kende rækkens styrkeforhold er
jeg overbevist om ot holdet i år vil klore sig
hæderligtrmed"opodgående tendens',lForstået på den

måde of mon ikke det første år i rækf;en må for-
vente for meget.I Iøbet of få år kon vi på grund

of spillernes unge older og store tolentrhåbe på

ovoncering.
Lidt onderledes ser det ud for dome-iuniors

vedkommende.Holdet er igen tilmeldt hos SIrmen

kommer med sikkerhed ikke til of spille somme,

dominerende rolle som de senere år.Det forventer
vi hetler ikkerholdet skol bygges op igenrenkel-
te spillere mongler rutine endnu.Men også dette
hold skol nok klore sig i 198I.

HeId og lykke piger.
Lidt om træningen: Vi træner fortsot mondogt'og

onsdog fro kI. 18,30-19,30 ved Nordborg Skole (Do-

len)rDette gælder somtlige årgonge. 
'

0e
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Peder

CoIlesen

Mothiesen træner domernermedens Arthur
og ieg toger os of iuniordomeholdet.

Peter Glock.

PRIVATKAMPE.

I et of SPORTEN's tidligere numre oplyste ieg

om plonerne for ungdomsholdenes ønsker om privot-
kompe i denne sæson.Efter kontokt med klubberne,

er situotionen i øieblikket:
Finspång AIK fro Nordborgs venskobsby i Sveri-

ge,kommer med et iuniorhold (årgong L965) L5-L7'

mo i ( fest-i-by).
Hohenospe i nærheden of ltzehoerfår besøg of

to NB hoLd 23-24. moi.Det er lilleput 2 og dren-

ge 2 som toger ofsted.Sidst i iuni eller først i
ougust toger domeholdet måske. derned.

fl "t io bedst kendt fro bundesligoenrmen hor

også et drengehold som gerne vil gæste NB.Desvær-

re kon de ikke komme til fest-i-byrmen først"i
moi måned kommer HSV med et ondet terminsforslog'

TiI denne komp hor vi overve iet of forstærke

NB holdet med spillere fro ondre klubber på A1s'

Måske et AIshoId.
STuttgortrFV Zuffenhousen og NB er enige om ot

vi besøger dem med litleput lrdrenge I og junior 2,

desværre posser turneringerne dårligt sommenrmen

måske lykkes det ot finde et tidspunkt i septem-

ber.
BerlinrVFL Schønebergs ynglingehold er invite-

ret til NB,15-17 moi (fest-i-by igen)''en hor dd'

8b
ikke svoret.

T.A./ P6. turncrfngFODBOLD

TA' UD !
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HASK BENBESKWTERE !

HoderslevFK ofvikler efter forårsturneringen,
e1.l-er inden efterårsturn HFK cup'enrNB delto-
ger med et por ho-l-d.

Sædding-Gutdoger er der io efterhånden trodi-
tion for of puslinge og miniputterrnøder en søn-

dog i ougustrinden vi begynder på efterårsturne-
ringenrsåIedes også i år.Det er vores tur til ot

besøge Esb jergforstoden.
Peter Glock

MANEDENS FEST-I-BY brøL.
Sidste måned hovde mon nær lovet

oprøt i H0LM.Vore venner derude bl.ev
ikke nævnt do stortstederne til det sto-

re CYKELLØB offentliggiordes.Fejlen er her-
med rettet.Til gengæId nævnes denne gong hver-
ken :Guderup,Svenstrup, StevningrBrobolle eller
Nordols fdrætscenterrhvorfro der også stortes.

Fredog optræder d"n ny" Srnd"rborg-Gord*
Måske som optokt tit en serie 2 komp mod KoI-
ding KFUM.

Old-Bovs A S.I OlC-Boys B S.I. Pul.ie
HODSTANDIR HODSTANDTR

Svens t ru

sabild

Veteraner S.I. Ilul.ie 52
MODSTANDT R

atqo ø$
FAN

8c
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Nye Iæsere kon begynde her:Hoderslev serie
I håndboldhold,og Vidors 3. div.domer kommer

og møder NH's bedste hold om søndogen.

Et of de største problemer for udvolget er
dogblods kon f .l-ikten, Sporten hå ber ot få kon-

kurrenterne på goden inden FEST-I-BY,ellers
giver det nok nogle ekstroudgover.

Hondelsbonk-Cup ofvikles igen i årrfredog,
De unges often er blevet for de unge fro

16 år og opefter.
Lørdog often i hollenrer jo det store num-

mer med modkurven eller plotten fro hollen
koldet FEST-I-BY - plotten(kon bestilles,pris
co. 35,-kr.)ftte mindst forældre til ungdoms-

spillere opfordres til of deltogertog venner

og bekendte med,jo,fLyt dog hele GADE-FESTEN

hen i hollen I holder den jo olligevelrog vi
goronterer for tørveiret.Desuden er det oltid
en i forveien hyggelig fest,Husk KeId Heick
kommer og optræderrGomblers leverer musikken.

Det store REKLÅME-LOTTO Iøber stobelen om

onsdogen.Gevinstsummen er over 10.000r-kr.
Amerikonsk lotteri hor hovedgevinst på 500,-

TAK for opmærksomheden ved

Torben
min fødselsdog.
Ho1d.

NTE3E
JA, jeg GI gerne

Novn:

h!æIpe ved fest-i-bY:

DAG:

form.

eftm.
often.

tirs- ons- tors- fre- lør- søndog

)

Sedlen lægges i kossen ved

kJubhuset '
Fro formondens b"t§lrjrg-på generolforsom-

Iingen den I. opril 1981.

Niels Arne Jørgensen konstoterederot med-

lemstollet i NH's I0-år er stobilt omkring 2L5

oktive.
Økonomisk hor klubben kloret sig godt'Det er

lykkedes ot begrænse kørselsudgifternerbl'o'
ved of oppellere til foræIdrene.ET pænt over-

skud hor over I00 måloktier bidroget med'

10-års iubilæet feiredes IT.ougustrmed en

uformel reception og et vellykket godekompstæv-

nerikke mindst sportsligt.
Formonden omtolte noturligvis også de 2 se-

niorturneringerrsom vor ofviklet siden sidste

generolforsomling.f sommerturneringen deltog

NH med 3 holdri vinter med hele S.Resultoter-
ne hor været omtolt i disse spolter løbende,

men det bør med ot. klubbens måIsætning:opryk-

ning til begge 2. hold blev indfriet.Fro næste

sæson spilter de i serie 3.TiI lykke.

9.



MEKANIKER VIGGO LAUSTEN
HAVNBJERG

TELEFON 45 1460

vI/. BUSS
El-installatør

Specialcenter i hvi devarer
HAVN BJERG BUTIKSCENTER

Telf . a50766- 450266

Seniorholdene hor også deltoget i SI's po-

kolturneringrog forskellige stævnerrbl'o' et

vellykket internotionolt stævne i Weissenho-

usser Strond nær Lubeck.

NH kon dog også ondet end spille håndbold'

I december ofvikledes et iuleorienteringsløb
med efterfølgende iutehygge.NH's ondelrsåvel

orbe !dsmæssigt som økonomisk i fest-i-by er

bemærkelsesværdig.Selvom formonden kom med et

IiIIe hjertesuk,det er tit Tordenskiolds sol-

doter mon ser toge slæbet med borderstole osv'

Til slut omtoltes de forskellige trænerkur-

serrsom ikke kon få reklome nokrog Nordols-

ordningen som NH nok må lære of leve med i
disse sporetider-selvom det kommunole tilskud
Iongt fro dækker de udgifter trænere og lede-

re hor ved of drive en klub som NH'

TRICOTAGEHUSET

STOREGADE 31 _ NORDBORG

(0,,, 
Han

bruger
h o'det

,:"":"iifr"å

I{ANDELSBANKEN
, -alrid rcd ibill6det

)

N. BOYSEN
S6bokkcn 2 - te!f.450096

?lelmuth &lønsen
Bliklrenslagermester t/ V S' installatsr

Bækgade 2 - telefon (04) 4516 54

FINMANN SPORT

betoler:

01d-gir1s
Junior A dqmer

Junior B domer

Piger mester

Pioer A

) sripige' A

Minipiger A

ViI du vinde et govekort

på 50kr? Så find på et godt

thoVh tiI fest-i-by ØLTELTET.

lForslog lægges i irostkossen
ived klubhuset senest 25.opr.

Vinterturnerin ge " P§9frf--.
De endelige ploceringer blev føIgende:

Kvotifikotionsdomer nr. 9,

Serie 4 domer nr. lroprykning til ""ii" 3.

hf. 6.
nr. 2.

nt, 6.
nr.3.
nr. 4,
nr. 7,

nr. 6.

Storcgadc 55 . 6130 Norifrorg
TU. @1) 15 N 67

NORDBORG KIOSK
N. Lehrmann Mrdsen

Storegode 49, +lf . 45 0l 7 4

Aut, tips{orhondler - lipssysfemer I

BLADE_TOBAK_PI BER_RYGEARTI KLER

KAFFE_SOUVENIE RS

NB! FILM FREMKALDES

NøRGAARD



STOREGAOE 9 6430 NORDBORG TELF. (04}{53333

KøBMANDEN

Benl Lauslen
KøBMAND

TELEFON 45 15 03

MALERMESTER
HESSE LHøJVEJ . NORDBORG

TELEFON 451852

Bent D. Dlad,ee,n

AUT. EL.INSTALLATøR
STOREGADE 63 - TLF. 45 19 50

ALTING I EL.TING

)

NH volg på generolforsomlingen:
FormondrNiels Arne Jørgensen (genvolg).

SekretærrLeif Rohr (genvolg).

Best.medlemrAnnette Frederiksen (genvotg).

Ungdomsformond,Jørn Werner (nyvolg).

SuppleonterrLone Nørgård og Erlond Lossen.

RevidorerrCorlo Meyer og Jens Ove Honsen.

N.A.J.

Der vor ikke tilmeldt hold i mini-minirækken,

do mon i turneringen sku1le spille efter de rig-
tige håndboldregler på stor bonervore spillere er

vont til lille bone og miniregler.2S opril skol

vore minispillere til et stævne i Gråstenrvi
stiller med 2-3 hold.Næste år håber og tror vi,
of der bliver flere stævner på mini-boner.

N.A.J.

NORDBORG LANGESø BROBALLE
4s0252 4s 12 85 45 13 34

Serie I herrer
Serie 4 herrer
A herrer
B herrer
YngI. A herrer
Junior A herrer
Drenge A

Smådrenge A

Kvol.domerne skulle rykke ned i serie Irmen

do den ene nedrykker fro 3.div. er fro Fynrfår
de fire 9-ere i Jyllonds kvol.rk. endnu en

chonce for of blive.TorstedrstøvringrSønderhold
og NH mødesrvi møder Torstedrvinderen her møder

den onden vinder.Til lykke med oprykningerne.

N.A.J.

nr.5.
nr. lropr. til ser. 3.

nr. 4.
nr. 6.
nr. 3.
nr. 2,
nr. 6.
nr.4.

URE
eftf. oplK

STOREGADE 65 NORDBORG - TLF. 15 155I

1:

r{loiKll

trtrutrtrtrN



f,l**o' 
Q\"oorU

Storegade 43 - Tlf . 45æ 34
BI3O NORDBORG

Stedet hvor glode mennesker mldesl

XøREKONT fl!. ALT
TEORIEN LET FORTALT -

Motorcykel - bil - lastvogn + påhængs-
vogn-erhverv-bus

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

En hl(al bank
trar mange fotdele

-deffOr

SYDBANK§,J
SPONSOR FOR NORD_ALS BOLDKLUB

Sommerturneringen 1981.

Følgende hold er tilmeldt:
Herrer: ArBrynglinge A.

Domer: Mesterrold-girlsryngl, B, iun. A og

småpiger B, N.A.J

2, domeholdrkt"d",ril',du, og oprykko
I år lykkedes det endelig ot rykke op.Sid-

ste år monglede vi I sølle pointrnu skulIe det

være.AIIe vor opsot på det.0g det lykkedes.

Do vi monglede 2 komperskulle vi til DybbøI.

Vi førte do med 4 pointsrog kunne nøies med I.
Efter vor gode 2. holvleg og seir på L2-s|inåt-
te Bjorne Knudsens chompogne lode fivet.I holv-

Holm - Nordborg - Telf .4513 06

SVEND WITTE

BOLIGMONTERING

^c
) "^R?ti nAV(1u

Mobil- Hjørnet
v/ Fr. Holm

Loltertoft l3 . 6430 Nordborg
Til. 04-45 15 47

legen vor den ellers ved qt hænge i en tynd

tråd do vi kun førLe med I måI'

) Det hor tæret en god sæsonrvi vondt olle kom-

pe.Målscoren blev så fin som 167 nod 64'

Med spænding drog vi til Voiens for of spille
om kreds 8 mesterskobet.Vi stortede nervøstrmen

ikke mindst Lotte Hortmonn medvirkede tiI en

seir på II-5.0gså næste komp vondtesrvi vor i fi-
' noLen mod Bække.Det blev spændendermen en seir

på 15-11 giorde os til kredsmestre.

Næste søndog måtte vi igen ofstedrnu gioldt
det Sydiydsk Mesterskob i Fredericio'Her mødte

I ui Veilby,vondt 7-5 og vqr i finolen mod et SiI-
I t"Uorg hold.Dette hold vondt i flor ynglinge-

I -. rækken.(Mester).Holvondet minut før tid førle vi

I J 8-7,men de fik udlignet.Så måtte der omkomp til.
I

I f"rste holvleg endte målIøsrmen et tvivlsomt

I stroffekost og en udvisning hiotp Silkeborg til

I un somlet seir på 13-9.Vi fqldt med ære'

I Oet hor været en longrmen god sæson.Jeg vil

I ft"mhæve det gode kommerqtskob,sige tok for sæ-

| "onen 
og ønske ler'heId og lykke i serie 3'

I urik.



FARYE OG TAPET
Storegade 17

6430 Nordborg
Tlt. (04) 45 00 6e

SiTILH(f FF'
LEGETøJ - HOBBY - BABYUDSTYR

NORDBORG - TELF. 45 1483

iI. PERREGAARD A.§

6430 NOROBORG 6474 SKOYBY

Ttt. 45 Ol 50 Tll. 44 44 m

Korn. - Fodcrsro{fer

Brindsel - dyggemorcriole,

S t tt g t ert orr e t, t i,t lt en

Fa. r.r.JENSEN
Nordborg telelon 45 14 06

DE ER ALTID vELKOI'A[4EN PÅ

sØ) N@R
HERRED

HUS TELEFoN 4sos3s

Erik Petersen
Blomster - Frugt - Grønt - Konserves

Storeg, 7, 6430 l.lordborg, tll. 450366

DERES VVS-INSTALLATøR
ERIK JENSEN

MELLEMVEJ 2 - 6430 NORDBORG

TELF. 04-,15 05 65 Ejnar Lorenzen

kebmend Turcvei 12 KirLeby ..1 t 0055

r-rc
!ti:M

iltf,fnEtt JExsEx
CEf,TEX GNILT

IIAUX&'ERG
BUTIf,IGEilTER

ilAFll[.F0RSltRttG
Peter ilattcsen

lvlaJs Clausensvej I - 6430 Nofdborg

-ring$UtE'

ALS-MESTERSKAB for unqdom,28-3-81.

Pigerne stortede med of sIå Egen 6-0.Næste

modstonder vor Asserbollerder før hor voldt os

problemer,vi vondt 4-3 med seirsmå1 i sidste
sekund.Mod Augustenborg i næste komp lykkedes

monge fine detoiller og vi slog dem 5-3.Imid-
lertid hovde Asserbolle nedlogt protest mod

os.0mkomprnu skulle de hove.7-2 1ød vor sejr
på.De blev totolt udspillet.

Så gioldt det puljekompene mod Hørup og Not-
mork.Vi slog begge hhv. 6-2 og 5-2.En deilig
dog.Den vundne pokol står i skobet i Hollerirnu
må den forsvores næste år.

Drengene klorede sig fintrsejre over Ketting
-Tondslet og Hørup.Først i finolen mod U1kebøI

et nederlog på 4-5.Drengene gjorde det godtrde-
sværre kendte ieg dem ikke så godt og lovede

nogle feil ved udskiftningernerdet er der ikke
råd til i kompe på 13 min.I vor flinke og for-
ståenderhovde nok ikke selv regnet med en fi-
noleplods.Godt kloret daengerså tæt på og o1-

ligevel så longt fro.
Jens Mollerup.

HIEMtr#ERqi
G4.X):\l()tit/ti(,r !tr i I r':l


