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Formand
Næst formand
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Chr. Jørgensen, Apotekervænget
Bent Riemer, Sol-sortevej 9
Peter Hansen, Lærkevej 30
Bent Riemer, Solsortevej 9
Rent Enghoff, Lærkevej 1l
Iinn Christensen' Skovhaven 18
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Formand : Viggo Jessen' Asgårdsvei 4

Kasserer : Steen Kjellberg, Asgårdsvej l-l
Medlem : Per Petersen, RYPevei B

Spilleudvalg: Gunnar .IØrgensen, Fribierg l4
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Bestyrelsen

Formand : Nie1s Arne JØrgensen' Akelejevej I
Næstformand : Anette Irederiksen, Perikonvej lo
Kasserer : Biarne Knudsen' Bogfinkevei 1B

Sekretær : Leif Rohr, Østerhaven 28

Medlem : Ronald Pedersen, Voldgade 19

Medlem : Cfaus JØTgen Bonde, Lærkevej 16
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Iormand : JØTn Werner, Niels Bohrsvei 11
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456118

4549o6

- 45467 4

NR. 5 MAJ 1981 L2. ÅnOnNC

KLUBREKORDEN er nu oppe på 250 kompe'Indeho-

veren er fortsot uopslidetige Peer Christionsen,

2. holdets onfører.Her ses øieblikket hvor for-
monden Chr.Jørgensen Ønsker til lykke før kompen

)mod 
Egernsund.Troditionen tro opildnede jubiloren

sine tropper til en seirr2-I endte kompen'SkuIIe

nogen være i tvivl er det somme Peer som er med til
of love fest-i-byrlotto,div. fester'De sidste por

år hor hon også fået tid til ot spille old-boys

fodbold midt i ugen.SP0RTEN ønsker TIL LYKKE'

Du bliver svær of overhqle.



Nordborg Cyklebørs Byonlng.rrtlklcr - Trælart

JENS KOLMOS' EFTF.

HOLMGADE 33 _ TLF. 451457
v/ Harald og Waldemar Petersen

STOREGADE 2 _ TELEFON 4506 35

Junior-træningsle ir.
Et hårdtrmen spændende progrom vor plonlogt do vi

nødte søndog 29-3 kL. 8,15 ved Idrætscentret.
Første punkt vor et godt morgenmåltid ,fro 9-L2

stod der knoldhård træning på progrommet.Trænerne
hovde smurt tykt pårskulle vi igennem det somme mon-

dog og onsdog vil-Ie iuniorofd. hurtigt miste spille-
re.Efter de tre timers træning fik vi middogsmod i
cofeterioet.

l'.Iæste punkt vor for I. og 2. hold toktikmøderr3.
holdet skulle ofsted til Augustenborg for ot s"pille
træningskomp.Trænerne fortolte os en mosse om toktik,
bogefter skulle vi vise om det vor forstået.Første-
mod ondetholdræren stod på spilringen of holdene vil-
Ie tobe.Kompenrhvor den suveræne dommerskikkelse Pef^g
Poulsen helt stjol billedet,endte 3-3.Begge hold ffål
tede i somtlige 70 min.

KI. 16 vor dogen forbi,jeg tror vi oIIe hovde govn

of hvod der vor sket i dogens Løb.Et tilsvorende or-
rongement plonlægges som optokt til efterårsturnerin-
gen, jeg viI gerne onbefole ideen tiI ondre ofdelinger.

Corsten Antonisen.

2

ek som r nerel

opti ker

HANS SCHMIDT

URE oG oPTIK - GULD oG SøLV
Nordborg - telefon 4E OO 15

LANGESø HERREFRISøR

PLADSBESTILLING
KOM IND ELLER RING OG AFTAL TID

TELEFON 451231

OLD-BOYS.

DBU hor som noget nyt i år indført en londspo_
kolturnering for o1d-boys.NB syntes om ideen og
hor tilmeldt et hold.

Progrommet er nu fostlogt for indLedende runde,
hvor oIIe møder ol-l-e.Hvert hold er sikret 5 kompe.
NB er i pu1 je 2A(i olt J2 o' 6 hold=192 hoLd),vore
modstondere bliver:BronderEsb jerg fBrAugustenborg,
Løjt og Christionsfeld.En stor mundfuld.

Kompene er oftol_t således:
27-4 kI.19rO0 Augustenborg - NB res: I-I
4-5 kI.19,00 NB-Løjt

I1-5 kl.19,30 Esbjers fB-NB

24-5 kI.13,30 Bronde-NB

1-6 kI.19,00 NB-Christionsf el_d

}liemmeLompene spilles ved Idrætscentret.pul!evin-
deren går videre til ofsluttende runder. -,>

iHAVNBJ
o
ER

SPAR



MANUFAKTUR

KONFEKTION

NORDBORG

bent
enghoff

HERREFRISØR
HAVN BJ E RG BUTI KSCE/NTE R

1.moj er træningen mondog kl.18,30,
Idrætscentret i Longesø.

spillerudvolsetT6unnor Jørgensen .

ved vort bryllup.
Stolberg.

0BS... fro
flyttet til

TAK for opmærksomheden

Morionne og Per

FORÆLDIE,'ungdomstrænerne især for de yngre år-
gongerbeder om of børnenes tøi bliver mærket'Det

må do være ærgerligt of miste det dyre sports.tø j,

hvis et glemt stykke kon finde rette eiermond.

For trænerne er det irriterende of rende rundt

og spØrge hvem eier dette eller hint.Trænerne hor

rigeligt med of posse vore uager og lære dem ot

spi1le fodbold.

Helmars "FOTO"
NORDBORG _ TLF. 45 I6 06

Kunstboden
i llordborg

Storegade 9, tlf. 4S I I S5
6430 Nordborg.

MODERNE BRUGSKUINST - GA\,!EIDEER

l+

)

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

LÆR DET NEMT OG BEKVEMT I

il0RD.ÅLS XønESX0IE
J. BRADERSEN

Nørreskowei 2 - Svenstrup
Telefon 45 62 50

Ss[yluo
STEDET HVOR STORE NAVNE UNDER-
HOLDER OG GLADE MENNESKER MøDES

TELEFON 45 1046

KIG IND TIL

Koluos
DERES HOKI KøBMAND

TELEFON 4517 17

SIDSTE:

"En tiLskuer",forhåbentlig ikke fro mofioen eller
det der er værre endnurhor vist sig som et enormt

MANDF0LK og sendt 1. holdets træner Thorvold Rosmus-

sen en hel del "gode råd'.'Stå dog frit f rem n/k'er og

begrund,de gode råd,olle vor ikke lige ringe.Måske
kon du blive trænerrholdleder-konsulent eIIer ondet,
i NB hor vi brug for olle.Bore ikke ononyme brevskri-
vere.Velbekomme eller velkommen?

Med VENLIG hilsen z^,/Lhr.Lorsen.

OASEN,kom fest-i-by øIteltet tiI ot hedde.
Vinderen of govekortet fro Finmonn-sport blev
Gerdo Andersen.TIL LYKKE.

WESTON
FRA VIEG TIL VIEG

TONNY PETERSEN
MøBLER

STOREGADE 69-71 . NORDBORG
TELEFON 45 19 31

VI SÆTTER KVALITETEN I HøJSÆDET



TELEFON 45OO70

iffiintsltxBtrt
Storegade 4 - Nordborg - telf. 4514 26

Søndergade 7 - Guderup - telf. 45 8l 10

Korontænebestemmelser: (tfip fro JBU-blodet)
Udvisninger: 3spilledoges korontæne idømmes for
of sporke eller slå en modspiller somt for ben-
spænd el-l-er ondre grove forseelser.

2 spilledoge idømmes for forsøg på ovennævnte,

somt når der foreligger formildende omstændigheder

f. eks. provokotion.
1 spilledog idømmes for utilbørlig optræden,

somt for ondre strofbore forseel-ser.
Der kon idømmes ti11ægsstrof tif ovennævnte

efter forseel-sens grovhed,ligesom der kon strof-
fes mildere.Der vil under o11e omstændigheder' bli-
ve idønt ti11ægsstrof såfremt spilleren ikke stroks
retter sig efter dommerens onvisninger.

Korontæner for udvisninger behondles og udsen-
des om onsdogenrspillerne kon ikke udstå korontæ-
ne forinden medde-l-e.l-se er modtoget f ro JBU, ol-tså-)

siden 1865
-på bor.det hvcrn
venneF rnødes

NORDBORG AFDELING

- cn bonk Dc kon rcgnc mcdl

t Ilr
RIDEPLADSEN 1 _ TLF.451625

NORDBORG

tidligst torsdog.Ved oftenkompe,hvor indberetning
ikke kon være JBU i hænde om onsdogen,vil korontæ-
ne først blive idømt ugen efter.

Advorsler:3 odv, inden for somme turneringsår
betyder i oIIe tilfæIde I spilledogs korontæne.

2 odvorsler inden for 6 uger giver olmiridelig-
vis 1 spilledogs korqntæne.Perioden mellem sidste
runde i foråret og 1. runde i efterårsturneringen
betrogtes som een uge.Såfremt der er mere end 6
uger mellem odv. I og 2 udløses koroåtænen først
ved 3. odvorse"L.

)
Anito og Preben

(Hv", bliver det næste gong?)

TAK for opmærksomheden

bryllu p.

ved vort

Høi.

Alt i cl-l«okl«enudrsr

wr,",Y.'3r,
Nordborg

$porlrarlillrr

SØnderborg - telf. 42 35 57
Nordborg - telf . 45 l6 58

7

nlNa!



Miniput ofd. i opril:
Fremmødet tiI træningen hor været stortr lige

fro vi begyndte udendørs.Co. 35-40 ud of 45.
Månedens spillere blev:Kristion Hottebo JBU-B,

Fronk Andersen SI-A og Mortin Lumbye Honsen SI-8.
Resu-Itoter for JBU-B:NB-Tønder 8-l,NB-Bov 2-1.
SI-A:NB-Sundeved 9-2,NB-Notmork 3-1"
SI-B : NB-SB 6-0, NB-Notmork 6-0.

Før turneringen spillede vi nogle træningskompe
for JBU holdet med følgende resultoter:NB-SB 4-2,
NB-Egen 1-1 og NB-Aug.borg 6-1. SI-A holdet slog
Egen 1-0 og Augustenborg 5-0. SI-B holdet tobte
2 gonge med lI-0 til DybbøI.

01e,Eric og Ib.

NTEåE
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!
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S EN IORAF SLUTNINGSF ESTEN .

Festudvolget hovde ti] Iørdog d. 4. opril stoblet
god fest på benene for de co. 100 deltogere.I Iøbet
spisningen vor der underholdning og overrækkel-se of
forskellige trænergover og spillerpokoler.
Årets spillere på de forskellige hold blev:
Kvolifikotionsdomer, Lone Nørgård.

)

,J

Serie 4 domer,

01d-gir1s,
Serie I herre,
Serie 4 herre,
A-herre,
B-herre,

Jonno Petersen.

Lene Knudsen.

NieIs Arne Jørgensen.

T onny Nie-i-sen.

B jorne El-iosen.

Steffen Hold.

STOP LÆSER?

To' dig tid til ot studere hvod to piger hor ot
indskyde(oltså ikke i mål),for ot komme til sogen,
lidt om håndbold.

f regn/sne og kulde,slud og frost "kokser" vi of-
sted på tomme moverrstobile som vi er,møder vi to mi-
nutter før stortsignolet.Jønnefor er "coId",hon ved
vi også kommer til sommerrhvor vi efter mudderbodet
skol voskes ekstro godt.0m vinteren ofreogerer vi i
den særdeles indbydende Nordol-shol,bodet springes ik-
ke over,Jønnefor trænger ogsårhon står og skriger og

skråIer så sveden hogler of homlEr I med endnu?
Anden holvleg,vi sætter forten lidt ned.
Jonny spytter i fIøjten,er det ikke ol_vor?Men må-

ske leg?Do vi så Jønnefors hovede søndog morgen spurg-
te vi os selv,hvor er vi?En svog stemme svorede:TØNDER?

Hor du kedet dig?Hor du forstået"pointene,,?EIlers
prøv igen.Er Jønnefor tilfreds nu?

Aktivt indlæg fro:
Bolder og Buer.

MINI-HÅNDBOLD i Gråsten.
Lørdog 25 opril tog co. 40 personer

sten. 19 of os vor mini-spillere, resten
kende og ledere,olle interesserede i ot

ofsted til Grå-

foræ1dre, sØs-

føIge de smår-



W. BUSS
El-installatør

Specialcenler t ltvicJevarer
HAVN BJERG BUTIKSCENTER

Telf . 450766-450266
MEKANIKER VIGGO LAUSTEN

HAVNBJERG
TELEFON 45 1460

Forud vor gået en henvendelse til foræIdrene om de

kunne køre.Det blev ikke noget problemrder vor plods

nok til vore 5-8 årige.
Stævnet vor orrongeret of JHF's kreds 8.Det vor lidt

specieltrsommenlignet med de stævner vi kender fro bør-

ne-rungdoms- og seniorrækker.Her spillede børnene hhv.

3 og 4 kompe over .l-5 min. hver.Der spilledes på mini-
bone (på tværs of håndboldbone),der findes ingen vinder
mon tæIler nemlig ikke mål-.Dommeren sØrger for of det

hele gliderrmen optræder mere som veileder end egent-

Iig dommer.SåIedes kommer stævnet til of køre i en be-

hogelig otmosfæreruden for meget konkurrence.

Jeg tror børnene er meget tilfredse med en sådon

dogrdet er obsofut noget de ser hen til.Det er også

mit indtryk of forældrene syntes det er en rigtig må-

Kommo.

konto i
Handelsbanken

TTANDELSToT*.T,,il,
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TRICOTAGEHUSET

STOREGADE 31 _ NORDBORG

10

»

?lelmuth ?lønsen
Blikkenslagermester t/YS-installatsr

Bækgade 2 - telefon (04) 45 15 54

VELEGENET
SKOLEVOGN
OG EGET
TEORI LOKALE

N. BOYSEN
Søbokkcn 2 - tel(,450095

UNGDOMSHOLDENES HJEMMEKAMPE I SOMMER.

Ynglinge herre
14 moj kl. 19.

2lnoj kI. L9.

2 juni kI. 19.
11 juni kI. 19.

Ynglinge dome B

2I noj kl. 19.

2 juni kI. 19.

9 juni kI. 19.

Junior dome A:

11 moj kI. 19.
14 mo j kl. 19.

2 juni kI. 19.

Små piger B, som

UIkebø1

Øster Hø j st
Lundtoft
Tønder I

NH - Tondslet
NH - NybøI

NH - Notmork

00 NH - U]kebøl
00 NH - Asserboll-e
00 NH - Vidor
også deJ-toger hor ingen h jemmekompe.

A:

30

30

30

00

:

00

00

30

NH

NH

NH

NH

)

NIORDBORG KIOSK
N. Lehrmann Madsen

Sioregode 49, tll . 45 01 / 4

Aut, li ps{orhondler - tipssyslemer I

BLADE_-TOBAK-PI BE R-RYGEARTI KLE R

KAFFE-SOUVENIERS

NB! FILM FREMKALDES

§)sttøOe Wø*
Storegade 55 .6$A Nordborg

TU. @4) 45 (Æ 67

11

(S,, 
Han



KøBMANDEN

Bent Lauslen
KøBMAND

r 
TELEFON 45 15 03 9 6{30 NORDBORG - TELF. (04)453313

URE
eftf. OpTtK

STOREGADE 65 NORDBORG - TLF. ,I5 I55I

gr4E7 Bent E. lVlø,d,een

AuT, EL.INSTALLATøR
STOREGADE 63 _ TLF. 45 19 50

ALTING I EL-TING
MALERMESTER

HESSELHøJVEJ . NORDBORG

TELEFON 451852

Afslutningsfest for børne og ungdomshold.

Fredog 10-4 hovde vi ofslutningsfest for ungdoms-

holdene,co. 50 deltog.KI. 19,30 spillede diskoteket
op til donsrstorten vor lidt sløvrmen der blev hur-
tigt trængse1 på donsegulvet.

Årets spillere kåredes i Iøbet of oftenen,det blev:

STØT VORE ANNONCØRERI

Junior herre
Drenge

Junior dome I
Junior dome II
Pige I
Pige II

Jens Honsen

Jon Corstensen

Honne Jørgensen

Jonno Louridsen

frene Christensen
Lene Blom

Senere på oftenen kom Niels Arne Jørgensen med en

humørpokol fro SIUNA.Den skulle overrækkes til en bør-
ne- efler umgdomsspil-Ierrder oltid hor humøret i top,
såvel i komp som ved træning.Under stor iubel og høj- )
tidelighed tilfoldt pokolen Morionne Luxhø i fro pigelg

)

Wnnen
attr''8cn",

)

SkaH at Worffiolk til pfien.
Tøj, sko og rekvisitter. Professionelt hele vejen
igennem. F.eks. er Winner ketsjere fremstillet i
samarbejde mellem Lene Køppen og Courtmaster.

HHUHHHN
NORDBORG

13
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f,bro' Q\"ooru
Storegade æ - Tlf . 45 30 34

64i}O NORDBORG
Stedet hvor glode mennesker mldesl

I(øREKORT III. ALT
TEORIEN LET FORTALT -

Motorcykel - bil ,- Iastvogn * påhæn.gs-
vogn -erhverv-bus

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

rdog ortsqtte vi me rneholdene qI
kI. 18r30.Kun omkring 25 deltog,men det føItes
monge flere.Donsen gikrkun ofbrudt of kåringer
kurrencer.Årets spillere blev:

Ier
som

og

En stor ære overgik os, Lone Ke.l_.1_ermonn(Rito Glock)
kom og song for os.Stort bifold og krov om ekstro-
numre.Selvom det vor svært for de små måtte vi stoppe
k]. 22,30.

Tok til Clous
de musikkenrogså

med oprydningen.

En lol(al bank
har mange fomeb

-derfor

Smådrenge

Små piger
Mini piger

Morten Knudsen

Herdis Nielsen
Betino Gunnesen

kon-

.Jevere-
som h jolp
Søren Z.

Jørgen og

tok til de

Leif som

trænere

begge doge

og ledere
Jørn Lindo D. o

sYq_tstN.Kt'j
SPONSOR FOR NORD_ALS BOLDKLUB

SVEND WITTE

BOLIGMONTERING

/6\
J5L ^«r ,

I u[.oot

M
Holm - Nordborg - Telf.45l306

Mobil- Hjørnet
v/ Fr. Holm

Løftertoft l3 . 6430 Nordborg
Tl,. 04-45 15 47

hor givet et sæt trø-
vil gerne her i blodet
til vor klub,

SPONSOR:

ier til vore
sige tok til

fo.P.BIeshøy's eftf.
herre ynglinge.Jeg
firmoet for støtten

N.A. J.

GRÆNSESTÆVNE 1981.

FøIgende hold vor tilmeldt i år: I yngl.herre,
I jun.herre og 2 jun.domer

28/3 kL. 6,30 stortede vi til Tønder,hvor vi
stroks indkvorteredes på en skole.

Yngl.herre spillede 5 kompe og fik en 3. plodsi
i pulien.Jun.herre nåede en 2. plods og vor tæt på

puljesejren.Jun.dome I blev nr.2 i sin pulje,også

1nær ved puljesejren.Jun.dome II tobte oIIe komperom-
J.nd knebent.

Lørdog often vor vi tit diskotek i Tønderhol f,
et meget vellykket orrongement.Søndog kI. 15 tog vi
hjem og vor ved HoIIen kl. 16,30.

Vi trænere vil oIIe gerne sige tok til somtlige
spillere for god opførse1.

Jørn W. og Søren Z.



siTILH(f,FFI
LEGETøJ - HOBBY _ BABYUDSTYR

NORDBORG . TELF. 45 I483

FARVE OG TAPET
Storegade 17

6430 Nordborg
Trf. (04) 45 00 69

JUNIOR A-domer.

J"g synes hele turneringen er gået godt.Tok til
spillerne for den gode tilslutning og det gode kom-

merotskob,til både træning og komp.Vi sluttede på 2"

plodsen i turneringen/udmærket.
Pokolturneringen deltog vi også i,slog Lundtoft og

Asserboll-es mesterrækkehold,men måtte bøje os for Ul-
kebø1(med tyve måIi).A1Ie kompe på udebone.

Tok for sæson 8O/8I.
Jørn W.

JUNIOR A-herre.
Første holvdel of turneringen gik fint,kun I ne-

derlog,til Øster Højst.Efter pousen sotte vi stroks
2 point til mod Augustenborgrnu troede vi oIIe de on-
dre vill-e hove hævnrmen de næste fire kompe vondt vi

Så vor der logt op til topopgør mod Øster Højst i
gen.Uheldigvis kom vi skævt igong,tobte med to må1 og

de vor kredsvindere,men vi fik en fTot 2. plods.
TiI sl-ut tok tiI olle spillere for den fine til-

sJ-utning.Do jug ikke skol træne jer næste sæson vil
jeg ønske jer held og lykke.

)

Søren Z.

iI. PERREGAARD A.§
6430 XORDSoRG 6474 SKOYBY
Tlt. 45 01 50 Tlr. 44 44 (n

Korn - Foderstoifa,

Brindscl - Byggemotcriolcr

S l u 91 t erl or r e t n i rt g e n

Fa. J. J.JENSEN
Nordborg telefon 45 1406

DE ER ALTID VELKOIåÅ4EN PA

NØR
HERRED

HUS TELEF'N 4sos3s

Erik Petersen
Blomster - Frugt - Grønt - Konserves

Sloreg, 7, 6430 I'lordborg, tlt. 450368

DERES VVS-INSTALLATøR
ERIK JENSEN

MELLEMVEJ 2 - 64i}O NORDBORG
TE!-F. 04-45 05 65 Ejnar Lorenzen

købmand Turøvei 12 Kirleby ..1 50O55

)

r{a
rlg(

TIIA]IFRED JE}ISE1'
CEI{TER GRItt
HÅYIIBJERG

BUTIXSCEIITER

lotrerro{r 26 30 Nordborg Tell {.,) 45 14 32

HAFIIA.FORSIXRI]IG
l)eler ,\l s11s5v71

\laJs (.lausensvej 1 - 64JO Nordborg

- ring {5 U lE


