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Søndog d. 13 september indbyder ungd'ofd' tiI
,,NB-træf" ved Idrætscentrets hovedindgong.Alronge-

'mentet er åbent for oIIe medlemmer med fomilie'

somt ondre interesserede.
I Iøbet of tiden meliem L2 og 16,informerer'op-

Iyser og underholder vi med:

ULILIIUN§2 of sportstø ! og "dingsbumser" '

@,hvor monge bolde er i nettet?Præ-

mie til den der gætter rigtigt'
L[Lrtonefilmen om fest-i-by 8I vises i hollens

mødelokote kI: 13.30 og 15'00'

SIIPE&IfINISESE:en bold til qIIe der kon "holde"

bolden i Iuften"(med ben eller hovede)ou"t 30 gonge'

TNFORMATTON om NB,ungdomsledere er tilstede'

§EABKEBMUIELNB§ gomle,men populære leg'

UIJåIK.Ungdomsspillere fro NB posser båndoptogeren'

A: Idrætscentrets cofeterio rykker udendørs

(n,ri" ve jret tilloder) ,

KEAMEIDEN:NB'ernes egen,hondelsplods"'Her kon brugt

fodboldudstyr sælges/byttes/købt" eller gives væk'

sFIVFølGFI TG er der grqtis odgong til "NB-træfr'-

ligeledes er deltogelse i konkurrencerne grotis'
På bonerne er et por spændende ungdomskompe og

kl. 16 spiller serie II holdet mod RIBE'

VeI mødt til en festlig eftermiddog' Peter Gloc k.
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Bygnlngrarflkler - Trælarl

JENS KOLMOS'EFTF.

HOLMGADE 33 _ TLF. 451457

Nordborg Cyklebørs
v/ Harald og Waldemar Petersen

STOREGADE 2 - TELEFON 45 06 35

FODBOLDFERIE ELLER E.JS

I skrivende stund holder vi sommerferie'Jeg

te forleden en seniorspiller,vi tolte lidt om

sidste kompe.Men nu er der fodboldferie'

5å spørger hon stille og ro1igt:"Kunne vi ikke

godt træne helt frem til Donfoss-ferien,bore een

gong om ugen?Om ikke ondet så for ot mødes i klub-

huset".Min personlige mening er of mon skol holde

ferie som nu og så toge fot igen,hårdt og brutolt'

når folk kommer hiem fro ferie'
Jeg må indrømme det glæder mig of høre'mon sov-

ner somværet i klubhuset'Vi skulle gøre endnu mere

for sommenhofdet,det gæIder oIIe med tilknytning

til NBrstore som små.Skol vi i årene fremover nå

noget kon vi lige så godt med det somme lære ot

Løfte i flok.Ved ot lytte tiI hinonden,spillere'

trænere og holdlederertror ieg vi kon løse monge

problemer.
Med disse ord vil jeg ønske olle et godt efterår'

Verner Petersen.

TAK for opmærksomheden ved vort bryllup'
Vivi og Arne Johonsen.

nrød-

de

LANGESø HERREFRISøR

PLADSBESTILLING
KOM IND ELLER RING OG AFTAL TID

TELEFON 451231

HANS SCHMIDT

eksomtneret

optiker

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

1II]-n or un ene efter
nr. 8med9point.
- 3 -15
- 3 -15
- 2 -L6
- r -18
- 2 -L2
- I - 15 -(de et unge)

stillingerne endnu ikke klor.
Peter GIock.

SOMMERFODBOLD.

I week-en den 8/9 ougust re iser et miniput og et

lilleputhold til Stige på Fyn,for ot deltoge i et

stævne der.Somme week-end gæster vi Grom med pus-

Ynglinge A

Junior A

Junior B

Drenge A

Lilleput A

Miniput B

Domer serie
Desværre er

2

SI

Iingene.
\ En uge senere

t'in"pang AIK, som

reiser iuniorerne(årgong 66) tiI
hor et stort stævne.
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HERREFR!SøR

HAVNBJ E RG BUTI KSCE'NTE R

MANUFAKTUR

KONFEKTION

RESUME over 3. holdets forår'
Hvordon vor indsotsen i foråret og hvod er grun-

den til vor plocering?
Træningsindsotsen og forståelsen for nogle of de

øvelsei vi brugerrkunne nok bedres'Ret monge ting

bliver sIøset udført,f.eks. skol bolden ved skud-

træning helst sættes så fikst som muligtrunder spil
med 3 nod 2 gæIder det kun om of forsvore eget m&I,

ikke noget med of toge choncen og 9å.frem'
Med hensyn til komp lider vi nok en del under de

skiftende holdrdet hor givet no9le misforståelser i
forsvoret.I ongrebet hor det knebet med fontosien.

Ved træning bruges bI.o. noget der koldes "overlop'i

hvor tit hor mon set det i komp?Måske snokker spil-
Ierne for lidt sommen på bonen under komp?Nogle of

disse ting må vi prøve of rette i efteråret'
Corsten HoId.

Kunstboden
i Nordborg

Storegade 9, tlf. 45 I I 35
6430 Nordborg.

MODEBNE BRUGSKUNST _ GAVEIDEER

Helmars "FOTO"
NORDBORG _ TLF. 45 I6 06

)

§shy luo
STEDET HVOR STORE NAVNE UNDER.

HOLDER OG GLADE MENNESKER MøDES

TELEFON 451046

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

LÆR DET NEMT OG BEKVEMT I

lt0R0-ALS KgnESKotE
J. BRODERSEN

Nørreskowei 2 - SvenstuP
Telefon 45 62 50

KtG IND TtL

Kolmos
DERES HOKI KøBMAND

TELEFON 451717

)

MINIPUT JBU-B.

Månedens spiller( juni), John Rosmussen'

Resultoter i iuni: NB-Rødekro l1-0
NB-Hørup I-3

2. pinsedog vor vi en tur i Hoderslev til et

stort miniput-stævne.Vi hovde en deilig tur og mi-

niputterne fik spillet en mosse deiligt fodbold,der

blev kæmpet og fightet så det vor en fornøjelse'

Heppekoret hovde vi med hiemmefro,co' 25 foræl-

dre og søskende ti1 spillerne,ieg tror også de hov-

de en god dog.Som træner er det bore dejligt når

foræIdrene hor tid og lyst til of være med'

Vi spillede 4 kompe,vondt de 3,men trods en rnål-

score på I4-3 blev vi kun nr.3 i pulien'Fro vor

.}.rf :" 9ik 0B og Toftlund videre.Finolen vondtes of
'38 or"t Egen med 2-I. r+

WESTON
FRA VIEG TIL VIEG

TONI-JY PETERSEN
MøBLER

STOREGADE 69_71 . NORDBORG

TELEFON 45 19 31

VI S/ETTER KVALITETEN I HøJSÆDET

NORDBORG
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Storegade 4 - Nordborg'telf. 4514 26

Søndergade 7 ' Guderup' telf. 45 81 1O

TELEFON 45OO 70

Tok til miniputterne og deres foræIdre for en

de j 1is dos.

0m turneringskompen i Rødekto bør nævnes of pe-

rioderne endte 4..0,6-0 og 1-0 (ff-O)'Åt"og"n hertil

vor of dommerenren meget ung mond i cowboytøirstop-

pede kompen 6 min. for tidtigt'Vi fik miniputterne

på bonen igen og spillede kompen færdig'Det skol og-

så med of græsset vor så longtrot Kristion Holtebo

og Anders Lorsen næsten kunne gemme dem opre ist i

det.vi klædte om sqmmen med Rødekrorog do der somme

often også vor træning i ktubben,vor vi på et tids-

punkt 50 mond i et rum til højst 20 mond'

Lørdog L3/6 vor ieg med miniput 2 i Svenstrup'

Her vor bonen ikke streget op.Til opvormning fik vi

en bold med så lidt luft of mon skulle tro de pu-

)

I

ster dern oP med munden' r-a>

siden 1865
-på bondet hvon
vennen rnødesi

NORDBORG AFDELING

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

NORDBORG

Også her vor dommeren en ung mond i notiono'l-drog-

ten (cowboytøi).ruar mon nødet disse forhold rundt

omkring sender mon Jocob og co. en venlig tonke'

Sidste:Miniput JBU-B er på 3. plodsen,2 point

efter nr. t U1kebøl.For 7 kompe hor vi 10 point,

mårscoren er 4L-L2' 
rb Anthony.

BRUGT fodboldudstYr:
Er dine støvler for små?Er du vokset fro dit

tøi?En onden NB'er kon sikkert bruge det.Mød op

med udstyret ti1 "NB-træffet" 13. sept.
Her kon du sæIger/købe/bytte eller give det til

en kommerot.HUs Vi oPstil-
ler boder hvor de hondlende selv kon reklomere for
)"r"" ting, f. eks . med prisskilte.

Peter GIock.

Alt i cl-kol«kenudr§r r Sporlrarlillcr

Sønderborg - telf. 42 35 57

Nordborg - telf. 45 16 58

7
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Nordborg
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EN LILLE BUKET.

Nogle få ord ongående 2' holdet for første

holvdel of sæson 1981,

Jeg hor kun ros til holdet,hvodenten det er

spillere der må en tur ned fro I' holdet eller
de kommer op fro 3. holdet'

Men lod det nu ikke blive en sovepude for ef-

terårets indsots.Nu bliver det sværtrvi må regne

med of olle vil sIå os'
Verner Petersen.

uÅurrrrn - uÅurrrrn - YÅuaxrrrn

Vinder i l"1o i

I Juni vondt

måned blev nr ' L45'

nr.31.
uÅunxrrrn - NÅuarrrrn .-Y,Åu511qg

Så skriv den til SPORTEN'Er der ting du synes '

burde nævnes eller kommenteres så skriv eller sig

det til mig.SP0RTEN er et medlemsblod og bliver

oldrig bedre end medlemmerne se'Lv er med til ot

gøre blodet.0m det er fro NH eller NB er ligemeget'

Chr. Lorsen .

I

)i

I

$

)

KLUBMØDET i August:

Formonden Chr.Jørgensen berettede of mon til

seniorofdelingen mongler træner tiL 2' holdet næ-

ste årrmen bestyrelsen orbefdede med forskellige

muligheder.I løbet of co' 14 doge forventer mon ot

hoveseniorofdelingendækketindmedtrænereiL982.
Det ser åbenbort værre ud for ungdomsofdelingens

vedkornmenderher nævnte formonden of der på nuværen-

de tidspunkt mongLede 6-7 trænere til næste sæson'

Mon ikke nogle foræIdre skulle overveje of give et

Iille nop.Ingen behøver ot frygte for kvolifikotio-
nernerblot vilien og interessen er til stede'Prøv ot

tole med Peter Glock hvis det er noget for dig'han

viI blive så glodl
5e of komme ud of buskenrvore ledere må bruge olt

for megen tid olene til of skoffe ledere'Der skol

bruges monge for of drive en klub of NB's større'Ise'

Bent Riemer lovede of olle kompe så vidt muligt

spilles ved Idrætscentret i efteråret.Alternotivet

)if ffi"e Hovnbierg Skole.Bent regnede også med ot
-den nye kompfordeler i dommerklubben vor bedre ot

somorbeide med end forgængeren'Vi hovde io nogle

uheldigttilrettelogtekompeetporweek.endsifor-
årsturneringenrbl.o' i Påsken'

Chr.Lorsen.



W. BUSS
E l-installatør

SPecialcenter i llviclevarer
HAVN 8J ERG BUTI KSCENTER

Te1f.450766-450266
MEKANIKER VIGGO LAUSTEN

HAVNBJEBG
TELEFON 45 1460

Hvod bringer efteråret?
For serie 2 holdets vedkommende bliver det

nok lige så spændende som i sidste sæson 'I øie-

blikket er vi kun eet søIle point fro en nedryk-

ningsplods (det er dog et point og 3 plodser

bedre end på somme tid i fjor,hvilket noturlig-
vis ikke må blive en sovepude).Jeg synes spil-
lerne hor ydet et kolossolt stykke træningsorbe i-
de her i og efter sommerferien.Vore resultoter i
træningskompene hor også været udmærkede,måske

lige bortset fro kompen mod UlkebøIs himmelstor-

mere,som bfev tobt 4-5 trods tre føringer under-

vejs.Mod Lysobild,Ketting især og SB blev spillet
så godt of vi rned hele 7 hiemmekompe i efteråret,
må stå godt rustet. .+

(0,,, 
Han

bruger
h o'det

.:::":#rå
I{AN[» E LS BANKE N

' -altid med i billedet

TRICOTAGEHUSET

STOREGADE 31 _ NORDBORG

N ?l ,
1l 3TAY{ D

I l

10

?lelmuth \lønsen
Blikkenslagermesler r/YS'installatsr

Bækgade 2 - telefon (04) 45 16 54

VELEGENET
SKOLEVOGN
OG EGET
TEORI LOKALE

N. BOYSEN
Søbokken 2 - te]I.450095

)

TiI gengæId er olle 4 udekompe mod de hold som

i øieblikket er ploceret under os,så der skol de-

sværre sikkert blive spænding nok.NB hor. jo ry
for oltid of Ievere spænding og underholdningrom

ikke i den ene ende of tobellen så i den onden.

Her umiddelbort før vi lægger ud mod Bredebro

på h jemmebone hor vi desværre måttet konstotere
ot 2 mond er skodet og ude of billedet en kort
tid,et por ondre opsøger løbende øens medicin-
mænd for diverse skrommerrså vore gode trænings-
kompe til trods hor ho-Idet måttet ændres i sid-
ste ø jeblik..Heldigvis hor klubben jo så god en

bredde of reserverne kon gøre god fyldest med det
somme.

PoIIe Eriksen hor forlodt NB i bedste forstå-IJ else for ot prøve lykken i SB.Uden bil og med *

HUSK VORE ANNONCøRER

NÅR DU GÅR PÅ INDKØB!
sstrøbe wset

Storegøde 55 .6430 Noillborg
TU. (01) 45 M 67

11
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KøBMANDEN

Bsnt Lautlen
KøBMAND

. 
TELEFON 45 1503

STUDI
STOREGADE 9 6{30NORDBORG - TELF I04I45]3]]

såvel bolig som orbe ide i Sønderborg er det en

Iong tur 3-4 gonge om ugen.Derimod er Svend Hoor

(før hed hon også Petersen) gået i skorp træning

og med igen efter godt et års frovær fro I' hol-

det.EIIers ikke de store ændringer.

Jeg håber vi igen klorer .den, of 2. holdet ryk-
ker opr3. holdet skober sensotionen og bliver i
rækkenr4. holdet ligeså.For ot opfylde dette må

vi være klor til en drøi tørn.God fornøielse.
Chr. Lorsen .

los.l
Oet d$er

Nu gbr

URE
eftf. opTtK

STOREGADE 65 NORDBORG - TLF. {5 I55I

12

Bent E. tladeen
AUT. EL.INSTALLATøR

STOBEGADE 53 _ TLF. 45 19 50

ALTING I EL-TING
MALERMESTER

HESSELHøJVEJ - NORDBORG
TELEFON 451852

STØT VORE AI{NONCØRERI

) I-

Wnnen
tt-,g )

alttil {pofien
SkaUatPq#olktilpfien.
Tøj, sko og rekvisitter. Professionelt hele vejen
igennem. F.eks. er Winner ketsjere fremstillet i
samarbejde mellem Lene Køppen og Courtmaster.

trtrutrtrEtN
NORDBORG

13
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f,b*r' $\"ooru
Storegade /B - Tlf . 45 30 34

64iiIO NORDBORG

Stedet hvor glode mennesker mldesl

KøREKORI I!!. ALT
TEORIEN LET FORTALT _

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

POUt ERII§EN
Tranebærvej 4, Nordborg, telf. .4S 01 75
Teoriaftener i Nordborg og Sønderborg

NWE=

O

En hkal bank
lrar mange fordele

derfur

SYDBANK Gi
-den sønderjyske bank \ )

SPONSOR FOR NORD_ALS BOLDKLUB

14

)

SVEND WITTE

BOLIGMONTERING

Holm - Nordborg - Telf.45 I3 06

Mobil- Hjørnet
v/ Fr. Holm

Løltertoft l3 - 6430 Nordborg
Tlt. 04-45 t5 47

Torrdeg I l{ordrlr.hrllcn:
15.00 Micro (blandet piger og drenge)

årg. 1973ellersenere.
15.45 Småpiger og minipiger 196$72.
16,30 Drenge og smådrenge, årg. 1967-70.
17.30 Junior herrer, årg- 196566.
18.30 Ynglinge herrer, årg. 196364.
19.30Herrer3+4.
20.30 Damer.
21.45Herrer 1+2.
Første gang den 13. august
Spillermøde i Nordals-hallen den
Damer kl. 19.30.
Herrer kl. 20.30.
Eventuelle tvivlsspørgsmål til Niels Arne Jør.
g€nsen, t|f.453297.

Vel mødt!Eestyrelsen.

SOMMERTURNERINGEN I981.\ 

-

/ Sa er det slut.f sommerturneringen opnåede de

fleste of vore hold en midterplocering.2 hold blev
dog puljevinderernemlig Ynglinge domer og OId Girls.
De 2 hold deltoger hermed ved SI-mesterskoberne i
Hørup 8y'9 ougust.

Jeg vil gerne ønske til lykke med det fine re-
sultot og ønske jer held og J-ykke i Hørup.

N.A.J.



FARIIE OG TAPET
Storegade 17

6430 Nordborg
Tr. (04) 45 00 69

SiTILH(]FFI
LEGETøJ - HOBBY - BÅBYUDSTYR

NORDBORG _ TELF. 45 1483

SKOLESTÆVNE.

NH ofholder L2/L3. september vort årlige hånd-

boldstævne for skoleelever.Der kon tilmeldes hold

fro 3. til 10. klosse.Der spilles på blondede hold

(drenge og piger sommen)rmen kun rene klosseholdrså-

ledes of vi undgår f .eks. of ol-l-e 9' klosser på en

skole slår sig sommen og lcver et "superhold'iMe-

ningen er nemlig of oIIe skol kunne deltogerlige-
gyldigt om mon er vont til qt spille håndbold eller
ei.vær med til ot få olle ud of storthullerne og få

sig tilmel-dt med et klossehold.
Prisen bliver 4 kroner pr. person'Pengene beto-

les ved ielve stævnet og går til ot dække de udgif-

ter som er forbundet med stævnet'

Vi håber der igen i år vil blive en lærerpulie, '-

det kneb i fforrmen vi Prøver igen'

Tilmelding til JENS MOLLERUP,H'C'Ørstedsvei L9,

tlf.453344.
Der sendes indbydelser ud på skolerne til olle

klosser.
N.A.J.

ilI. PERREGAARD A.S
5430 XORDEoRG o{74 SKOYBY
Tll. 45 01 50 Tlt. 44 44 oO

Ko,n - Fodcrsto{fer

Brindrrl - Eyggcmotcriolar

S I agy t erl orr e t tr itt g1 en

Fa. J.J"JENSEN
Nordborg tele[on 45 14 06

DE ER ALTID VELKOTIT{EN PA

§Ø
) NØR, 

HERRED
HUS TELEFON 45os3s

Erik Petersen
Blomster - Frugt - Grønt - Konserves

Sloreg, 7, 6430 |lordborg, tll. 450366

DERES VVS-INSTALLATøR
ERIK JENSEN

MELLEMVEJ 2 - 6430 I'IORDBORG
TE!_F. 04-45 05 65 Ejnar Lorenzen

købmend Turøvei 12 Kirteby ..4tOO j5

r-(} MAilFRED JEilsEr
I / GEI{TER GRILT

,rlrrn ofi,, ilAvl{BJERG
rtr' §r ri auttxsctiltrn

Lolrertofr 26.30 Nordborg Tell (ol) 45 14 32

ltÅFllÅ.F0RStXRttG
Peter ll ailcsen

\{aJs (-lausensvej I - 64J0 Nordborg

- ring 45 U lF

)

HlEmor%n
6430NOfrt)BOl (, ltr .j.l l.r:-lfl


