
Medlernsblad fon

be:@

NORD-AL§
BOLr)IILUBH



REDAKTION:
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worOOorg - tlf. 45 37 95

Eormand.: Chr.Jørgensen, Apotekervænget 2, t1f. 450448

Næstformand: Bent Riemer, So1-sortevej 9, - 45OZB3

Kasserer: Iinn Christensen, Skovhaven 18, - 454L4L )
l4ed.1em: Bent Enghoff, Lærkevej 17, - 450840

Medl-em: Arne Jensen, Hjortevej {1, Sdbg. - 43lB7O

Spi1leud"v. fmd: Poul Llmgkilde , Turøve1 2, - 454160

Ungd.afd.fmd.:Peter Glock, H.C.Ørstedsvei 21, - 45i179
sekr.: Witli Ztewitz, Sprogøvej 9 - 451216

Ofd-bovs afdefingen:

Formand: Viggo Jessen, Asgårdsvej 4, - 451860

Kasserer: Leif Nielsen, Ivlosevang 114r' - +5397,

Medlem: Per Petersen, Rypevej B - 450086

Spilleudv.: Gunnar Jørgensen, Eribierg J4 - 454560

NORDALSHÅ@
Formand: Ni-e1s Arne Jørgensen, Akelejevej t, trf' 45- ),
Næstformand: Anette Frederiksen, Peri-konvej 1O, - 450512

Kasserer: Bjarne Knudsen, Bogfinkevej 18, - 453BZL

Sekretær: Lei-f Rohr, Østerhaven 28, - 45492L

Ivledl-em: Ronal-d Ped.ersen, Voldgade 19, - 456)-38

Medlem: Birthe Meyer, Lærkevej 52

Ungdomsafdel inge4:

Formand i Jø'rn Werrter, Niels Bohrsve j 1l ' - 454674

uDGlvER: I xmsERER &ANNoNGER:
Nordals Boldklub I s,""n Astrup, H. c. Ørstedsvej 15
Nordals Håndboldklub I Nordborg _-tlf. 45 37 gs

sP$ RIEN I fi:i"'#tr1xrii[ffij.g
NR. 10 OKTOBER 1982 13. ÅnOlruC

Vi nær sæsonen 82',
det betyder færre træningsoftener og dermed flere
'r f rir' -of tener .

TiI dem der hor svært ved ot få . tiden til of gå,
det være sig 0LD-B0YS, SENI0RER eller UNGD0M som øn-

\sker of støtte NB's oltid trængende kosserforeslår
)iegztog fomilien m.m..med på NØRHERREDHUS til en
hyggelig lotto-often.(Hver onsdog kI. 19.30)
STøT vort lottospil og dy støtter DIG SELV:

Annelise JørgeEG.--

ku lønr HERREUNDERTøJ - spoRTSFAcoN

pr. sæt 45,- 2 sæt KUN
oo

TELF.
16 10

NlrlB{

TøJ E KS PE RTE N
6430 NoRDBoFIIL-./45
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J{ordborg Cyklebørs
LANGESø HERREFRISøR

PLADSEESTILLING
v/ Harald og Waldemar Petersen

KOM IND ELLER RING OG AFTAL TID
SToREGADE 2 - TELEF0N 4506 35 I TELEFON 45 1231

Spilleudvolgsformond PouI Lyngkilde hqr rundet
de 250 kompe.Her får hon blomster m.m. qf NB's
formond Chr.Jørgensen.Som i det doglige udvolgs-
orbejde står Birgit og pigerne bog.TIL LYKKE.
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SPONSOR 1. HOLDET NR. 12 _ 13

Oi NORDEORG DAMruASKERI & RENSERI
RIDEPI-ADSEN 3
6430 NORDBORG':. h.. 'r;:

;: .lv TELEFo ,l04 451479

HAVE§I MANGE UNGDOMSHOLD.

1 SøGES : UNGDOMSTRÆNERE.

KVALIFIKATIONER?

En GOD fodboldspiller behøver ikke også nødvendig-

vis of være en god fodboldtræner.

Denne tolemåde hører mon ofte,og den onses også i
NB for of være rigtig.MEN,een som'oldrig hor spillet
fodbold selv,,vil næppe være egnet som ungdomstræner.

Interessen olene for fodboldsporten er ikke nok.Den

"proktiske" boggrund er efter vor mening den vigtigste
forudsætning.Det er derfor vi oltid henvender os til
senior eller o1d-boysspillere når vi hor brug for hiæIp.

Her er det første kvolifikotionskrov opfyldt.Alt
ondet kon mon efter ønskerbehov eller ombitioner tiI-

'.)'.l" sig gennem den meget omfottende litterotur der

findes om emnetrmonge kursustilbud og ikke mindst e-

gen erforing efterhånden.Hertil kommer den mulighed

for ot hente hjæIp hos NB's egen KONSULENT,som hor

tiI opgove of rådgive og uddonne klubbens ungdomstræ-

nere efter behov og ønske

ORGANI SATION?
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Når du er ungdomstræner i NB kon du koncentrere



dig om "dit hold".Meget ondet ordner ondre for dig.
Kompene er oftsltrdommer er bestiltrboner er reser-
veret og ønsker du fæIlestronsport ved udekompe er
bussen bestilt.

Selv skol du skrive holdkort efter kompen og smi-
de det i kossen ved krubhuset.Kompkort tir spirrerne
skol du også skrive.

f øvrigt hor ungdomsofdelingen udorbeidet nogle
retningslinier som skulle hjælpe til,ot olle (for_
mondrsekretærrkompfordeler og trænere) ved hvod a. )
hor med of gøre.Leder og fællesmøder sikrer yderli-
gere oplysning om olt hvod der foregår i og omkring
klubben.

TRÆNING?

ud"ndrGfg"n foregår normort på bonerne ved
Nordols fdrætscenter.Der trænes normolt to gonge om

,g"n i LL/2 time,tidspunktet er tilposset spiller-

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

LÆR DET NEMT OG BEKVEMT I

IIORD-AL§ XORESTOLE
J. ERODERSEN

Nørreskovvei 2 -- Svenstrup

Telefon 45 62 50

ANDELSBANI(EN
STATIONSVEJ 4 - TLF. 450533

nes

råd

older. Fordelingen
med de implicerede

KAMP?

of træningstider sker i som-

trænere.

Selvom kompoftoler foretoges "centrolt" i klubben
og turneringsplonen er bosis for dette orbeiderhor den

enkelte træner mulighed for of komme med specielle øn-
sker m.h.t. spilledog og/eller tid.Kompfordeleren vil
oltid forsøge of imødekomme disse ønsker.

Kompplonen udorbejdes så longsigtet som muligt,så-
ledes ct vore trænere ollerede cq. 2 uger før en komp

skol- spilles,får oIJ-e oplysninger direkte og skrift-
ligt.

j. NB's ungdonrsofdeling er
'tidsmæssig indsots for

står i vore retningslini-

LØN?????

"Leder- og trænergerning
'loseret på ideolisme,idet oI)
klubben gøres grotis".Dette

WESTON KIG IND TIL

FRA VIEG TIL VIEG

TONI!Y PETERSEN Kolmo§
MøBLER

sToREGADE Ge-71-*o*o"o*c I DERES HoKl KøBMAND
rELEFoN451e31 I f ELEFON 4517 17

VI SÆTTEB KVAL|TETEN I HøJSÆDET
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siden 1865
-på bondet hvor
vennen trtardes

§p@mT
RIDEPLADSEN _ NORDBORG

TELEFON 451625

er og efter den nuværende trænerstobs

denne indstilling medvirkende til ot
deling kører forholdsvis godt.

Nytænkning desongående er foreløbig ikke
og'denne holdning hor ikke noget of gøre med

økondmiske situotion.ALTSÅ ingen timeløn til
ungdomstrænere.

Et por "gulerødder"hor vi dog olligevel of tilby-
de.Klubben betoler selvfølge1ig udgifter i forbindel-
se med kurserrodministrotionrrekvisitter og lign."Er-
stotning" for evtl. telefonudgifterrbenzinudgifter
ved kørsel til træning,nøder e1ler hiemmekompe o.s.v.
sker i form of et ångongstilskud tiI en of NB orron-
geret sommenkomstrf.eks. grotis entre" og spisning
for 2 personer til seniorofdelingens ofslutningsfest
på Nørherredhus. ')

Desuden hor NB's ungdomsledere grotis medlemsskob

?ffi*$tlr
6430 Nordborg Guderup 6430 Nordborg
Storegade 2 Skoleqade 2
rtt. (O4) 45'1426 TIl. (04) 4581 10

D

mening er netop

NB's ungdomsof-
of klubben og dermed

gen,grotis odgong ved

)n gong imelfem" - et
sportsudstyr.

stemmeret på generolforsomlin-
seniorholdenes hiemmekompe og

tilskud tiI et eller qndet
»r- srgte,

klubben s

NB 's

I

Boggrunden for dette popir er klorl
NB mongler ungdomstrænere tiI den kommende sæson.

Der er her giort et forsøg for ot komme med et por

oplysninger, som skulle give en orientering om hvod

jobbet UNGD0MSTRÆNER i NB indeholder.
SkuIIe du være interesseret,kontokt do .venligst

undertegnede:

PETER GLOCK

H.C.Ørstedsvei 21

trf. 453L79)

fåL A

@
BOYSEN & CO. Crunz/røbuen4s

SøNDERBORG - NORDBORG
123557 {5 1658

STOREGADE 30 _ 32 - TLF. 45 15 40

I
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STOREGADE . NORDEORG

.TLF. 04-45 0070



OLD-BOYS.

Som nævnt i sidste nr. of SP0RTEN hovde NB's old-
boys kredsvindere hos både A og B rækken.Men ikke '

nok med detrsom de fleste nok hor læstrhørt,set eller
været med tilrendte det med of de to hold spillede
sig frem tiI SI-finqlerne i Nr.Hostrup I8. september.

A holdet vor nået til finolen ved ot bese jre Løit
på udebone med 6-4 efter omkomp og stroffespork.

B holdet slog Bov 2-lrdernæst Lundtoft på udebo- *
ne med 3-2. )

0g nu finolerne d. 18. septemberl

En fyldt bus med de 2 hold somt flere tilhænge-
re kørte tiI Nr.Hostruprdesuden vor flere privotbi-
Ier fyJ-dt oprså rommen vor i orden.

,A holdet spillede mod Skærbæk (et stærkt hold),
den ordinære komp endte l-I,men NB vor bedst i om-

kompen og vondt finolen med 2-L.GULDmedoIier og SI-
mesterskob til NB-A:

B holdet mødte Voiensrsom kom med en målscore på

93-5 for sæsonen L9\Z!(Ubese!ret som NB-B i år).Nå,
på med vonten og efter ordinær spilletid- stod det
1-Iromkompen vondtes of det bedste hold (på det tid)
punkt),så Vo!ens vondt 3-t,i orden selvom målet til-
2-I vor på stroffe.SØLVmedolier til NB-B.

Kompene spilledes somtidigt så det vor frustre-
rende for de tilskuere som ville føIge begge kompe.

Især een vor næsten J.igesd forpustet som spillerne
efter kompenerså VIGG0 du fortiente foktisk medol-
j erne .

Efter hiemkomsten feiredes medolierne of de spil-
Iere med "påhæng"rsom hovde tidrlyst og Ieilighed.Do
klubhuset jo i forvejen vor lejet of de lidt "ældre"
old-boysrde såkoldte veteroner,tilbød Hons og Else
Toft husIy.Tok for gæstfriheden fro deltogerne.

AIs-cuppen for A-hold gennemførtes igen i årrog
NB skulle forsvore vondrepokolen'fro Hondelsbonken

i Sønderborg,som vondtes i I98I.Der skulle spilles
4 kompermen efter sejre over:Egen 2-lrSB I 2-0 og

')gr"t"nborg 3-0rvor 1. plodsen sikret og den did-
lste komp mod SB II blev oflyst p.g.o. mørkets frem-

brud.AItså otter en oktie i pokolen til NB-A:

September-turneringen for de 4 olsiske B-hold,
bød på følgende resultoter for NB:NB-UIkebøL O-2,

NB-svenstrup 9-1 og Augustenborg:§B 1-I.Hermed en

2. plods efter UlkebøI.
Endelig viI spillerudvolget,Korsten,Henrik og

Gunnor tokke for en god udendørssæson og håbe oIIe
vil væt'e med igen i f983.

IhIDENDØRS:husk træning i Nordolshollen hver mon-

dos kI . 20 .30-21.30.

, \ PS:SPORTEN vil i vinterperioden kunne ofhentes
' J"O indendørstræningen,eller ved henvendelse til

s pillerudvolget .

Vi hor desværre ikke fundet de grønne overtræks-
trøier endnurså prøv of tænke/kigge en ekstro gong.

Hovedforeningen vil meget gerne om nogle old-
boys møder op til ofslutningsfesten den 6.nov. på

NørherredhusrALLE er velkomne skulle ieg sige.

.l
J

l
J

I
Gunnor Jørgensen.
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UU. Buss
El-installatør

BIERG TRICOTAGEHUSET

STOREGADE 31 - NORDBORGl(CEffiER
SPECIALCENTER I HVIDEVARER
TLF.450766 - 450266

II ?l ,
11 flrY! I

1l I ?lelntuth ?l«nsen
VELEGENET
SKOLEVOGN
OG EGET
TEORI LOKALE

Blikkenslagermester - VVS'instattatøt I h
Bækgade 2 - tlf. 4516541 x. BoYsEN

Søbokkcn 2 - tell.150096

OLD-BOYS A SØLVVINDERE VED LANDSMESTERSKABET.

13 spillere og I0 "tilhørende" koner drog lørdog

d. 4/l ofsted til Nyborg for ot repræsentere SI ved

DDSG&I's londsmesterskob.16 hold deltog,vi vondt vor
pulie med seire over FKBU med 3-1,6-0 over Rødovre og

2-0 over Herning FREMAD.

Semifinolen mod AVARTA endte 0-0rligeledes omkom-

pen.Den efterfølgende stroffesporkskonkurrence vondt

vi 3-2.Det vor kun nødvendigt for 4 mond ot skyde,do

Avorto spillerne vor så skræmte for vor målmond John

Jørgensen,ot 3 of dem i deres iver for of plocere bol-
den så yderligt som muligt,skød ved siden of,!

I finolen mødte vi sidste års guldvindere ØLSTYKKE

og tobte med 3-1.Vi førte med 1-0 ved holvlegrmen

kræfterne slog ikke til.Det er udmærket of *t" ,ot-)

)r

met godt oprmen når først mon bliver så vorm of kødet

rpr ved of gå fro knoglernerså hor mon overdrevet.Dette
l.orr"nholdt med ot ØIstykke fik fLøiet forstærkning

ind fro Københovn udelukkende for of spille finolen,
synes vi er rimelige undskyldninger for den monglen-

de ofslutningssucces.
Søndog often kom vi hiemrtrætte,men glode og til-

fredse.En tok til Viggo Jessen som fulgte oIIe vore

kompe (haber hons cigoretforbrug otter er foldet til
det normole Ie!e) og en særlig tok til pigerne for høi

morol og god støtte turneringen igennem.Uden dem vor

det ikke gået så godt.
Korsten Hortebo/spirlerudvorget.

)

Jeg
l<larer 1eg harogså

konto i

Handelsbankenden
IIAI\IDELSBAI\TKE§I
altid med ibilledet Cg

10

§r0ile0eoll0sEt
Storegade 60, Nordborg

45 41 89
Skomagerreparationer samt f remstilling af træsko.

Det Røde
Æsel
Restaurant Tlf. 45 47 00

STOREGADE 55 nr. 4s 06 67

SPONSOR 1. HOLDET NR.3
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KøBMANDEN

Bonl Lauslen
KøBMAND

TELEFON45l503 5IOREGADE9 6/30NORDSORG TELF, (01I!53]]]

Bent E" Nludeen
AUT. EL.INSTALLATøR

STOREGADE 63 - TLF, 45 19 50

ALTING I EL.TINGMALERMESTER
HESSE LHøJVEJ - NORDBORG

TELEFON 45fi52

STøT VORE ANNONCøRER !

sPSRIEN

NlrEåE

POKALTURNERING.

Vi hor nu ofviklet de første pokolkompe.Junior-
herrer tobte til Møge1tønder,Yngl.herrer tobte ti-l_
Bov,men det vor vort 2. hoLdTdo l.hotdet spillede
turneringskomp somme dog.Dome jrn. slog Stepping
efter omkomp og skol hjemme møde Rinkenæs.Yngt,do*
mer bl"ev slået ud of Brooger"

)

J.W.
)

Wnnen
att,i&n"n
*aHatWrMolktilpfien.
Tøj, sko og rekvisitter. Professionelt hele vejen
igennem. F.eks. er Winner ketsjere fremstillet i
samarbejde mellem Lene Køppen og Courtmaster.

trtrUtrHEINUREeftf OpTrK
STOREGADE 65 NORDBORG - TLF. {5 I55I

12

NORDBORG



DERES VVS-INSTALLATØR
ERIK JENSEN

MELLEMVEJ 2. &+30 IIORDBORG

TEI-F. 04-45 05 65

BLO[ISTERHUSET
Parallelvej 6 - LavensbY

Trf . 45 13 43

SPoNSOR 1. HOI-DET NR.7 I SpOTUSOR 1. HOLDET NR, 10

SVEND WITTE

BOLIGMONTERING G
Mr.rflEril

Mobil- Hjørnet
v/ Fr. Holm

l-oltertoft l3 - 6430 Nordborg
Tlf. 04-45 l5 47

HOLM _ NORDBORG _ TELF. 45 13 06

NS'E=

rINSPÅNG.

NH hovde fro 2.-5, september besøg of 18 herrer
fro Nordborgs venskobsby Finspång.Vi spillede mod

dem 2 gonge og vor så "ugæstfrie" of vinde begge

kompe.

De svenske gæster vor rzæIdig glode for of være

her på AIs,så nu håber vi of der bliver mulighed

for of få nogle of vore ungdomshold og seniorer en

tur til Finspång.
N.A.J.

l) rsen i ur noro"ffirmerdins ,orre skoler
i Nordborg Kommune,med undtogelse of H0LM,STEVNING

og DEN TYSKE SKOLE vor repræsenteret.56 klosser og

3 lærerholdrmod 52 klosser og kun eet lærerhold i
f ior.Vi håber mon næste år vil rzære ligeså inter-
esseret

Stævnet forløb plonmæssigt fro 1ørdog morgen kI.
8.00 til søndog kl. 18.00.Under hele stævnet vor der
god stemningrikke mindst under-Iærerkompene.

Til sidst vil ieg gerne tokke olle dem som hlolp
til vores skolestævne.

J.W.

)

H..'EMMgKAMPE JHL .qL2.
5øndog 10. oktober:

kI. 14.00 herre serie 4 NH-Asserbolle.
- L4.45 dome - 3 NH-Egene.
- 15.45 I NH-Egene.
- 17.00 I NH-Fredericio KFUM.
- I8.I0 herre - 3 NH-Egene.

)

En hkal bank
trar mange fordele

derfior

SYDBANK t i
-den sønderiyske bank \ )

SPONSOR FOR NORD_ALS BOLDKLUB
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FARUE OG TAPET
Storegade 17

6430 Nordborg
Tll. (04) 4s 00 69

SPONSOR NB 5

Søndog
kI. 13.15

14.00
- 15.00

L5.45
L7.OO

- 18.10

Søndog

kr. 14.00
14.45
15 .45
16.55
18 .05

Søndog

kl. 14.00
- L4.45
- L5.45
- 16.55

24. oktober:
herre serie 4
dome 3
herre 4
dome I
herre I

3

28. november:

herre serie
dome

herre
3

19. december:

herre serie
dome
herre

NH-Brooger 2. )
NH-Egen.
NH-Brooger 1.
NH-Jelling.
NH-Amnitsbø1.-r-*.".;1

NH-BoldersIev.
NH-Notmork 1.
NH-Ve i Ie.
NH-Ve jen.
NH-TS Sønderborg.

NH-Hørup.
NH-Dybbø1.
NH-KoIding IF.

bbøI.

4
3
T

I

4
3
I
3

l)

iI. PERREGAARD A.S

6430 NORDBORG 6474SKOVBY
TLF. 45 ol 50 TLF. 444/.OO

KORN - FODERSTOFFER

BRIENDSEL - BYGGEMATERIALER

ER ALTID VEI-KOIi[4EN PA

NØR
HERRED

HUS TELEF'N 45os3s

=iTILHOFFI=J.orrø, - H.BBY - BABYUD'TYR.

NORDBORG _ TELF. 45 I483

N
HAFNIA
HAAND I HAAND

KELD & PETER MATTESEN

MADS CLAUSENSVEJ 1. 6430 NORDBORG

R|NG 450205

EJNAR LORENZEN

KøBMAND _ TURøVEJ 42 KIRKEBY

TELEFON 45 OO 55

Slrrgtefiorretnitt!ren

Fa. J. J. TENSEN
Nordborg telelon 45 14 05

I *r*affi
I reonrEN LET FoRrALr - I

I Motorcykel - bil lastvogn + påhængs- |

I uonn erhverv - bus 
II POUL ERIKSEN I

. hranebæwej 4, Nordborg, telf. .45 01 75 |

I teoriafrener i Nordborg o9 Sønderborg 
I

uotøigfrfh"
ga rd iner
tæpper hxlH"",tJ.ru-*,
møbler nr. 4s t4 32

BUTI KSCENTER

f,bro' 
qtotoor,

Storegade 43 - Tlf . 
'15 30 34

6430 NORDBORG

Stedet hvor glode mennesker mpdes!

HlEffiiituErii%
6430 NORDBORG TLF(O4) 4518r8

DE

w


