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UDGIVER:

Nordals Boldklub

Nordals Håndbotdklub

,NOM-ALS BOLDKLUBT s bestyrelse :

Eormand-: Chr. Jørgensen, Apoteke:rræng,et 2,
Næstformand: Bent Riemer, Solsortevej 9,
Kas s erer :

UIed-Iem:

Med,iem:

Spilleudv.fmd.:Poul L1trgkild,e, Turøvej 2,
Ungd.afd.fmd. :Peter Glock, H.C.Ørstedsvej 21,

- sekr.: Willi Ziewitz, Sprogøvej 9

01d-boys afd"elingen:

Redaktion:

Chr. Larsen,
Røllikevei 8,
Havnbierg.

Formand:
Kasserer: ,

Medlem:
Spilleudv.:

Einn Christensen, Skovhaven 18,
Bent Enghoff, Lærkevej L7,

Arne Jensen, Hjortevej 47, Sdbg.

Viggo Jessen, Asgårdsvej 4,
Leif Nielsen, Mosevang 11{, -

Per Petersen, Rypevej B

Gunnar Jørgensen, Fribjerg 54
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NOFOAIS HÅNDB0trDKIUB? s bestyrelse :

Eormand: Niels lx:ne Jørgensen, Akelejevej I'
Næstformand: Anette Ered.eriksen, Perikonvej 10,

Kasserer: Bjarne Knudsen, Bogfinkevej 18,

Sekretær: Leif Rohr, Østerhaver, 28,
l{ed"lem: Ronald Ped-ersen, Yoldgade 19,

Medlem: Claus Jørgen Bonde, Lætkevei 36,

Ungdomsafdel ingen r

Formand: Jørn Werner, Niels Bohrsvej 11, - +5467+

- +50532

- +5382L
- 45+92L

- +55L38

- '+5+9o5

NR. 3 MARTS 1982 13. ÅnOAruC

STORT TAB for NB.

Dobbeltmenr")esket Torben Holo der ved siden of
i monge år of hove spillet på vort førstehold,på

lenerolforsomlingen i jonuor også lod sig indvæI-
I
g" i bestyrelsen,hor fået nyt job-i Århus(l).

Torben ønskes herfro held og lykke,MEN hvor er

det ærgerligt.Ikke bore for førsteholdet,men også

for oIIe vi ondre som hovde glædet os til of se

hvod du fik udrettet i bestyrelsen.Arne Jensen,

som sikkert troede det vor "uforligt" of være sup-

pleont kommer herefter i bestyrelsen.VelkommenrAr-

ne hor jo "snust" til bestyrelsesorbe jdet, bI.o.
som medfemslistefører,og medlem of fest-i-by ud-
volget.

Chr. Lorsen.

DER ER ALTID PLADS TIL EEN TIL

NORD-ALS
BOLDI(LUB



Nordborg Cyklebørs
v/ Harald og Waldemar Petersen

STOREGADE 2 _ TELEFON 45 06 35

TRÆNINGSTIDER - UDENDØRS for ungdom.

De fleste ofdelinger er stortet ude,kun puslin-
gene venter lidt endnu.

Årsons L97?-75,PusIinge ti/to kl. 15.45-f7.00

- L972/73,Miniput ti/to
- L97O/TL,Lilleput 

^r/on
- L968/69,Dr.ns" mo/on

- L966/67,Jvnior ti/to
- L964/65,Ynglinge *o/on

- 65/66/67,Jun. dome mo/on

- ?? ?? Domer na/on

- L6.45-18.15

- 16.45-18. 15

- t7 .45-19. 15

- L7 .30-19.00

- 19.00-20.30

- 19.00-20.00

- 20.00-21.00

ALLE ved Idrætscentret.Ovennævnte gæJ-der når o1Ie

boner ved fdrætscentret frigives. Indtil do må vi
tilposse os f orhol-dene.

Peter Glock.

HÅN5 SCHMIDT

ek som t neret

opi i ker

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

LANGESø HERREFRISøR

PLADSBEST!LLING
KOM IND ELLER RING OG AFTAL TiD

TELEFON 45 12 31

. Vi hor co. 50 nriniputspillere og kun TO trænerel
IJric og Klous mongler een der toger sig cf 3. hoi-
det som er tilmeldt SI-B rækken.

Holdet træner tirsdog/torsdog fro 16 .45-I8.15,
ved Idrætscentret.INTERESSEREDE kon henvende sig tiI
Eric Schwob,tJ-f : 454613 el-Ier P.Glock,453179.

Drengeofdelingen hor næsten somnre pioblem.TiI 3.

holdet som spiller i SI-B,mongler en træner tii sorn-

men med Jocob i-iounstrup of køre dette hold.Her f ore-
går træningen ntandog/onsdog fro L7.45-19.f5 ved I-
drætecentret.INTERESSEREDI kon melde sig hos Erik
Nørskov tIf :4504C2 el1er P.G1ock,453I7g,

)

Målet er 4000 læsere

- og det behøver vi en håndsrækning lra DIG
Ior at realisere !

( fortsættes
side 4 )

Regnestykket er iige sfi besnærende, som det er enk.elt.



MANUFAKTUR

KONFEKTION

NORDBORG

bent
enghoff

HERREFF.ISøR
HAVNBJERG BUTIKSCENTER

I sin beretning ved JBU's delegeretmøde fornylig gav formanden Hans/Erik
Jensen i en omtale af JYSK FODBOLD udtryk for, at lrvis hver af unionens
omkring 900 klubber tiifører bladet 3-4 nye abonnenter, vil det bringe oplaget
op i st6rrelsesordenen 4000.
Hermed vil der samtidig være skabt forudsætning for at opstille et bladregn-
skab, der balancerer.
Der er aitså skltseret en iøsning baseret på mange-bække-små-princippet. Det
er - som ofte påpeget - klubberne, der udgør rygraden af JBU, og derfor må
der også være en vis konsekvens i, at den foreløbige må1sætning, der hedder
4000 abonnenter, realiseres gennem klubberne.
1. årgang af JYSK FODBOLD blev generelt godt modtaget. Langt de fleste
steder erkendes værdien af et unionsblad som kommunikationsmiddel og ka-
nalisering af nye ideer i en tid, da meget er i opbrud inden for dansk idraet.
Men JYSK FODBOLD kan ikke leve af sympati alene. Bladets fortsatte beret-
tigelse står og faider med et læsertal, der står i et rimeligt forhold til unio-
nens medlemsunderlag. Derfor denne opfordring ti1 alle klubledere i JBU:
Lev op ti1 formandens appel og send navnene på 3-4 nye abonnenter til JBU's
kontor. Hvis I skynder jer, kan de nye Iæsere nå at modtage det første nurn-
mer af 2. årgang, der udsendes den 15. marts.

Det kræver ingen større indsats at hverve 3-4 nye læsere - og gerne mere.
Tænk b1.a. på den ikke ubetydelige skare af æIdre medlemmer, der er interes-
seret i at holde sig å jour med, hvad der sker i jysk fodbold.

På forhånd tak for den forventede håndsrækning.
JYSK FODBOLD

Helmars "FOTO"
NORDBORG _ TLF. 45 I6 06

4

DER ER OGS,{ SPTJÆT I AT KUNNE
KøRE S!I- f'Å DEN RIGTIGE MÅDE!

LÆR DET NEMT AG BEKVEMT I

ilOND.ÅL§ KORE§XOLE
.1. BRODERSEN

l\Jørreskovvej 2 - Svenstrup
Teiefon 45 62 50

ONSDAG
K1.19.30 PÅ NøRH ERREDH US

Vi spiller om:
6 x % svin,4 købmandskurve m. m.,

ialt 45 gevinster + gevinster på kontrolkuponer
og medlemskort - desuden putiespil'

SÆDVANLIGI BUSTIDER,

Kortpriseri 7 kr. pr. kort - 4 kort 25 kr.
VEL MØDT TIL NB,S POPL,,LÆRE LOTTO

SPIL MED DE GODE GEVINSTER!
For medlemmer rned pårørende.

KIG IND TILWE§TON
FRA VIEG TIL V/EG

Tfii.Ji]Y PETERSEN
r.1 '1r; co

STOREGADE 69_71 . NORDBORG
TELETCIJ 45 19 3',t

VI SIETTER KVAI-ITETEN I HøJS/EDET

Kolnos
DERES HOKI KøBMAND

I
I

__-t
5

§ø[y lrro
STEDET HVOR STORE NAVNE UNDER.

HOLDER OG GLADE MENNESKER MøDES

TELEFON 45 1O 46

TELEFON 4517 17



#%urur
6430 Nordborg Guderup 6430 Nordborg
Storegade 2 Skolegade 2
Tl{. (04) 451426 Tli. (04) 45 81 10

siden tB65
-på bordet hvcrn

TELEFON 45 OO 70

rrspoRt /tt"tpoRt.

Ynglingene hor en Stuttgort tur i udsigtl
Stuttgort/Tuffenhousen (e11er omvendt) kommer

på besøg 4.-5. og 6, juni.
Hohenospe kommer med 2 hold tiI fest-i-by,et

1illeput og et drengehold.

Minipu t (2. pinsedog) og Juniorerrre(ST. Bede-

dog d, 7. nroj) deltoger begge i Hoderslev CUP.

Et holcj fro DORTMUND kommer i påsken og spil-
.l-er mod juniorerne.

Finspång kommer med seniorer for første 9on9,

men måske senere ungdom.Ind imell-em skol vi io og-

så posse turneringen og pokolkompene.

venne!- rnødes

NORDBORG AFDELING

- en bonk De kon rcanc ncdl

t ll{ lit
BIDEPLADSEN 1 _ TI-F.

NORDBORG

Åno oc RESL.iLTATER.

Det er rort qt se og høre of hulJerne efte-r

lem der forlocj skuden ved nedrykningen er ved ot
,
være fyldt ud.Nu håber j"g ot både 1. og 2. hotd-
et får en god stort i turneringen, intet giver -ro

i lejren som points
Somme gode stort ønsker SPORTEN olle klubbens

hold.Turneringen er jo i gong når næste nurnrner

udkommer 
" iiELD og LYKKE.

Chr. Lcr sen

LYSpu.n kt :

Bestyrelsen l-lAR solgt lysonlægget
kommunen.Genercl-forsqml_ingen gov jo
)tyrelsen om of få det bedste ud of
ben.NB bevorer dog brugsretten til

Ait ial-ltskLenudutyr

i "Dsl-enn' til
t i 1s ogn ti i r-,ir-,-

det for kl:r-
Iys on læoget .

SØnclerborg

Nardhorg -

' tel{. 42 r:it 5.,
telf.451§5e

45 15 25

$porlrrrliLlcr

?s,/tø{sbå§{r§{1

tu/,rliffi

4
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REGLEMENT for NB's KLUBHUS:

§ l.Ktubhuset må kun bruges of NB's medlemmer,og

der skol oltid være en onsvorlig leder til
s tede .

§ 2.AIle spise og drikkevorer
Idrætscentrets cofeterio.

Skol købes gennem

3.Klub og mødelokolet kon bestilles hos sekre*

tærenreJ-Ier noteres i reserveringsbogen der

oltid vil være i klubhuset.
4.Klublokolet er åbent efter seniorofdelingens

træning ti1 kl, 22.15,derudover ingen foste
åbningstider,men træner og holdleder kon bru-

ge det efter behov.

5.AIIe der bruger klubhuset skol rydde op efter
sig, vr.rske op , tømme oskebægre og skroldespond.

HUSI( AT LUKKE VINDUER.

6.KLUBIokoIet er åben i holvlege.ved I. og 2.

holdskompe.

§ T.KLUBIokolet må benyttes t/2 tine efter h!em-

komst fro udekomp.

§ 8.ALT KØB ER KoNTANT.

§ 9.Vi FORVENTER,ot ALLE behondler KLUBhus og in-
ventorrsom vor det deres eget.

Klubhusudvolget.

)
;)

')
}

Bent Enghoff,
Lærkevå i 17,

Longesø.

Tlf.450840

Ernst Neumoyr,

BIåbærve i 5,

Nordborg,
Tlf.45442L

Bent MøIIer,
Poppelve j 3,

Hovnb j"tg.
Tlf.450545

OLD - BOYS

Ir!u er det den tid hvor de udendørs oktivite-
ter også melder sig for "de gomle drenge".

I år hor NB tilmeldt 3 old-boys og I veteron

ho1d,så der skulle blive mulighed for en plods tiI
oIle, jo der er enddo sikkert muligheder for of ve-

teroner som hcrr tyst og mulighed- og energi til ot

spil1e kompe både mondog og onsdog kon forvente

)ng" kompe (hvis formen er 0.K.).
ALLE som ikke mener formen er l0O% kon få Iu j-

lighed til ot gøre noget ved det,efter følgende træ-

ningsprogrom:

Indendørs:Mondoge kl. 20.15 ' 21,50 i Nordols-

hoIIen (bemærk det fremskudte tidspunkt).Sidste in-
dendørs træning er mondog 29 morts kl. 20.15 prc.

Udendørs :Søndoge i morts k1. 10.00 ved Idræts-
centret.Første gong 7. morts.

Efter l. opril er der træning hver mondog kl.
18.15 - 19.30 ved Idrætscentret. ( Stort 5/4) .

Træningskompe:Der bliver i slutningen of morts og

t .opriI orrongeret træningskompe.Dotoerne er endnu
,

:-(k" h"lt f ostlogte,men ontogelig bliver det T]3,
7/4,L4/4 og 2I/4.Nærmere herom senere.

Do SI-turneringsplonen endnu ikke er kendt er

det sel-vsogt umuligt of nævne noget om spilleste-
der elIer tider,men så monge kompe som muligt vil
blive ofviklet på bonerne ved Idrætscentret.

spirlerud volget/ ounnor Jørgensen .

9I



W. BUSS
E l.rn s tallatø r.

SpeOalcenter r lrviiievarer
HAVN BJERG BU TIKSCENTER

Telf 450766 450266

Trcnk pa fuglene
i den kolde tid!

5TØT vore ANNONCØRER og SPONSORf-R., cle s tøtter

SPCjPTEV

:

,i
rl

sporters
JEåE

GENTRALTORSAMLII\IG.

Nordols Håndboldklub ofholder ordinær gener.ol_
f orssmLing, onsdog d. lui opril k1. l-9.30 i Nordols*
ho1len.

Dogsorden:

1. Volg of dirigent.

Å'e/('r^ ,',,, (1r(
tYtlt' HanL -,

bruger,i,
h o det ',,

han har også

}I.åTNI)ELSEIANI<EN
-alrid med i billedet

§ ,
I
ilt ffiIY§ f

a ]
TRICOTAGEHUSET

STOREGADE 31 _ NORDBORG

{
I

L
1

?lelmuth ?lønsen
Biikkenslagermester VVS-installatsr

Bækgade 2 - telefon (04) 45 15 54

VELEGENET
SKOLEVOGN
OG EGET
TEORII-OKALE

N. BOYSEN
S6bokken 2 - tell.450095

H LIS K VO RE AI',1 I'I OI\,ICØ RER

iIÅR D(i GÅR PÅ T]VDKøB!

2. Formondens beretning.
3. Ungdoms formondens beretning.

1 4. Regnskobsoflæggelse.
I

5. Næste års budget og orbejde.
6. fndkomne forslog.
7. VoIg of bestyrelse,revisorer og suppleonter.

8. Eventuelt.
od 6: Forslog der ønskes behondlet skql være

formonden i hænde senest cjen 10. opri1.
od 7:På volg tiI bestyrelsen er:
Niels Arne Jørgensen, formond.

Lei f Rohr, sekretær .

B jorne Knudsen, kosserer. (Modtog"r ikke genvolg. )

Ronold Petersen.

Cl-ous Jørgen Bonde.

På bestyrelsens vegne,

Niels Arne Jørgensen.

sstxsbe Ws*
Storegdde 55 .6430 Nordborg

TU. @1) 45 $ 67



KøBMANDEN

Bent Lauslen
KøBMAND

TELEFON 45 15 03 9 6d30NORD8oRG - rELF. (04)453333

Belnt fi" tlad,sen
AUT. EL.INSTAI.LATøR

STOREGADE 63 - TLF. 45 1950

ALTING I EL.TING
MALERMES ER

HESSELHøJVEJ, NORDBORG
TELEFON 451A52

S'f Ø T V O R E Al\rN O l'{C Ø RE R.!SENIORAF SLUTNINGSF E ST :

Festen er fostlogt til lørdog d. 3. opril 1982,

på DIVIG KRO.Der kommer nærmere indbydelse ud til
oIle seniorer. RESERVfR DAGEN.

NH UNGDOM.

Nu do turneringen er ved of være slut for de

f leste hold l'ror vi 3 P|.ILJEVINDER[, det er pige A,

dume junior Å. og dome ynglinge A.De skotr nu spiIle
om det 5ønderjydske Mesters[<ob.Pige.Å. møder A.0.S'
og Rødekrc.iunio-r. A domer skol møde Egene oE horr*

melev,kompen moc fgene spilledes 28. februor og NLi

vondt sikkert,lYnglinge A domer møde: direkie i" fi-
,?nol-en A,tr.).

Wnnen
att,i&n"n
SkaHaf Wr§olktilpilen.
tøj, sko og rekvisitter. Professionelt hele vejen
igennem. F.eks. er Winner ketsjere fremstillet i
samarbejde mellem Lene Køppen og Courtmaster.

UREt j..'-,.=- =" ,l
iffi'R BteslnWoeftf
L- ] 

t'.\ 
\ 

--/t';REGÅDE 
65 Nor

trtrUG§ENOPTIK
STOREGÅDE 65 NORDBORG - TI-F. 45 155'i

NORDBORG

fltotKl I



f,l*oro' 
thotoorU

Storegade 43 - Tlf . 45 30 34
6Æ0 NORDBORG

Stedet hvor glode mennesker mldes!

s
SOMMERTURNERINGEN 1982.

Vi hor tilmeldt et ynglinge dome,et junior do-

me,et pigehold,et småpigehold og et drengehold'

J.h,.

ALSMESTERSKAB ]

I år hor vi hold tilmeldt i olle rækker'1 mini-

drenge ,2 minipiger, I smådrenge, "I små piger, 1 drenge,

1 piger, l lunior herrer ,2 iunior domer,2 ynglinge

herrerrl ynglinge domer - det må siges of være en

stor tilslutning.
J.l,i.

En ht<al bank
tur rnange fomeb

derfur

sYDt|ÅliK t'i
-den sønderiYske bank \ )

SPONSOR FOR NdRD_ALS BOLDKLUB

KøREKORI IIt ALT
TEORIEI.{ LET FORTALT -

Motorcykei bii lastvogn + påhængs-
voqn erhverv - bLis

POUL ERIKSEN
Tranebærvej 4, Nordborg, telf. .45 01 75

Teoriaftener i Nordborg og Sønderborg

SVEND WITTE

BOLIGMONTERING

Holm - Nordborg * Tel{.45 'l306

!

Mobil- Hjørnet
v/ Fr. Holm

LøJtertoft l3 . 6430 Nordborg
Tll. 04-45 15 47

MICRO - OLD.

Det er i år J-ykkedes of få en turnering i gong

'or klubbens yngste spillere'Det er SI der hor stået
Itor det.Det vor meningen of turneringen sku1le stor-

te i november,men grundet monglende tilslutning kun-

ne det ikke nås i efterå ret'Først efter juI hor det

været muligt ot få nok hold tilmeldt turneringen'

Der spilles på lilIe b':ne efter mini-håndbold

regler.Det hor resulteret i 4 turneringsstævner for

vore spillere,hvor hvert hold hor spillet 2 kompe

pr. gong.Vi hcr til denne turnering hoft to hold

tilmeldt,de hor spillet i forskellige grupper'HoI-

dene hor kloret sig fint,synes jeg'Resultotmæssigt

hor det gennemgående træk været of vore micro-spiI-

Iere hor vundet een og tobt een komp pr' stævne'

) Næste år er det meningen,turneringen skol køre

igen,blot fordelt over 2-3 stævner efter i'1'
Vi hor i øieblikket co' 13 spillere i olderen

5-8 år.Af disse er nogle få begyndt ot spille,men

der er plods til flere,så skulle der være nogle

mindre søskende tit medlemmer i klubben eller on-

drersom kunne tænke sig of serhvod det er vi lover,

kon slutningen of sæsonen possende bruges tiI ot

"snuse" til det Kommo

14



EiTILHCf Ftr'
LEGETOJ . HOBBY - BABYUDSTYR

NORDBORG - TELF. 45 1483

FARUE OG TAPET
Storegade 17

S430 Nordborg
Trf. {04} 45 00 69

SKANDINAVI SK MESTEE§KAE(uof f ic i eIle )

Vi hor i år fået indbydelse til Ce uofficielle
skondnoviske mesterskober for iunior og ynglinge

i Esbiurg,NH stitler med et herre yngl-,et dome

yngl. og et herre iunior.Stævnet ofvikles i år i
påskenrfro 8-I1 opril.Det er et meget stort orron-
gement,der spilles i I0 hollerlDeltogerne kommer

fro både NorgerSverigerTysklond og Donmorkrspil-

Ierne glæder sig meget.

AF SLUTNINGSF EST .

Nu er tiden inde for vores ofslutningsfest for
børne og ungdomshold.For mini- og små- piger/dren-
ge den L2/3,og for pigerrdrenge,iunior herrer og

domer t3/3.Begge fester holdes i Longesø Speider-
hytterbegge oftener overrækkes pokoler til en "&-
rets" spiller på hvert hold.Desuden skol for on-

det år.i træk udleveres en humørpokolrså det bli-
ver io spændende.

H. PERREGAARD A.S

&{30 NOROEoRG 6474 SKOVAY
Trt. 45 01 50 Til. 44 44 0O

Korn - Foderstoffer

Brindscl - Eyggemotcrioler

Slrrgterlorrel rtirt g en

Fa. J.J.JENSEN
Nordborg telef on 45 14 06

DE ER ALTID VEL KO}'4I4EN PÅ

D
HUS TELEFON 450535

Erik Petersen
Blomster - Frugt - Grønt - Konserves

Sloreg. 7, 6430 i*ordborg, t11.450366

DERES VVS.INSTALLATøR
ERIK JENSEN

MELLEMVEJ 2 .64i}O I.IOEDBORG
TELF. 04-45 05 65 Ejnar Lorenzen

kobmend Turøve j r2 Kirkeby . .4 5 0O 55

r{a
ri:g(

}IAIIFRED JEIISEI{
CETTER GRITL
HAYt{BJTRG
BUTIXSGEI{TER

_-rt -t I. " llr lrrl
uot{id§øf€/,

\___-r- , 

I F
tolre,ro{, 26 J0 Nordbo,g Ielf (0,) !5 ld 32

HÅFilIA.FORSITRIilG
Peter ,\t attcserr

).i:Js (,lausensvej I - 64J0 Nordborg

-ring$UlE

,

J.W.
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