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UDGIVER:

Nordals Boldklub
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NORD-ALS ilOLDKLllBr s bestyrelse :

Eormand: Chr.Jørgensen, Apotekervæ\get 2, tlf. 450448

Næstformand: Bent Riemer, Solsortevej g, - 450283

Kasserer: Finn Chris'Lensen, Skovhaven 18, - 454L48 )
Uledlem: Bent Enghoff, Lærkevej 1-J, - 450840

Meiilem: Arne Jensen, Hjortevej 4?, Sdbg. - 43L87O

Spi-l1eudv.fmd:Poul Lyngkilde, Turøvei 2,

Ungd.afd.frod. : Peter G1ock, H.C.Ørstedsvej 21,

sekr.: Wil-li ZtewLtz, SProgøvei 9

OId-bovs afdelingen:

Viggo Jessen, Asgårdsvej 4,
Leif Nielsen, Mosevang 114, "

Per Petersen, Rypevej 8

Spilleudv.: Gunnar Jørgensen, Fribjerg 54

REDAKTION:

Chr. Larse;,, Røllikevej 8,
Havnbjerg - rtf . 45 45 65

KASSERER &ANNONCER:

Steen Astrup, H. C. Ørstedsvei 15
Nordborg - tlf- 45 37 95

Formand:
Kasserer:
Mec1l em:

454160
453L79

451256

451860

+53975

450086

)
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Formand: Nlel-s Arne Jørgensen, Akelejevei 1, tlf' 4512t7

Næstforrnand: Anette Erederiksen, Perikonvei 1O, - 45053?

Kasserer: Bjarne Knudsen, Bogfinkevei 18, - +5182L

Sekretær: Leif Rohr, Østerhaven 2.8, - 45492L

Medlem: Ronald Pedersen, VoJ-dgade 1$' - 456138

Medlem: Birthe MeYer, Lærkevej 52

Ungdomsaf del j-ngen:

Formand: Jørn Werner, Niels Bohrsvej 11' 45467+
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Som nævnt i nummer of SPORTEN forloder

egnen og dermed NB.Jeg vil gerne benytte

ligheden ti1 ot sige jer o1Ie tok for et

kommerotskob og monge hyggelige timer,og

jer monge gode resultoter fremover'

Hi ls en

Torben.

j"g
r" j-
god t
ønsker

EI(SPEfiTEil

SÆSONENS FLOTTESTE UDVALG

I VINDJAKKER

PRTSER FRA KR. 99--YY1
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Nordborg (yklebørs LANGESø HERREFRISøR

PLADSBESTI LLI NG
v/ Harald og Waldernar Petersen

KOM IND ELLER RING OG AFTAL TID
STOREGADE 2 - TEL.EFON 45 06 35 TELEFON 451231

SfiNDERJYDSK IDRÆTSFORFNING ;

Bestyrelsen deltod i SI's generolforsomling
den 28. nrorts i- åbenrå.Hovedemnet vor helheds-

1øsningen omkrinE SI centret i Nr. i-iostrup.

Bestyrelsen stemte for de forslog der blev
f remsot tiI 1øsn j.ng of krisen,. f orslogene blev
vecl+ - _ ,,,cd stor mo joritet .

\'1--"ugelsen of eet of f'-,siogene betyder ot
foreningerne under SI,olle si<;i uertLc 11r* kr.
pr. oktivitetsmedfem,og do NB bc;- ,:yrker uden-

l-, s og indendø::sf odbold (det er to f orskelli.-
ge idrætsgr"n") er det be1øb NB skrol betol-e om-

kring 7.50C,* kr.
For ot få denne udgift dækket ind,h;: besty-

relsen beslr..r ttet, of bede o11e meciiemmer of NB

om of indbetole 15,r kr.I seniorofdelingen vil-
be1øbet blive indsomlet til træning.For ungdoms-

ofdelingens vedkommende vil hver enkelt spiller
få et girokort med hjem,og vi håber så på vel-
vi11ig. ossistsnce fro foræ]drene.Old-boys ofde-

lingen indsomler sel-v deres beløb.

Sku-Lle der være en difference vil heløbet der

)

SPONSOR 1. HOLDET NR. 12 _ 13

I{ORDEORG DAMF/ASKERI & BENSEFII
RIDEPI.ADSEN 3
6430 NORDBORG
TELEFON 04 451479

mongler blive betolt of NB.

Beløbet til SI skol være indbetolt på en spær-
- 
)"t konto i vort pengeinstitut inden 30. iunt 82.

Her bliver pengene stående indtil SI's bestyrel-
se hor of l-e f ormol-iteter omkring centret løst.

Vi siger på forhånd tok for h jæIpen I

Chr. Jørgensen

EN NY SÆSON.

Hvordon er det så of orbe ide i ungdomsofdelin-
gen?Tiorhom den nye iuniortræner viI prøve of Io-
de tonkerne vondre frem og tilboge mellem 7. ionu-

yrrhvor vi stortede med et spillermøde og i dog,

'lrvor vi hor de 2 f ørste point i husrpå begge hold.
Først må ieg tilstå of de fleste oplevelser

tiI doto hor været positive, hvorfor skuIIe det ik-
ke fortsætte?Endnu hor vi været heldige (og dyg-
tige) nok til of være ubesejrede i såve1 trænings-
kompe som turneringrdet vorer noturligvis ikke
vedrmen det er do skønt for hver komp der går.I
øvrigt gælder det begge juniorhold.
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SeIvføJ-geIig er j"g ikke i oI-l-es ø jne den rig-
tige til of sætte hold,men j"g prØver of gøre det
så rigtigt som jeg nu kon

res evner, kombineret med

ud of det.Når vi begynder

ken jo nokl

Største negotive oplevelse hor været of Allon
Durst,onfører og måImond på Junior A- holdetrer
sot ud of spillet efter et færcisel-suhe1d.\/I ønsker
AIlon god bedring. Søren Donielsen er der For I'or-
fremmetrmen do Søren ligesom AIlon er"træningsnor-
komon" står vi godt rustet.Desværre skubber vj. et
problem til 2. holdet,men det er jo vilkårenej

Får vi styr på vort spil (og på vor opførse},
uho-uho for en svipser mod Skærbæk) tror jeg på

en god plocering for beEE- juniornoid.Betingelser,

se de enke-l-te spilie-
ot få det stærkeste hold
ot tobe stiger kritik-

)

Ure&optik - Guld&sølv
Løjtertoft 8a - tlf. 45 00'15

KONFEKTIO].I

I{ORDBORG

enEhclf f
HERREFRISøR

HAVNBJ E RG BUTI KSCE NTE R

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

I-ÆR DET NEMT OG BEKVEMT I

IIORO.ALS XøRE§TOLE
J. BRODERSEN

Nørreskovvei 2 - Svenstrup
Telefon 45 62 50

§sby luo
STEDET HVOR STORE NAVNE UNDER.
HOLDER OG GLADE MENNESKER MøDES

TELEFON 45 10Æ

er somme indsotsrtil såvel træning som i kompTsom

hidtil.Vi synes vi spiller pænt og ikke mindst ef-

)ektivt,derfor håber vi på en del tilskuere sæso-

nen igennem.0G EN GOD PLACERING:

Chr. Lorsen

sPSRqEN

OLD BOYS.

INDENDØRS.

Så er indendørstræningen St/82 s1ut.Afslut-
ningen blev kørt igennem på sædvonlig vis med op-
deling of hold ved lodtrækning.I olt 18 oktive
rror mødt op- i oLt 4 hold.
) Holdene spillede qIIe mod oIIe
ket gov 12 kompe o' I0 min. i alt

2 gonge, hvil-
2 timer.Kompe-

WESTON KIG IND TIL

FRA VIEG TIL VIEG

TONNY PETERSEI\I Kolmos
MøBLER I

sroREGADE6e-71 - *o*oro"o I DERES HoKl KøBMAND
TELEFON 45 1931

VI SÆTTER KVALITETEN I HØJSÆDET
TELEFON 4517 17
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siden 1865
-på bordet hrrun
\rerrnen rnøde§

F tlt

STATIONSVEJ 4 - TLF. 450533

R!DEPLADSEN 1 - TLF.45T625
ruonodonc

et kvorters tid,må det konstoteres of kopociteten
vor for lille (på sådon en often),d"t rettes nok

\remover.
Når SP0RTEN udkommer hor vi ollerede spillet

de første træningskompervi føLer på nuværende

tidspunkt godt rustet tiI den forestående turne-
ring som !o storter den 28 opriI.AIIe hjemmekom-

pe er plonlogt ofviklet ved Idrætscentret,olle
storter kI. 19.00.Dotoer i.h.t. plonen som er til-
delt olle medlemmerrden opslåes også i NB's kosser.

Husk træningstiderne mondoge kI. 18.15-19.30,
ved Idrætscentret.Prøv of være PRÆCIS - så vi kon

komme i gong til tiden.
Spillerudvolget ønsker olle hold en god turne-

ring i L982.

) Korsten Holtebg,Henrik Bøgner og Gunnor

Jørgensen.

, ne ofvikledes efter SIos regler og iededes of en

sort domrner.

Der blev gået til- sogenrså udvisninger kunne

ikke undgåes- men det mere positi.ve,en god tur-
nerÅng hvor der bl-ev seoret 8I må1.0g ikke ot
forglemmerdet bedste hold fik en vel.fortjent
i'våd" præriie.

SPILLERI'IØDE os UDENDøRSFODB0LD.

Den 29/3 blev ofholdt spillerrnøde i klubhu-
set.Der vor virkelig god tiåsIutnång,co, 40,hviJ.-
ket må være et, udtryk for er: okti.v k6mmende sæson,
rnen som bekendt hor vi jo oEs& tiLmeldt 4 hotd i
år.Spij-lerudvolget er of den formening st det nok
skol gå,men det er jo selvføIgelig i høj grod op
til spillerne.

085:Efter et hostigt blik i køleskobet efter

)

lt

64J0 Nordborg Guderup 6410 Nordborg
Storegade 2 Skolegade 2-f fi. 104,, 45 1126 T[. (04] 45 8,1 10

6

A. BOYSEN & CO. Gyrurr/lrrbauul
SONDEREORG - NORDBORG
473557 15 t658

STOREGADE 30 _ 32 _ TLF.45 1540
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SPORTEN
KLUBMØDET I-4-82:

Alle trænere og ledere i NB vil i" nær fremtid
optræde i ens træningsjokker.(Der skol- være "stil-"
over NB).Out kon tilføjes ot jokkerne er både ro-
re og ikke mindst proktiske"

Klubhusudvidelsen er stodig under forberedel-
sermen økonomien gør of det nok trækker lidt ud. )

Sporrsoroftolerne med b1.o. Dompvoskeriet er i
orden.Støt vores sponsorer - de støtter os

Ly"bonen ved hollen bliver renoveret nu i for-
året,så er den klor til of toge imod de monge træ-
ningsdeltogere igen ti1 september"

Bennv Jørgensen og Per Kolmos hor overtoget
domeholdet. Er ungkorlene f orhindret i of være mt-'d

ved holdets kompe hor L{inston Lundholm fovei ot
'træde ti1. Peder l''lerthiesen er i stedet stortet med

miniput 3.Johonnes Nissen hor overtoget junior 2,

n"illi Ziewitz sprong i stedet ti1 hos drenge 3 som-

men med Jocob Hounstrup.l4illi hor dog lovet of 
),

dukke op hvis juniorerne kommer -i "trænernØd",
HOLDKORT skol ofleveres i kossen verd klubhu-

set SENEST søndog l<1. 20.00.
Alle on f ørere sl<ol- i år bære et ormbind som

klort odskiller sii; fro spilledrogten.Dog må det

ikke være sortiJBU og dommerne dikterer.

.)
)-

)i

UNGDOMSAFDELINGEN.

Fro "fælIesmødet,, mondog den 5. oprii kon
bl. o. nævnes :

GADETURNERING ofholdes med h jæIp f ro CL:JB 22,
søndog d. 20-6-82.Der spilles med l0 monds hold,
dog mox, 7 på bonen od gongen.Stævnet s-Lutter se-
nest kl. 17.00 (Der er io VM til den tid).Mere i
SP0RTEN senerermen reserver dogen.

FORÆLDRENE går heller ikke denne gong fri,vi
onmoder om of ol_Ie ungdomsspillere får sot nsvn
i træningstøjet og kompdrogten.Meget udstyr glem_
mes,selvom det er dyrt nok of købe.Med novn i hor
vi en chonce for of rette mand 1,1/K får det igen.

PRIVATKØRSEL kunne stodig øges.Kære for og mor
hvis i kører en gong imel_lem slipper i måske næ_

ste år for en kontingentforhø jelse?prøv of læse
børnenes "kompsedIer",sommetider er der en bøn om

kørsel eli-er onden h jælp herpå.
MTNTPUTTERNE som ikke kommer på hord kommer or-

ligevel i komp,de bliver nemlig tilmeldt i SI,s
miniturnering.

YNGLINGENE hor fået tilgong fro Egen,men de to
spillere der er tole om hor ikke spillet for Egen
i år.Der er IKKE, tol_e om,,fiskeri'J(Når mon tænker
på ot Egen hor fået tilgong of 3 tidligere serie
II spillere fro NB er det veI helier ikke for rne_

9et? )

)

)
)

I

Chr. Lorsen Chr. Lorsen

I



N. BOYSEN
Søbokken 2 - te|f.450096

?lelmutlr, ?$ønsen

Bl i kkenslagermester - VVS-instal Iatør

Bækgade 2 tlf' 4 51 654

TRICOTAGEHUSET
STOREGADE 31 _ NORDBORG

W. Buss
El-installatf

IIAYf,BITRG
EUIII(CETTER

SPECIALCENTER I HVIDEVAREB
TLF. 450766 - 450266

NB Miniputter"
Vi tokker for en god indendørssæson U,/82 og

håber på en god udendørssæson 82. Hilsen
Clous og f,ric.

FEST-I-BY.

Se1vfølgelig orrongerer NB og NH igen i år
"fest-i-by".Her er de første ting som er "sivet"
ud fro festudvolgetrder jo som sædvonlig næsten

hor orbejdet med årets "fest-i-by" siden i fior.
Her er lidt om hvod der kommer til of foreg6:
Tirsdog, ÅRftS fRUp,den kender olle på Al-5,

Det ofsløres også tirsdog,hvod 5x1000,-kr. er
vokset til.

0nsdog,det velkendte LOTT0SPIL.

Torsdogrunderholdning for de helt unge.Børne-
te ote r, DI SC0- SHOW, kon ku rrenc er, SPRINGGYMNASTER i
et helt forrygende tempo og som ofslutning dis-

cotek for de helt unge'

Fredog:Disco-bol med discotek''Stor',,og orke.
l

steret "street Mochine"'Serie III-2 spiller mod

Rødekro. tr ølteltet spiJ-J-er Anker Nielsens trio'

(Kendt fro Egernsund Færgekro)

Lørdog:Bo'L med fæll-esspisning'plotte kon be-

stilles for kr' 45,- i' hollens cofeterio eIIer

på TJ-f . 451-gf9. (So**t sted) 'Denne dog f inder og-

så den årJ-ige "Brondværnsdyst" sted'

5øndog spiIJ-er NH's bedste hold i hcIIen'09

så er det tid for sidste års succes "Tour på

[.iordolsn'rmotionscykelturen som denne gong får

hel-e tre distoncer,nemtrig 7'L2 og 20 km'Stort

og mål- ved Idrætscentret'Til- det største hold

er der en vondrepokolilgen i år trækkes lod om

en ny cykel mellem deltoge.rne'denne gong skæn-

)

fi

1'l

}IA]\I[)EI,SBANKEN
altid med ibilledet @

§tofre0€ftfi0§87
Storegade 60, Nordborg

45 4t 89
Skomagerreparationorsamtfromstilling af træsko'

Det Røde
Æ,sel
Restburant Tlf . 45 47 m
STOREGADE 55 rlr. 45(m67

SPONSOR 1. HOLDET n\iR' 3

NøRGAARD

l<larer



KøBMANDEN

Benl Lauslen
KøBMAND

TELEFON 45 15 03

STUDI
sroREGÅoE 9 6/30 NOROEORG rELF. (0{)453313

Bent E. tlø,daan
AUT, EL INSTALLATOR

STOREGADE 63 _ TLF" 45 19 50

ALTING I EL.TING
MALERMES ER

HESSE LHøJVEJ . NORDBORG
TELEFON 451852

ket of Brugsen.

SøNDAGEN før "fest-i-by" er der brug for nog-
le stærke personer tiI of sætte øIteltet op.(ft
yderst onsvorsfuldt iob:)

I øVRIGT bedes du udfylde nedenstående kupon.

Læg den i kossen ved klubhuset og udvolget loder
'høre fro sig.Der er brug for monge h jælpere til
så stort et orrongement som vort uundværlige:
FEST-I-BY.:

JA, jeg viI gerne hiæIpe ved fest-i-by :

Novn:

Dog:

form.
e ftm.
o ften

)

STøT VORE ANNONCøRER !

*aUatWorMolktilprF'n.
Tøj, sko og rekvisitter. Professionelt hele vejen
igennern. F.eks. er Winner ketsjere fremstillet i
samarbejde mellem Lene Køppen og Courtmaster.

URE
'eftf. OpTIK

STOREGADE 65 NORDBORG _ TLF. {5 155I
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DERES VVS-INSTALLATØR
ERIK JENSEN

MELLEMVEJ 2. &+30 NORDBORG
TELF. 04.45 05 65

BLOMSTERHUSET
Parallelvej 6 - Lavensby

Tlf . 45 13 43

SPoNSOR 1. HOLDET NR. 7 I SeOTSOR 1. HOLDET NR. 10

SVEND WITT E

BOLIGMONTERING
rl
IIDE
rrTrr:rEl?l

TELF. 45 13 06

Mobil- Hjørnet
v/ Fr. Holm

l-oJtertoft t3 . 6430 Nordborg
Ttf. 04.45 15 47

HOLM _ NORDBORG _

)
-)

Årets spillere blev:
Minidrenge: Kim Clousen

Minipiger: Cristo Møller
Smådrenge:

Små piger :

Drenge:

Piger A:

Piger B:

Junicr donre A: l-is Lousten

Junior dome B: Jonno Louri.lsl:
Humørpokolen/som er skænket of SIUNA,gik i år

til Lito Fynsk fro piger B.Til lykke med det.

TURNERINGE& Vi hovde tre hold der blev pul je-
vindere i årrog som derfor skulle deltoge ved SI

, )mesterskoberne.Det vor ynglinge domer,som fik
guld.Junior A-dome som fik søIv og piger A der
endte på en 3. plods.

ALS-MESTERSKABET: De fleste hold i børne og

ungdomsrækkerne hor deltoget'i Als-mesterskobet,
det er indtil nu blevet til en førsteplods til
junior A-domer og en ondenplods til junior A-her:
rer' 

J.w"

Ulrik Møl1er

Birte Andersen

Michsel Bierboum

Susonne Honsen

Vivi Lorsen

KØRSELSORDNING:

Jeg vil gerne tokke forældrene for den store
velvilje I hor vist vores kørselsordning i den
.forløbne sæson.Det hor været stærkt medvirkende
til ot holde vore kørselsudgifter nede på et ri-
meligt niveou.

N.A.J.

AF SLUTNINGSFESTERNE

for børne og ungdomshold er ofholdt.Vi synes selv
det er gået meget godt i årrisær for børneholdene.

,+laå
\*_/

En hka! bank
lur mange fomeb

derFor

sYq"r.itN"Ks
SPONSOR FOR NORD--ALS BOLDKLUB

14 't5

NTEåE



FARIIE OG TAPET
Storegade 17

6430 Nordborg
Trf. (04) 45 00 6s

SPONSOR NB 5

VTNTERTURNERTNGEN L98t/52.
Så er vinterturneringen ofsluttet.Både herre

og dome serie I skuffede en del-,do de begge måtte

nøjes med en 8. plods.Hovedsogen vor dog of beg-

ge hold f orbJ-ev i rækkerne.

Øvrige hold under JHF blev ploceret således:

Serie 3 domer blev nr. 3 med 25 points.
Serie 3 herrer nr. 2 med 22 points"
Serie 4 herrer nr. 8 med B points"

Stillingerne fro SI hor vi ikke modtoget her

pr. 3O/3,nen både old'girls og B-herrer hor klc-
ret sig meget fint i den forløL,ne sæson 

"

Jeg viI gerne sige olle trænere,ledere og spii-
-Iere tok f or den f orløbne sæson , og jeg hå b,er de

fleste møder op til næste sæson med fornyede kræf-

ter. aU
SOMMERTURNERING: I L.

Til den kommende sommerturneri ng hor vi ti'l-^

meldt følgende holci:

i herre,l dorne,i old-gir1s,1 drenge'1 små-

cirenge, I yngl.inge dome, i iunior dome, J- pige og

I små pigeh,Iu "

)

t6

N.A. J,

iI. PERREGAARD A-§

6430 NORDBORG 6474SKOVBY

TLF.4501 50 TLF.444400

KORN _ FODERSTOFFER

BRIENDSEL - BYGGEMATERIALER

DE ER ALTlir vrLKOrÅllEN PÅ

NØR
HERRED

HUS TELEF'N 4sos35

siTILH(]FFI'
*Jatrø, - H.BBY - BABYUDSTYR

NORDBORG _ TELF. 45 I483

§
HAFNIA
HAAND I HAAND

KELD & PETER MATTESEN

MADS CLAUSENSVEJ 1..6430 NORDBORG

RING 450205

EJNAR LORENZEN

KøBMAND TURøVEJ42 KIRKEBY

TELEFON 450O55

Slagterlorrelnirrgen

Fa. J.J. IENSEN
Nordborg telefon 45 l1 06

KøREI(ORT TIL ALT
TEORIEN LET FORTALT _

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

) pout ERTKsEN
franebærvei 4, Norctborg, telf. 45 OI 75

Teoriaftener i Nordborg og Sønderborg

'[øfb-

gardiner
tæpper h?,H"".tJ:u-*,
møbler lf. 4s 1432 t

o fll*oro' 
$\o'rott

Storegade 43 - Tlf . 45æ 34
64i}O NORDBOBG

Stedet hvor glode menneske. md1-''

HlEffiHiFhnø
6430 NORDBORG.TLF (O4)451818


