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NORD-ALS BOLDKLUBf s bestyrelse:

Formancl: Chr.Jørgensen, Apotekervænget 2, tlf. 450448
Næstformand.: Bent Riener, Solsortevej 9, - 45OZB1
Kasserer: Einn Christensen, Skovhaven 18, - +S+t,)
l4ecllem: Bent Enghoff, Lærkevej 1?, - 450840
Medlem: Arne Jensen, Hjortevej 47, Sdbg. - 43lB7O

Spi11eud"v.fmd.:Pou1 Lyngkilde, turøvej 2, - 454160
Ungd.afd.fmd.:Peter G1ock, H.C.Ørstedsvej 21, - 453179

sekr.: W1I1i Ziewitz, Sprogøvej 9 - 453256

Olcl-bovs afdelinEen:

Formancl: Viggo Jessen, Asgårdsvej"4, - 451860
Kasserer: Leif Nielsen, Mosevang 1141 453975
Mecllem: Per Petersen, Rypevej 8 - 450086
Spilleudv.: Gunnar Jørgensen, Eribjerg 74 - 454560

NORTAT.S HÅ\MROT.DKLUB' S bCStVrE] SE:

Formand: Niefs Arne Jørgensen, Akelejevej 1, t1f . O'. )l
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Kassere::: tsjarne (nurlsen, Bogfi-nkeveri i5, - 4538?l
Sekretær: Leif ilohr', Østerhaverr 28, - 4549?L

l4edlem: Ronald Pedersen, Voldgade I 9. - 456L1'a

Medlem: Birthe i\Ieyer, Lærkevej 52

Ungd omsafdeI ingerr:

Formand: Jørn Wer-ner, Niels Bohrsvej J-} , - 454674
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Nordborg Cyklebørs
mrvCeSØ HERREFRTSøR

PLADSBESTILLING
v/ Harald og Waldemar Petersen

KOM IND ELLER RING OG AFTAL TID
STOREGADE 2 _ TELEFON 45 06 35

TELEFON 451231

t

FÆLLESMØDE LO-5.82

Det vor sidste møde for Horry Rønnebæk og

Jokob Hounstruprdesrrærre.Til gengæld blev
Svend Honsen ttonsottt somme of ten, velkommen.

(I virkeligheden blev Svend genonsot).
Holfordelingen for indendørssæsonen L982-

83 blev et nyt nederlog for NB.Vi søgte om

13 timer pr. ugerud fro vort medlemstcilrmen

bevillingen blev 9L/2 time:
Ungdomsofslutningsfesten på Nørherredhus

er fostsot til søndog den 2L. november.

Seniorfesten lørdog den 6. novemberrsom-

me sted. SKRIV 0P - NOTER.

Junior dome og herrer får i år som noget

nyt deres "egen" fest.Nærmere senere.

0-kursus ofholdes i nov. og dec. 82,.kvr-
sus I i ion. og feb. 83.

Den før omtolte klubhus udvidelse er logt
på is indtil videre,riget fottes midlerl

)

r)

Chr. Lorsen.

SPONSOR 1. HOLDET NR. 12 - 13

NORDBORG DAMryASKEBI & RENSEBI
RIDEPIåDSEN 3
6430 NORDBORG
TELEFOI! 04 451479

JOB TILBYDES.

Ungdomsofdelingen er så småt begyndt of don-

). I"de.stoben til den kommende sæson 1983.

Derfor det tilbogevendende spørgsmåI:ER DER

NOGEN I NB (eller endnu udenfor) som kunne tæn-

ke sig ot træne et ungdomshold iI983?

Vi ved ollerede på nuværende tidspunkt ot

der sker en del udskiftninger og omrokeringer,

derfor er det ikke for tidligt ot beskæftigd sig

med dette problem.

Jeg vil derfor bede olle'interesserede om ot

kontokte mig hurtigst muligt.
Der vil i vinterperi'oden blive ofholdt et por

INTERNE kurser hvor vore nye ledere vil få den

.)ødvendig" "uddonnelse"rså de er godt forberedt
til de kommende opgover.

Somtidig kon vi oplyse of der fro næste sæ-

son vil være en "konsulent" til rådighedrhon

får til opgove of hiælpe trænerne med "råd og

dåd".
Jeg venter spændt på ieres henvendelsel

Peter Glock.
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Selvom monge of old-boysspillerne er engo-
gerede med ondre tingrmå det være rmuligt for
fLere of rære med tiere end tilfæl_det er-r
det bliver s iovere hvis de fleste kender 1idt
til hinondenrog lettere for spiJ_lerudvolget
of få holdene sommensot.

Fortsot god turneringl
spi rrerudvolget/Grnnor 

..rørgen sen .

enghof f
HERREFRISøP

HAVNBJERG BUTIKSCENTE )

HANS SCHMIDT
Ure&optik - Guld&sølv
Løjtertoft 8a - tlf. 450015

MANUFAKTUR

KONF E KT ION

NORDBORG

DER ER OGSÅ SPORT I AT KUNNE
KØRE BIL PÅ DEN NIGTIGE MÅDE!

L,ÆR DET NEMT OG BEKVEMT I Ssby luo
STEDET HVOR STORE NAVNE UNDER-

HOLDER OG GLADE MENNESKER MøDES
lt0RD.ÅLs xøREsx0LE

Telefon 45 62 50

J. BR?DERSEN I

NØrreskovvei 2 - Svenstrup I TELEFON 45 10 46

)

OLD-BOYS:

I old-boysturneringen er indtil L/6 spil-
let 5 runder for A og B- holdenes vedkommende,

vetergnerne hor spillet 4 kompe.

A- holdet hor opnået 9 points og topper

rækken

Bl hor ligeledes 9 p.,men ligger nr. 2.

82 er med sine 2 p. i den nederste holvdel.
Veteronerne hor endnu ikke fået points og

må derfor være tilfredse med den nederste plo-
cering.

Selvom det pointsmæssigt ser godt ud for
et por of holdenerhor der desværre været ri-
gelig med skoder i årrvel of mærke nogle long-
vorige skoder.Jeg håber vi må blive forskånet
for uheld resten of sæsonenrog of de skodede

()

VI SÆTTER KVALITETEN I HøJS/EDET

WESTON KIG IND TIL

FRA VIEG TIL VÆG

TONl\JY PETERSEN Kolmos
MøBLER

SToREGADE 6s-7r - NoRDBoRG I oEREs HoKl KøBMAND
rELEFoN4sle3l I TELEFON 4517 17
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siden 1865
-på bor-det hwor
venner.Tlødes

spillere kommer igong hurtigst muligt.
De monge skoder hor selvsogt ræret med til

of gøre det lidt besværligt- især for 82 som

må "lide" ekstro når der er frofold i geled-

derne.
spirterud volget/ 

ounnor Jørgensen .

"Jeg har brug for en
god kondition som
f od bold sp i I I er. Derfor
hat ieg aldrig røget".
Morten Olsen, fodbold

)

(ø*
)

CPtøx!- Gflil$tilstil
6430Nordborg Guderup 6430.Nordborg
Storegade 2 Skolegade 2
1ll. (o4l 451125 TtI. (04) 45 81 l0

o

t llr
ANDELSBANKEN

STATIONSVEJ 4 - TLF. 450533

RIDEPLADSEN 1 _ TLF. 45 16 25

NORDBORG

SET FRA''SKRÅTRIBUNEN'"

')

Dem der spåede fiosko for NB med to hold

i serie III er ved of måtte indrømme det nok

kon undgås.

Selvfølgelig vor der Iidt stortvonskelighe-
derrbl.o. tilsynelodende med skoder og med ot
få spillet holdene rigtigt sommen.

Der er sket en del siden den meget omtolte

indbyrdes komp!I. holdet hor indtoget onden-

plodsen efter suveræne UlkebøI og 2. holdet
hor "noturligvis" igen overgået sig selv, for
i øieblikket ot indtoge en plods midt i rækken.

BEGGE H0LD må dog nok forberede sig på et
hedt efterår hvor pointene bliver vonskelige
of hente.Det ene hold er i toppen og 2. hol-

)

A. BOYSEN & CO. C*eaz*løtewn4t
SøNDERBORG - NORDBORG
123s57 15 r6s8

STOREGADE 30-32 - TLF.451540

I
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det får ikke mere lejlighed til ot blive un-
dervurderetrdertil klorer de sig for godt.

Også tredie og fierdeholdet er med hvor det
foregår i deres rækker.Her er det også spæn-

dende,ærgerligt bore of topholdene må ofleve-
re points til NB, som så sender ondre points
videre til holdene længere nede p6 tobel1en.
Det er der ikke råd til hvis mon vil til tops!

Med håbet om god underholdning også i efter-
årssæsonen.

Chr. Lorsen.

"Jeg rygcr ikke. Jeg synes
ikke at cigarelter og sport
passer sammen""
Morten Stl0 qrristensen,
håndbold

FORÅRSSTATUS FOR JUNIORAFDELINGEN :

Storten vor godrseir over et så godt hold

som Skærbækrmen så begyndte uheldene of romme

os også.Her tænker ieg først og fremmest på

vor onfører AIIon Durst's trofikuheld.Godt vi
hqr hom med igenrselvom det er som "holdleder"
- og på krykkerlAfløseren Søren Donielsenrder
i forvejen vor en skrop konkurrent til AIIon,
sprong ind i måIet og hor.i reqten of foråret
hørt tit vores obsolut bedste. '

Det problem vi hermed påførte ondetholdet
Iøste først og fremmest Jon Corstensenrmen do

hon syntes det så for broget ud viste Wolther
Neumoyr sig som en meget stærk målmondrhon er

som målmond ubeseireti
På førsteholdet hor forsvqr og ikke mindst

midtbone gjort det udmærketrhvis vi bore glem-

mer turneringskompen hos Hoderslev KFUM og po-

kolkompen i Bov.TiI gengæld er disse to kompe

de eneste hvor vi hor lidt nederlog i hele 82.

Så glemmer vi mudderbodet i fierde komp ved

Hoderslev-Cup.
Vort største problem hor nok været of ud-

nytte bore nogle of de monge choncer vi i hver

koinp tilspiller os.DERF0R hor ongrebet måt-

tet høre meget hele foråret igennem.Det meste

of træningen hor også dreiet sig om of få vort

ft
;»
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s
L

) ')

Cigarettei
giver dårlig

&d"&'x]
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. Buss
El-installatør

UERG TRICOTAGEHUSET

STOREGADE 31 - NORDBORGXTER
SPECIALCENTER I HVIDEVARER
TLF. 450766 - 450266

II 7a l
1't 37AYA\ ,

1l I elntutlt H«nsen tllllffi::å:E:rår
ilulur(}J ==-*i;_..=
TtctFtEsxDfeBl i kkenslagermester - VVS-i nstallatør

Bækgade 2 tlf. 4 51 654 | x. BoYsEN
Søbokkcn 2 - tel(. 45 00 96

ongrebsspil til of fungerermen det er io ikke

nemt of være spiller hvis mon føLet sig under

pres i kompene.

AIt i olt må vi dog være tilfredse,om ikke

oltid med spilletrså i hvert fold med resulto-
terne,vi er med helt fremme sommen med Tønder

som vi p.g.o. en kedelig misforståeIse,først
kommer til of møde i efterårsturneringen.I hæ-

Iene på os Iigger 3-4 hold som med lidt held

kon komme op til os (et1er vi ned til demi).

Det bliver sppndende i efteråt"t 9G SVÆRT.

Junior JBU-B er ligeledes tophold,nr 2 ef-
ter Gråsten.Meget flot kloret,men holdet hor

også ollerede slidt 2 trænere oplFørst Willi
ZiewLtz som blev ofløst of Johonnes Nissen,

Johs. stopper efter foråretrmen heldige som

vi jo er i iuniorofdelingenren gong imellem,

lykkedes det ot få Korsten Holtebo til ot bli-
ve træner igen.Velkommen, ieg håber du holder
rigtig længe.

Vi siger tok til Johs. for foråret og be-

kloger din beslutning.Do !o også Jon og Keld

stikker of til ferieh håber vi ot se et por

nye onsigterrnår træningen storter igen den

27 juli kt. L7.30 som sædvonlig.

Jeg vil også gerne ønske Jens Michoel god

bedring og håbe du må være med fro storten of
efteråret.I ondre:husk of kigge til Jens M. i
ferien.

GOD FERIE,knægte.

Chr. Lorsen.

))

,))

Jeg
l«larer ffi1oo'a
den Handelsbanken

}IANDEI,SBANKEI\T
altid med ibilledet C9

10

sr0ele0eRlilt§ct
Storegade 60, Nordborg

45 41 89
Skomagerreparationer samt f remstilling af træsko.

Det Røde
Æsel
Restaurant Tlf . 45 47 00

STOREGADE 55 nr.4s0667

SPONSOR 1. HOLDET NR.3
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KøBMANDEN

Bent Lauslen
KøBMAND

TELEFON 45 15 03

m
=to,ffi

sTORECADE 9 6130NORDBoRG TELF (04)1s3l3l

Gtfi Bent E. tlad,een
AUT, EL.INSTALLATøR

STOFEGADE 63 _ TLF.45 1950

ALTING I EL.TING
MALERMESTER

HESSELHøJVEJ . NORDBORG
TELEFON 45'1852

NU SKER DER IGEN NOGET
usÆDVANLrcr pÅ ruonDALS!

NORDALS BOLDKLUB OG NORDALS IDRÆTSCENTEh
inviterer til

GADETURNERING '82
SøNDAG DEN 20. JUN! 1982

mellem kl. 10-16 på Langesø stadion.
Et »ikke alvorligtn fodboldstævne

for,blandedeo gadehold.
*

Deltage kan alle - undtagen mandlige aktive spillere over
14 år. Der spilles på små baner med 7-mands hold. Et
hold.må be§tå af max. 10 spillere. Der må kun spilles i

tennissko.
Der er personlige præmier til alle spillere på holdet som .

bliver nr. 1 og nr. 2.

Stævnegebyr kun 40 kr. pr. hold. Betales stævnedagen.
*

Vær med i årets festligste lodboldturnering - enten som
aktiv deltager eller som tilskuer.
På pladsen er der etableret hø,jttaleranlæg og der kan kø-
bes forfriskninger.
Børnene aktiveres med en "SKATTEJAGT".

| , U,r** 
"r 

Ouug*"r '^
I Nordalshallen med de nødvendige programændringer ,I-t

URE
eftf. opTrK

STOREGADE 65 NORDBORG - TLF. 15 I55I
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STøT VORE ANNONCøRER !
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Wnnen
att,i&n",
*aUaf WorMolktilpilen.
Tøj, sko og rekvisitter. Professionelt hele vejen
igennem. F.eks. er Winner ketsjere fremstillet i
samarbejde mellem Lene Køppen og Courtmaster.

trtrutrtrtrN
NORDBORG



DERES VVS-INSTALLATØR
ERIK JENSEN

MELLEMVEJ 2 . 6430 I.IORDBORG
TELF. 04-45 05 65

BLOMSTERHUSET
Parallelvej 6 - Lavensby

Trf . 45 13 43

SPONSOR 1. HOLDET NR.7 I SPOruSOR 1. HOLDET NR.10

sP8RqEN
kommer igen i
AUGUST

NTE=
Jeg vir n"."ffist-i-by udvo'get

olle øvrige hjæIpere for det store orbelde

igen i år hor gjort for ot få dette store
rongement til of køre.

Jeg vil også tokke Idrætsfonden og ldræts-
centrets personole fordi vi igen i år fik Iov
of love fest-i-by henne ved vores ldrætscen-
ter.Det kon jo ikke undgåsrot det gi.ver lidt
ekstro orbeide til personoletrmen det hor f
toget med godt humør.

Niels Arne.

GOD FERIE')
)og

I
or-

SVEND WITTE

BOLIGMONTERING

HOLM _ NORDBORG -

Mobil- Hjørnet
v/ Fr. Holm

Loltertoft l3 - 6430 Nordborg
Ttt. 04.45 t5 47

rfl!-
rlTil:TEI?I

TELF. 45 13 06

En hl€l bank
lrar mange fomeb

derfor

SYD."BANKS,j
SPONSOR FOR NORD_ALS BOLDKLUB

14

Nikonaj
og Togak

Vidste du at man er
passiv ryger, når man
er i et lokale med
meget røg? Man kan
{lktisk "ryge" 1 cigaret
fimen på den måde.

Som passiv ryger har
man både ubehaget og
farerne ved rygning.

Kræltens Bekæmpelse

15



FARVE OG TAPET
Storegade 17

6430 Nordborg
Tll. (04) 45 00 69

SPONSOR NB 5

NORDALS HÅN DBOLDKLIJB
NH afholder

GADEKAMPSTÆVNE
den 21. august 1982

I lighed med sidste år vil vi igen aiholde et gadekarnp
stævne, sorh vil finde sted på sportspladsen ved HAVN-
BJERG SKOLE.
Spilleregler:
a. Saml et hold på mindst 7 personer.
b. Der kan tilmeldes i følgdnde grupper:

A. Højst 1 aktiv seniorspiller på holdet.
B. Fritilmelding.

Der vil efter kampene, evt. mellem, blive mulighed for at
købe øl og sodavand, og vi tænder nogle havågrill, hvor-
på der kan grilles medbragte pølser og andetgodt.-----------i-- -------klip her

TILMELDING
Holdets navn:

Holdets ieder:

Adresse:

Gruppe: AtrBtrsætX
Afleveres ellersendestil Ronald Pedersen,Voldgade 1 9,
6430 Nordborg, sammen med gebyr kr. SO,-.If.45 6i 3g
senest den 1 4. august 1 982.

)

l

iI. PERREGAARD A.S

6430 NORDBORG 6474SKOVBY
TLF. 4501 50 TLF.444400

KORN - FODERSTOFFER

BR.ÆNOSEL - BYGGEMATE RIALER

DE ER ALTID VELKOTiI,IEN PÅ

N@R
HERRED

HUS TELEF.N 45os3s

STILHOFFI=
LEGETøJ - HOBBY - BABYUDSTYR

NORDBORG - TELF. 45 1483

§
HAFNIA
HAAND I HAAND

KELD & PETER MATTESEN

MADS CLAUSENSVEJ 1..6430 NORDBORG

RING 450205

EJNAR LORENZEN

KøBMAND- TURøVEJ 42 KIRKEBV
TELEFON 45O055

S I a 91 t erl or r e t t r i n g7 en

Fa. l. J. TENSEN
Nordborg telefon 45 1{ 06

t-*øarffi
I reonrEN LET FoRTALT - |

I Motorcyket - bit tastvogn + påheengs- |

| ,onn - erhverv - bus 
I\ POUL ERII(SEN I

/ Tranebærvej 4, Nordborg, telf. .45 01 75 
|I Teoriaftener i Nordborg og Sønderborq I

uoryMfh-
gard i ner
tæpper hXl-r1T.l.l'*.
mØbler rff.4i14sz

o fb,ro' StotoorU

Storegade 43 - Ttt. 45 3CI 34
6(30 NORDBOBG

Stedet hvor glode mennesker rn6desl

t6

-l
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BUTI KSCENTER


