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OLD-BOYS.

På grund of div. misforståelser, hor 01d-Boys ge-

nerolforsomling ikke ræret refereret her i Spor-

ten.
SeIv om generolforsomlingen blev ofholdt i ionuor,
er der dog et por ting som bør nævnes.

Gennem (vistnok) 12 år hor I'IARY THOi'!SEN vosket vo-

res trøier, så de oltid hor rræret rene og pæne

til hver komp.

l'led de monge 6r i "voskeriet" hor F'IARY ønsket ot
kvitte iobbet, hvod vi selvfølgelig synes er y-
derst rimeligt.
Old-Boys ofd. vil gerne sende |'IARY en

STOR TAK

for de monge års eminent vosk.

I 1985 er "voskeriet' overdroget undertegnedes

hustru.
På grund of diverse §tigende udgifter, somt tæ-

ring of kossebeholdningen, blev kontingentet for-
højet med 3o,oo kr pr. holvår til i olt 15o,oo kr
holvår1ig.
Kontingentet onses stodig for meget rimeligt, spe-
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WESTON
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VI SÆTTEB KVALIiETEN I HøJS/EDET

cielt kon niEvnes ot ungdomsspillere i NB betoler
15oroo kr. pr. holvår.
En økonomisk hiælp er ot

HERREI.{AGASINET

sponseler os med et nyt sæt trøier i denne sæson,

hvilket vi er meget toknemlige for. , )
I flg. Corl Erik er det med /

"qw'
nye Iogo.
Igen en stor tok til Corl.Erik Rosmussen for det
(for os) gode initiotiv - så m6 vi se ot bryste
os rigtigt i vore kompe.

Oversigt over trænings- og turneringskompe er for-
delt til Old-Boys medlemmer, dog kon nævnes of vi
skol spille mod et fronsk hold, pinsedog den 26.

moi kI. l7.oo, en komp orrongeret i forbindelse
med NORD-ALS CUP 85.

Træningen er i 1985 oftolt til mondoge fro kI.
18.3o til 2o.oo ved Idrætscentret, omklædning i
rum 3 & 4. Første gong den 1. opril.
Gunnor Jørgensen.

EFTERLYSNING

Til skolestævnet hor Hondelsbonken udleveret 2
sæt trøier til 16ns. Det ene sæt hor vi fdet re-
tur. Endnu mongler vi I sæt.

Vi hdber, of vi her gennem "Sporten" kon få dem

h jem. Tok.

2.

HondeLsbonken, Storegode.

3.

KOM IND OG SE FORÅRETS

SIDSTE SPÆNDENDE NYHEDER

I SMART "YOU & ME' MODETØJ

TIL FORNUFTIGE PRISER!
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Nordborg SoIcenter.
Nordborg Solcenter oplyser,

Angående elektroteropi, så er vi flyttet
til Rugløkken 15.

Elektro opporotet er N.B"'s, vi yder service for
N.B.'s med-l"emme.r.

Med venlig hilsen / Lyngkilde.
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Nye fodboldstøvler
Pctrick Bertelsen str.42

1oo, oo kr
(ny pris 389,oo)

Clous Bonde f).f. 454906

betaler sig al[id at 9å til fagr
HANS SCHMIOT

Ure&optik - Guld&sOlv
Løiterrofr 8a - t|f.4500 15

Et hiertesuk..

Aflever dog lånte ting som I modtoger dem, e1lers
går det ud over de, der hor tingene i orden, og

det synes jeg er ærgeligt.

Sltr!rterlotet nlngen
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Nord-AIs BoIdklub orrongerer, i p

et internqtionolt fodboldstævne,

I forbindelse med dette stævne vi
deres fodbolddrogter vosket.
Det er her, vi hor brug for en h j

i løbet of pinsedogene vil påtoge

bolddrogter. 
)

Interesserede bedes venligs t)*'ont
Ib Anthony, Mågevej

Hed venlig hilsen /Stæ,rn"udvo1get

HJÆLP N.B.
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SØGES
en 85 i tiden 25. - 26. - 27. mo

juniordomer og juniorherrer.
i tilbyde vore gæster, ot de kon

ende hånd. Vi søger frivillige, der

gr of voske et eller flere sæt fod-
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DERES VVS.INSTALLATøR
ERIK JENSEN

MELLEMVEJ 2 - E$O NOROBORO
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Prr.ll.lvci 6 - Låvsnsby
Tr. 45 t3 a:t
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Det Røde
^ÆselRestaurant nf . 45 47 (n
STOREGADE 55 rtr. rsos67

SPOII{SOR 1.}IOLDET NR. 6

Do vi begyndte indendørssæsonen, lovede ieg ot
skoffe tøi l.il de spillere der deltog i diverse
stævner m.m. Der vor to hold med hver en "onsvor-
1i9". De fik hver en toske med trøjer, bukser og

træningsdrogter.
Den ene toske kom retur med tøiet helt i orden.
Den onden måtte ieg rykke for flere gonger, ende-

lig kom tøjet. i fire forskellige plostposer, det
ene sæt vor vosket og pænt. I de tre ondre sæt,

vor træningsbukserne i stykker. Endvidere mong-

Ler der stodig et por sorte bukser og selva \s-
ken - hvor er de ????? 

| )
Ynglingetræneren 1984.

Skærpelse i Højesteret
Af professor, dr. jur,
Preben Stuer I:uridsel

I »Idætsliv<< nr. I0/1984 omta.læ
jeg en dom fra Østre landsret om
vold under en fodboldkmp, hvor
ea ccnterfward havde slåetback'-
en på det andet hold i jorden.
Forwarden blev, uods sin benæg-
ælse, i landsreuen idømt 14 d"g-
bøder å 1 00 k. Tre af rettens med-
lemer ville dog give h-æftestraf.
Afgørclsen er senere af a*lage-
myndigheden blevet indbragt for
Ildesteret, og nu foreligger Hø-
jesterets afgørelse: ceDterfoNar-
den blev idmt l0 dages hæfte og
slipper altså rtke for at blive ind-
sat til afsning.

Dommen er bl,a- vigtig fordi
den understreger, at man bliver

straffet, hvis mæ fmætligt - med
vilje - bcgår voldshandlinger på
fodboldbanen. Og det spiller i og
for sig ingen mlle, om dommeren
ser det eNer ej. Samtidig mder-
streger domr:oen dog også" at straf-
fen nok ofte bliver noget mildere,
når der er ta.le om f.eks. en fo<i-
bol.lkamt. Centerfomarden var
nok ikke sluppet med mindre end
40-60 dages fæogsel. såfremt vol-
deu var blevet udøvet ude i det
alrninclelige liv.

østre lsndsret har i øwigt også
fomylig idømt en tilskuer en ube-
tinget friledsstraffor at nikke dom-
meren en skal.le. Der skete ikke
domme'ren noget, men retten troe-
de ikke på tilskuerens forklarig
om, at der var tale om et uheld.
Tilskueren var sponsor for det ene
hold.
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HAVNBJERG BUTlX§CE}ITER
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KORN - FODERSTOFFEN

BRÆNDSEL - BYGGEMATERIALER

STILHOFFI'
LEGETøJ - HOBBY - 8A8YUD§TYR

NORDBORG _ TELF, 45 1483

DEN FRIE

"&.KøBMAND

alt
$rill af ryorMolktfl porferr
Tej, sko og rekvisitter. Professionelt hele vejm
igennem. F.eks. er Wimer ketsjere fremstilat i
samarbejde mellem [æne Keppen og Courtmasta.
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