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LøRDAG 9/4.88
NB-SB

NB's første møde på turneringsplon mod SB i monge år, blev desyærre ikke
hvod mon kunne forvente of et lokolderby, synd og skom vor det ot dette
opgør skulle finde sted på sd tidligt et tidpunkt.
En komp i moi måned hovde givet trukket flere tilskuer, og dermed den
rette kulisse om denne "STORKAMP".

Nok vor kompen en turneringskomp som så monge ondre, men der er oltid
en god portion prestige i NB - SB opgørene i kompen om hvem der er ræst-
bedst oå øen.
( )tott.e" ofgfort bedst, og mon fornemede præmierenerver fios NB, nerver
som 5B hovde vist i deres præmierekomp sidste søndog. Efterhånden son
1. holvleg skred frem, kom NB'erne mere og mere med ind i kompeh, og midt-
bonefolkene begyndte ot vinde nærkompene.
Efter 25 minutter (uden reelle choncer) blev Jens Nissen geniolt spillet
fri, og en sådon chonce loder Jens ikke gå fro sig 1-0 til NB.

MåIet gov NB'erne selvtillid og mon begyndte ot kombinere flot på midt-
bonen, ligesom mon nu fik mod til of ofslutte når mon ongreb.

Efter 35 minutter forstod Thomos Lousen ot udnytte en fed brøIer i NB
forsvoret 1-I.
Stillingen ved pousen vor 1-1.
NB'erne mødte forbovsende nok op 1uil 2. holvleg med en ny og meget stor
geist, mon gik ud og styrede spillet i en sådon grod, ot glonsen heJ.t
blev piIlet of 58'erne.
Efter 10. minutters spil gov det resultot, John Weber modtog bolden i
bonens venstre side, og med en utrolig dejlig udodskruet bold (å lo Moro-
dono) spillede hon Bruno 0lesen fri for mål, og Bruno scorede med et
flodt skud. Kompens bedste ongreb. I det hele toget vor det meget begræn-
set, hvod de to hold hovde of måLchoncer. Store deJ.e of kompen blev ud-
kæmpet på midten.
Efter 70 minutter endnu en usikkerhed i NB's forsvor, og 01e Thomsen
smrttede imellem og udlignede tiL 2-2.
( \"n of kompen bor præg of, ot ingen of holdene vor utilfreds ned 2-2,
d#er blev ikke sotset ret meget det sidste kvorter.
Midt i 2. holvleg blev 58 romt of 2 udvisninger, hviJ.ket NB'erne desrærre
ikke forstod ot udnytte.
Dqnmer Thor Østergåia (der dømte en fremrogende komp) fløitede kompen of,
NB's første point i L988-sæsonen vor i hus.
Det er §rært of vurdere NB's choneer for ot gøre sig gældende i toppen,
men mon skuåIe mene, of holdet i år er stærkere end i fior, når mon så
tænker på ot vi i fior vor 2 point fro en oprykning, kon mon godt se hen
imod 88-sæsonen med en vis forventning.
Alt i olt spillede NB en god og specielt toktisk klog komp mod SB'e!ne,
der så sondelig er en meget stærk modstonder.
Godt begyndt.......
Corsten A.
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FODBOI.D!
Alt for mange glade fod-
bolddrenge far deres for-
nØjelse Ødelagtaf trist og
meningsløs konditræning

SPI[I.E

Fodbolddroge i tushdvis km d g'§ i
den kmrde tid, når Imåret miier grr
baremc brugbare.

Det har de dædet sig til hele vintem Ma
mge a{ dem bliver sprgefi$ skuffede De
kffir lor at spille fodbold - lrE det er ikke
sikkert, de 6r lov.

Uhyggeligt tmge traere bar misfrstå..t
deres opgave. Merer at de skal bringe drEryrrre
itysisk {om ved hård og kedelig kordnening.

Deres Iejltågelæ er ds\ at de trw, dmæ
skai trres em vokff. De har st khrbbd§
bedste hold tr-æne kondi aI hemyn ti resultater-
ne. For ikke at risikqe at tabe ti ringæ
fodboldspilhre. der bare er i bedre krdirin

Rsultådodbold, Mder del nruagtaae.
Men defer der ingen gnrd til at æ ncd på Ale
spilhr ræuttatfodbold. Hvis de ikke sliller fø at
vinde, er der ikle noget ved deL Fodbold s 6
kampidræL En dejiig leg, m tager ahMli&
rens ro leger den I tæning og lsrnp.

Så det bliver en dårlig leg, når Im bggø
bolden bort ogtærer hurtigted ogudM i
stedet Ior at sdlle fodbdd.

MISTEDE MANGE DBENGE
Fodbold har det store handiøp - i iorMd E

ardre boldspil - at lM ku spilier det halve år-
Itnst de {leste sreder - ^o 

.t2 alrli? d'+3-:.
Dc i:egger ud i april og holder op i ohober.
Det mister sportsgreren nEnge droge på-

Og tm skal ikl(e trøste sig trrcd, at de strrste
talenrer rcx s}al holde ved - lordi de trm sig
så godt tr€d deres fodbold

For det erio ikke bile de stOFte talents, der
skal have dæde af foddd - og i tEigt ris](ær
uat miste mtop de støBte.

tæ ul mn[g spille boH hele åre \ *
når oe tra etteråret ikke hngere b!,,lbt at
spille fodbold, frder de påroget ardel

Håndbold eller basket, i.eks., m kan q/rk6
trh året- Og så er det muligt at de holder hst
ved den idrætsgren, de har mt §g med hde
vintereL og hvor de harlået nye katrents.

I åræ før vores bedste hrdshdds siøe
triumler ved EM og VM og pa vej dstil misrcde
damk fodbold lmge drmge til ardre boldsp[

T.ÆRER MEST AF HINANDEN
D€t tur ærdret §g. Frd Sepp Pimtcl og

hans spillere har glort så stmflet prrygeda
for spilieL

Masær aJ nye rel«utter har mldt sig pa
fodbddbaneme - ren alt for tmge lalder Fa
igen.

Fordi de ikke morer sig godt rch Btuligvis,
Men det eraltså ofte trrereos skyki.

Konditræning er - em alle ved - ikke rcr
så mrpm mm iodbold.

Så run må lade drengene sfille- Og§ {ordi
fodbold, rigttgt organiæret, er en fremgeode
konditræug.

Når baæn er lille rck og holdeæ q må s
alle rører bolden tit i kamp m do dbr yed
behandlmg afden.

Itoldføling og situtimsp{attelse trærc
wtidrg. Drengene hrer tekniske fuær aJ
verdens bedsle fodboldsfillere pa TV - oS a{
hiruden på baren.

Ile Lærer altid mere af himnden ød aI
kæneren. l)et er den gode uæær he \over.
flan Fver dem de bedst mulrge bem, 

_7/lor 
at

lære mest muligt af henden.
0g det gør mn ikke ved kordttæning.
Små måI. snrå barer og snrå hold giver

drengene mest af det, de er komt fon At
soillefodbold.

Gå til specialistsn - O6t b6tal6r sig!

NORDBORG
AUTOOPRETNING
v/SY.nd Clausan

M6llamvci 7 - Nodborg

rLF. (04) 4s 30 94

SVEND WITTE

BOLIGMONTERING

trtrtrIEE
HOLM - NORDBOBG - ?ELF. 45 13(E

i,aralrervel b - Lavensoy
Tlf. 04 45 13 43

SPONSOR 1.HOT,DET NR.7

HUSHOLDNINGSMASKINER
ffi
Tll. 04 45 01 52 li$"iilåiiE*""

N, siclen 1865
. -på bondec hrrcr
ll rre^r.aF riladrre\renner rnødes

'//
(y/
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VI ER PÅ \ÆJ

Nu er vi kommet til vores ondet indlæg i SPORTEN.
I forhold til det første, vil dette nok r,ere mere
positivt.
5.-6. morts vor vi sorlet i en træningsLeir i
Nordolshollen. Vi mødtes Iørdog kI. 13.30:i klub-
huset. Der fik vi ot vide ot vores træningskornp
mod Hommerlev vor oflyst. Dette fik dog ingen ind-
virkning på vores gode hunør.
Peer fik joget os over i omklædningsrunmet og der-
efter gik turen ned i "doLen".
Der oksede vi rundt i mudder op tif kreene i godt
og vel 2 tLner. Efter trræningen fik vi et lækLert
Atid, bestående of ribbensteg med tilbehør. Især
;( )o det ondet køn syntes rældig godt om moden,
delsod en L/2 time efter vi ondre vor færdige.
0m-oftenen fysged. vi os med koger, sIik, the og
koffe i klubhuset mens vi så viåeo-om teknisk fåd-
boId. Fro k1,. 21.30 - 23.00 spillede vi fodbold i
hoIlen, bogefter vor det sengetid.
Søndog morgen stortede vi kl. 5.50 med strækøvel-
ser og fodbold. Det skol- lige nævnes ot Peer vor
den eneste oktive. Hons sod nede i et hiørne og
gloede på os, mens vi hoppede rundt, såm en flok
stive høns.
Efter morgenmoden vor der orrongeret en trænings-
komp mod pigelne. Kjeld hovde \æret så ror, ot
låne os -sine piger. Kompen forløb ti} pigernes
fordel. De vondt med 1-0. Men det vor heller ikke
et hold domer de spillede imod, men et hol.d stive
krumbøiede krøblinge der knop nok kunne stå op-
re ist.
Træningslejren sluttede med et møde i klubhuset og
derefter kunne en flok trætte domer køre hiem.
Træningsweekenden hovde rræret en succes.
ForLeden often hovde vi et møde med den nye ung-
domsformond Niels 01e Bennedsen. Hon hovde læsi
v/^} sidste indlæg i SPORTEN, og vor meget opsat
puJt forbedre vil-k6rene for NB's doner, hvis vi
selv ville yde en stor indsots, hvilket'vi notur-
ligvis viI.'

XIG IXD TIL

Kolmos
DENES HOXI XOEHAXD

TELEFON ,I5 17 17

/ÆP-oylg* l.HoLDD l{R. 1o

t/ql*
vl L.N L.rrcn, tlt- 1537 A Nordborg

STATIOT'SVEJ' - TLF. {E05 :Bm
SPONSOR I.HOLDET nI.9

I DEN FRIE I

*.i
Einar Lorensen
Iurøvei 42.k0.tkeby
&43O NOrdbors .Tel 0a-45 00 55

n1# ##qttri}*#l}tt} {+# *\wi NORDBORG SOLCENTER &
f,T Lyngkitde u
å Rusløkke 15 6430 Nordbors {*Lr rf. 04 -45 41 60

#####{*##t****}t*#

DER ER OGSA SPONT I AT KUNNE
KøAE RIL PÅ oEN RIGTIGE MÅotI
L/ER oET NEt4r oc øexhur t

t0RD.Åts x0RESt0tE
J SAODERSEN

Narr.rkonl 2 - Snnt.ruP
T.l.lon a5 62 50
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A. BOYSEN & CO.

§TOBEGADE 30- 32 - TLF. /t515{r

Pd mødet blev vi b1.o. også enige om ot oprette et
7-mondshold, 7-mondsturneringen kommer til ot fore-
gå indenfor øens grænser. Grunden til of vi hor
tilmeldt os 7-mondsturneringen er den, of der nogle
hold fro vores II-mondsturnering, der hor trukket
sig. Det vil betyde ot vi kun få co. Io kompe i
hele sæsonen og det syntes vi vor for lidt. Her-
med hiæIper vi også de ondre kLubber på øen, som

kun lige kon somle et 7-mondshold.
Vi stoiter turneringen 2. påskedog og sotse! på et
tolrigt publikum.
På domeholdets vegne: Pio, Morgit, Sonio og Anette.

wrS{øfbn
gardiner
tæpper *ffi:*:.-',
møbler nr.4s14-32

WESTON
FFA VIEG TIL VIEG

TONNY PETERSEN
MOALEN

STOREGADE 59-71 , NONDBORG
TELEFOtt /t5 19 31

VI SÆTTEB KVALITETEN I HøJS,/EDE|

SPECIALCE'{TER I HVIOEVARER
TLF- a6 0? G8 - 45 02 S

odgong.

FREDAG Kl. IO.OO:
kI.14.00:
kI. 14.00

AM for MINI-PLrI
Brondrærns-show
Musik i hoLlen med bL.o. Corsten
Biehler, Hovsolt, Jozz og 60'er
Rock (grotis odgong).

roR7. S.'V

=[E!-I=i=B=I=1?99=
FEST-I-BY foregår i tiden 27.04. - 30.04.88 i og
omkring NORDALS IDRÆTSCENTER.
FEST-I-BY orlongeres of NB og NH og der er i år
co. L7A h)æJ.pere i gcng i de fire doge FEST-I-BY
står på.

PROGRAMMET ),
0tlSDAG kl. 19.00: ÅnffS KAUp på Longesø Stodion/
TORSDAG k1. 19.00: Fomilieoften i Hollen med de
"flyvende gymnos_ter fro Aorhus" og donseopvisning.
Entre kr. 2oroo/børn under 12 år hor dog grotis

et betaler sig altid at gå til fagmander
HANS SCHMIDT

Ure&optik - Guld&sølv
Loitertoft 8a - tlf. 45 00 l5
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SERIE II
+-- - --- ---- - - ---+- -- ---+----- +

HOLD
! NB lNB !

! IIJEUME ! UDE !
+---------------+------+-----+

KOLDING B. ! ! 04.04 !
SøNDERBORG B !10.04

, SERIE IV
+---------------+--- ---1---- -*
! I NB' ! NB t
! HOLD I IIJEUME ! UDE t
+---------------+--- ---+- --- - +

BROAGER
NOTI"IARK
LUNDTOFT
BROBALLE
LYSABILD
SøNDERBORG FR. ! 08.05 ! !
LøJT I

!
! HOLD

! NB INB I !
IHJEMME! UDE ! !

JUNIOR A
+---- - ---- ------ +------t-----*

.DRENGE A
+---------------+--- - - - *- -- --*

HOLD
! NB.! NB I
IHJEMME! UDE I
+------+-----+

AUG.,IKETr ING ! ! 04 .04
BROAGER
BOV
HøRUP

AABENRAA
LøJT
DYBBøL

! 10.04
11.04

24 .04

! 08.05 !

BOLDERSLEV !23.05 !

+---------------+------+----,+ +---
HøRUP
EGERNSUND
BOV
NOT},IARK

! 04.04 !
lt

! 17.04 !

!!

!12.05
!
r r? n(

10.04

24 .04

15. 05 t
!

I

! 15.05 I
!23.05!

!05.06!
!12.06!

FR. KFUU
BREDEBRO
RøDDING
AGERSKOV
VAMDRUP
SEEST
RøDEKRO
TOFTLUND

KVÆRS
EGERNSUND
HOLBøL
GRAASTEN
SUNDEVED
SøNDERBORG ER.
BOV
AUG.,/KETTING 1

NOTMARK

!
r7.04 r

!
!

! ! 08.05 !
rlq nq r r

r rro n(r

! 04.04 ! !

! ! 10.04 !

! 17.04 ! !

! ! 24.04!
! t 01.05 !

!
t24.04
! 01.05

! 05.06
!

!

12. 06 !

!

EGEN
LøJT 2
ULKEBøL

RØDEKRO
SKÆRBÆK
VOJENS
KOLDING B.

SØNDERBORG FR. ! 01.05
!

! t15.05!
BOV ! 29.05 !

ULKEBøL
AUG.,/KETTING
DYBBøL

NOTMARK
ULKEBøL

BREDEBRO
TøNDER

SØNDERBORG B.
AABENRAÅ
HøJER
GRÅASTEir'

!12.05 ! !

! ! 15. 05 !

I rro n(r
!05.06 ! !

! ! 04.04
110.04 !

! 01.05 !

!I2.05
15.05 !

r a? nq
,o n( I

HADERSLEV F.K. !19.06
+--- --- ---------+------+---- -+

SERIE V-1
+---------------+------+-----+
! ! NB lNB !
! HOLD IHJEMME! UDE !
+--- -- -- --- -- -- -+--- - - -+- -- -- +

EGEN 2

+- - -- - -- --------+- - -- --+--- -- +

SERIE V-2
r---------------!------J-----!

! ! NB lNB !
! HOLD IHJEMME! UDE !
+--------- - ---- -+------+-----+

EGERNSUND !04.04 ! !
HøRUP
BROAGER
SØNDERBORG B 3 ! t24 .04 t

SøNDERBORG B.
GRAASTEN
HøRUP

+---------------+------+-----+ +-

DRENGE B LILLEPUT A

! NB lNB !
IHJEMME] UDE !

! !05.06
!12.06 !

! ! 19.06

! 29.05 !
!05.05!
!12.06!

)

)

'T

)

+---------
!

+-
!

!

------+------+-----+ +---------------+------+-----+
! NB lNB I !

!HJEMME! UDE ! !HOLD HOLD
+--- - - - - - -------+------+-----+

AUG .,/KETTING ! O4 . O4 I! !04.04
SøNDERBORG B 2I10.04 ! ! ! 10.04 !

! 1?.04 ! !

NYBØL rnl n( r r

AUG.,/KETTING 2! !08.05!
11( n< r r

l ! 17.04
!24.04 !

! !01.051
! 08.05 ! r

! 01. 05 !

! 08. 05
I
! 15.05

r 1? ntr

29. 05 !

! 05. 06
! 12.06 t

+------- ------- -+----- -+-----+
LILLEPUT B

AUG . /KETTING
EGERNSUND

!

24.04 !

DYBBØL ! OB. 05 I

NOTIUARK

HøRUP
SUNDEVED
EGERNSUND
SøNDERBORG B.
BLANS
EGEN
DYBBøL
GRAASTEN
SøNDERBORG FR.
ULKEBøL
AUG . /KETTlNG

SøNDERBORG FR. !
NYBøL !
HøRUP
EGEN

!10.04
17.04 I

t24.04

r I ( nq r

29.05 ! !

! 05. 06 !
12.06 ,l I

SKELDE
DYBBøL ! ! 29.05!
SøNDERBORGBl!05.06! !
LYSABILD ! 1r2.06!
EGEN }

+---------------+------+-----+ +- - -------------+---- - -+--- --+

SER]E VI YNGLINGE Anq---------------*------+-----+ +---------------+------*-----*
! ! NB lNB ! ! ! NB lNB !

I HOLD ! HJEMME ! UDE ! ! HOLD ! HJEMME ! UDE !

+---------------+------+-----+ +---------------+------+-----+
KOLDING IF !

r]o n( r r r rlo nÅt

! 04.04 !

HOLD
I NB !NB !
J HJEMME ! UDE I

ULKEBøL

BREDEBRO
! 05.06 l
! i 2. 06 l

+ - - - - - - - - - - - - - -- +- - - - - - +- - - - - +

MINIPUT A
+-- --- ------- ---+------+-----+
! ! NB lNB !
I HOLD IHJEMMEI UDE !
+-- - - - - - - - -- - --- +- - -- - - +- ---- +

! !04.04r
!10.04 ! !

BROAGER
VOJENS

BOV
HØRUP
DYBBøL
TØNDER
ULKEBøL
AABENRAA
HADERSLEV FK
LøJT
BROAGER

+---------------+------+-----+

! ! 10.04 1

AUG./KETTING ! 17.04 !

SVENSTRUP
BROAGER
DYBBøL
NOTMARK

VARNÆS 2
BLANS 1

DYBBøL
SøNDERB. FR.1
EGEN
SVENSTRUP 1

SUNDEVED
ULKEBøL 2
SøNDERBORG B.
NOTMARK
BROBALLE

!04.04 ! !

! ! 10. 04 !

!17.04 r r

! !24.04!
!01.05 ! !

! r 0B. 05 !
rlq nq I I

! 10.04 l !

!17.04 ! !
M4.04t

r ro n( r

! 05.06
12.06 !

!19.06
I

!01.05 !

KOLDING KFUM ! !08.05
SDR.BJERT !12.05 I

HADERSLEV FK ! !15.05
SØNDERBORG B. !23.05 I

TØNDER
BOV ! 05.06 !

KOLDING IF ! }2. 06 !

+- --- ----- ------+------*-----*

! !24.04t
!01.05 ! :

! ! 08.05 !

!12.05 r r

t24.04 ! !

! ! 01 .05 !

! 08.05 l I
r r1' n(r
!15.05 l !
! ! 23.05 !
lro nq. r I

!05.06 ! !
!12.06 ! I

! 29.05 ! r

B.

SøNDERBORG B. !

C.



UINIPUT B
+---------------+------+-----+

SERIE III DAMER
+---------------+---:--+--;--+
! ! NB lNB !
! IIOTD ! ITJEUME ! UDE !
+---------------+------+-----+

BRANDERUP ! !04.04!
+------ - -- --- -- -+--- - --+- --- -+

!
! HOLD

! NB !NB !
IHJEMME! UDE !

10.04

24.04
17.04

! 01.05 !
SøNDERBORG FR. ! 08.05 ! !
AUG.,/KETTING ! ! 15.05 J

SøNDERBORG B.1!29.05 ! !

DYBBøL
SVENSTRUP
NOTMARK

ULKEBØL

HOPTRUP
SVENSTRUP
GRAASTEN
VOJENS
HøJER

SøNDERBORG B.
GRAM
KVIK 70

! ! 05.06 !

! ! 10. 04
! 17. 04 !

! t24.04
! 01.05
! 08.05
!
r ro nq

! ! 05.06 !

! 10.04 !

! ! 17.04
t24.04 !

! ! 01.05
I ! 08.05
! 15.05 r

SØNDERBORG B. 124.04
DYBBøL

LYSABILD

AABENRAA
NOTMARK

! 01.05

!12.06 r !

TOFTLUND
BOV

RøDDING
TOFTLUND
KOLDING B.
GRAASTEN
ASKOV
BRøRUP
SøNDERBORG B. !

AABENRAA
VEJEN

!10.04 ! r

! ! 17.04
I

!
!

15.05!
!

EGEN ! 05.06 !

+---------------+------+-----+ +---------------+------+-----+
DA},,IEJUNIOR B PlGER

+---------------+------+-----+ +---------------+------+-----+
! ! NB lNB ! ! ! NB lNB !
! HOLD IHJEMME! UDE ! ! HOLD IHJEMME! UDE !
+---------------+------+-----+ +---------------+------+-----+

!29.05
! 05.06 !

! !12.06
+---------------+------+-----+ +---------------+------+-----)
PSI DATOERNE ER FASTSAT AF JBU - OFTE VIL KLUBBERNE AFTALE

EN ANDEN KAMPDATO.
VEDR. ENDELIG KAMPDATO SE OPSLAGSTAWE I IDRÆTSCENTER.

kI. 14.00: Domefrokost i "Rårummet,' - I'lusik
som sædvonlig Stombordsmusikerne
Konferencier Inger Bierboum.
Billetter b kr. 98100 sæIges fro
Nordols Turistbureou.

kI.21"00:

LøRDAG K].. 14.00:

Holbol med PASSI0iI og "Årets
fotomode"L for hende og hom"

HB-Cup i Hol 2

kI. 19.00: FæIlesspisningen i hoLlen med
F encie r s/ Stombord smu s i ke rn e .

Billetter sæ1ges fro Nordols
Idrætscenter.

Alle doge hor øLte.l,tet åbent, hvor discotek Perron
7 sz<qet for musikken.
Xi*( fivoli er pd plodsen o1le doge og sørger for
undernoldningen f or imrnene.
FEST-I-BY er på trods of monge ondre oktiviteter
stodig en of NB's største indtægtskilder og vi skol
derfor opfordre olle til ot besøge FEST-I-BY en of
dogene. Alle doge vil der være mulighed for ot
købe tipssedler å kr. 1o,oa til EM-TIPS, hvor du
skol gætte ploceri-ngen for de 8 hold der deltoger
i EM-Slutrunden i Vesttysklond i juni }988.
Vincieren be1ønnes med et govekort på 1000,00 kr.
Det er kun muligt ot afvikl"e FEST-I-BY forcii beg-
ge klubber hor en dygtig og engogeret stob of
hjæIpere der møder op når klubberne kolder. Vi. kon
dog stodig bruge nye hiæJ-pere og såfremt rier blandt
biodets Læsere findes personer cier ønsker of give
et nop med - specieit iøroog den 30.4.88 - beåes
disse meLde sig til en af NB's repræsentonter i
FEST-I-BY - udvolget:

Ul1o Schwoerrner - t]f. 04-453973
Poul Bonnerup - t1f. 04-450801
Biorne Nielsen - tlf" A4-454343
Bjorne Berndsen - t1f. 04-490738
Anders Ebsen - t]f. 04-490018

HviJ ,lr "rt. ikke skul1e rære brug for dig til
årets FEST-I-BY kon vi helt sikkert "bruge dig"
pd et ondet- tidspunkt. Du er endvidere velkommen
til st kontokte en of nævnte personer såfremt du
hor forslog og gode ideer til FEST-I-BY 1989.

På gensyn til FEST-I-BY - årets fest på Nordols -
to' noboen med.

STILHCIFFIO
LEGETøJ - HOBEY - BABYUDSTYR

NORDBORG _ TE Li. 45 I4 83

DE ER ALTID VELKOMTTEN PA

SPONSOR

I.HOLDET }IR.2
NØR

HE.RRED
HUS rELEF.N.5os35

SIngterlorreI nInJ1en

F".J.r.rENsEN
Nordborg tchlon ,15 l{ 06

It*rrqz,fulaaq*Å
soltDEttoFc - MttDlonc
a2§5' lsla5l

Herretøi - dr6ngetø, - Iædervarer
Tlf. 04450070

§
HAFITIA
HAA]IID I HAAiID

KELD & PETER UATTESET{

,tlAD§ CLAI SEI{SVEJ t- 8«X, t{ORDBOnc

RING.t50205

D. -7-

!12.06 r !

NORDBOBG



T. PERNE-GAARI' A-S

6430ilOnOBORG 6a74S'(OVBY
TLf. aSOl 5(, TLF. allrm

KORII. FODERSTOFFER

W;ix1il:;1,l;"'ul!{r'
tiviteter i Nordols Boldk- )

Jeg hor ræret med i NB gennem I2-I3 år, og deri-
gennem fået monge gode oplevelser, hvilket ikke
irindst skyldes den gode ånd der hersker i klubben.
Betingelserne for en god ånd, i en så forholdsvis
stor klub, skyldes selvsogt monge ting - men efter
min opfottelse er en rræsentlig betingelse, of der
er plods til monge-Torskelligortede synspunkter,
som efter en soglig og ofte til tider heftig de-
bot, skober bosis'for en fornuftig disposition e1-
ler beslutning.
Jeg hor ræret med i en de.I of denne debot - ved
siden of o1 fodboldspillet og somrræret iøvrigt,
og hor ræret meget glod for min tid i NB på oIIe
fronter.
På generolforsomlingen i ionuor (old-boys og
hovådforeningen) udtrykte de 2 bestyrelser o1 for
rosende ord og tilmed blev jeg "begovet" med b6de
drikkelige og mindelige genstonde, hvilket ieg
herigennem SPORTEN gerne vil sige l|B-ligEl-gg9
tok for.
Selv om ieg stodig bor i Nordborg (of og til), ,
vi1 ieg benytte le iligheden til ot ønske heLe NB

en virkelig'god struktureret, sportslig og Yno-
misk fremtid i den gode NB-ånd - det tegne- -Æ
meget lovende.

Gunnor Jørgensen

Din økonomipaftner.
Nordborgvej 24,

6430 Nordborg.
TlL04-491177

@-y'[Eå'*
Køb og salg al brugte biler

Løjtertoft 1.3 - Nordborg

Tlt. 04 4517 04

Kom-TLt
BYENS GRILL & BURGER

v/(nud Tarbanscn

il",:lt",i'* 4s 19 86

URE
u eftf. OpTtK

SIOiIGADC 65 llotDlotc - rLF. a5 t55l

Ti minutterc
alkølins i stedet li:?#;l#;:1'#?*::fl:'
for srult kort :iE*#,Xt1§J,h"J#:ffi:
En rorseerse, der hidtit har indbnst ;?liå:Hiåf;""jt:§å:"å?T
sptlleren en adrarsel biiver frem- over 24.000 gule kort årligt - som
over su:affet med i minutters alkø- det koster uruonen 60-70.000 kr. år-

Rostaurtnl
Storegade 43

Ttf. 04 45 30 34

o, SI(ÆYE
\? rxonvnlo

ling udenfor banen. Det blev en r+ liqt i adminisrahve omkosminger at
alitet, da ]BU's delegeretmøde ved- behandle. 171 af 189 sremmer mr for
tog et forslag ha Hadersiev FK. Haderslevs forslag.

Erik Jensen
. Spilleren kan kun gemndtræde
med dommerers ulladeise.
Overtrædes dette, udvrses spiile-
ren for resten alkampen
. En sprller kan ikke tildeies to
gange udsbegrænset udvtsrung 1

en kamp. Gu.[t kort nummer to
betyder udvrsmnq i resten af
kampen Udvisningen indberet-
tes
. Den tidsbegrænsede staf
overføres meilem to haiviegte og
også ind i en evt. forlænget spil-
ietid. En udsbegrænset udrns-
nirg i ordinær spilletid betyder
ved gentagelse i forlænget sPtl-
Iend: Rødt kort og indberetning
. I eventueit staifesparkskon-
kurrence må en ttdsbegnænset
udvist spiller iki<e deltage
. Tidsbegrænset udvisning gæi-
der ricke i DBU's turneringrer: LP-

nrrnennqen, lUenth.rrneringerl
herre.D§ dameD§ YDM os
IDM.

Sådan vil den
nr. veqel virke\,
IBUb turneringsudvaig har efter
delegeretmødet fastsat de nær-
mere reqtler for adminisrauon af
udsbe grr-ænset udvsntn g:
. Adrarsier rndberettes ftke. I
stedet tildeler dommernen
straks en udvisrung på l0 mtnut'
ter.
. Navnet på sprlleren, der tids-
begrænset udvtses, skal noteres
af dommeren
. Det gu.le kort betyder nu: Ud i
l0 mnutter
. Udvrsningen begynder, når
sprllet sænes i gang efter udvts'
nrngen
. spilleren må først gerundtræde
i spillet ved første stop i spillel
efter udløbet afudvisnrngen. Det
skal ske ved midteriinien

OI,-t) _EOY§J /VE] E RANETI

Ær'rdrino af tr;rninostider:

[lerr {ør nlatr}attte Lrær:itrqrilid f ra k.l .18.t.1t1.] +-:iI
tSJ ) a-" er atrfdrl Då nmclelte Lrrl'rtririrrosFrl.atr
er hreveL ændret Lil f Ø'l.t:errdt

træniltr manrjae f ra lil, :1 9.15 ti. l ;:U" 1S
ved l-rallen - omk.l.aciino i rt-trn rr

aut. gas- og vandmester

Mellemvej 2 - Nqrdborg

Telefon 04 45 05 65
SPONSOR l.HOLDNT NR.'

FARVE OG TAPET
Storegade 17 - Nordborg

Tr. 04 45 00 69

MALING - TAPETEB

LANGESø HERREFRISøR
UNDGÅ VENTETIDEN - BESTIL TID

Drei et godt nummer

04 451231
v. J- H. Rasmussen
Mågevei 2, Langesø

Hasselhøivej 32 Tll. 04 45 18 52

\LE=.-
MALERFORRETNING

Jeo
khår ffifl**
den l-lmdelsbanken

I**}I"P*L8BATYIIEN lrg

MALEf,M(BTER

f,ATs JøB0ET
PEDEBEET

HEAAELHSJVEJ IO

..T 
'IORDBORO

Telefon (04) 45 t6 79

-8- -9-



r6t,ffi
w

En hkal bank
tur marEe fordele

-derfor

SYDBANK 5,j
-nn fnftvrfr Urnk \

SPONSOR I.HOIDET NR.8

bent
enghoff

Herre- og Damefrisør

BIX{N T'OR-DEI,E'N

TIDSBESTTLII.IG

Mandag - Tirsdag - Onsdag

Lørdag lukket

Havnblerg Butikscenter

Tlf . 45 08 4C )
SPONSOR 1. HOLDET ]{R. 12

]SRDEORG DAMF/ASKER E REiTSEE
RIDCPI.AD§EI{ 3
6aæ u)Roænc
TELEF0II (X 45rttr9

,L
riu
TEXACO
14 ,.rL.r ,l dl,

B(,]IIDE,S BTLEE
Havnbjerg Center
Tlt. 04 49 00 00,Lrr,

TEXACO
l,t rlcridt

RIDEPLADSEN _ NORDAORG
TELEFON 

'15 
16 25

l.Brand

ULYKKESFORSIKRING . T
VIDSTE DU ...

at for kun 8O øre om dagen kan du forsikre dine tær )
(indtil 2O.OOO k) og din førlighed (indtil 2.OOO.OO0 ld)
mod skader opstået ved ulykkestilfælde i din fritid, f. eks.
i forbindelsdmed din sport.
Vil du vidb mere om ulykkesforsiking eller andre forsik-
ringer så kontakt: BJAEIIE NIELSEN

PERLEGADE 40 . SøNDERBORG
TELEFON 42 3333 (kontor) ELLER 454343 (prlyat)

-Io-

DET YRIMLER
MED FRI§KE"
I,{YIIEDEI i
$MART
FORÅRSTøJ

KOM IND PÅ
EN GRATIS
KIGGETURI

SPONSOR 1. HOLDET NR. 1

T-T_-_l

Her skal hverken sælges isenkram, tekstil,

. madvarer - eller hverves medlemmer.
i )i r,", såmænd bare købt pladsen her

for at støtte en god sqg og.sende di9

: en venlig hilsen lra

er fiull(Kerc

frrr

aa

HELMAR'S

FOTO

IIer sltal du
se de billeder,
ieg tos i går!

NORDBORG

451606

ffi

-11 -


