


Fodbold-tanker fra sommerlandet.
www

været placeret i alle seniorrækker.
Vi har også alle betingelser for at
være med. De ydre er vel de bedste
i Sønderjylland. De mere klubmæs-
sige er op til os selv at få til at fun-
gere optimalt.
Her hvor fodbolden er på lidt lavere
blus, kan man så ind imellem se på
Tour de France. Det er også sport.
Både holds port og .enkeltmands- .
sport. Fodbold og cykling. Jo forskel
er der! Endnu har fodboldkampe ikke
varet 7 timer! Endnu er der ikke spil-
let op og ned af bjerge! Der er heller
ikke udskiftning efter 1/2 time, når
man er trætll .
Når ferien er forbi, går det løs igen.
Danmarksturneringen som jeg. for-
længst har opgivet at finde ud af
m.h.t.op- og nedrykningen, men
specielt i de lavere rækker, hvor vi
selv er med! Det bliver et spæn-
dende efterår for alle hold. Spæn-
dende på en anden måde end. at
gætte lottotal. . gætte på vejret efter
at have hørt vejrudsigten o.s. v. .
Herfra hvor jeg sidder, hår jeg frit
udsyn til veteran 2's træningscenter
med, de mange minder rullende
frem. Tilhj~lpfor hukommelsen står
skiltet "Carlo's· corner' i det ene
hjørne snart istandsat med træbe-
skyttelseog vindruekerneolie! . .
Jo,her hvor det største problem
måske er, om fuglene vil bade i fug,:
lebadet i dag, synes jeg egentlig, NB
eren dejlig klub.
Vi ønskes alle en godefterårssæson.
Erik N.

Det er en stille tid, hvad angår fod':
bold ;" ihvertfald. Det er sommerfe-
rietid rundt om. Spilles der fodbold,
m"å det nok gå under betegnelsen
"somrnerferiefodbold", Ja, selv FC
København kantage påtrænlnpsop-
held i USA og samtidig figurere på
endansk tipskupon og sågar spille
kampen ..Godt nok med et hold sam-
mensat vat . spillere fra egne ung~
doms rækker plus "lånte" spillere fra
• e klubber, Heldigvis ser det. ud
til at en sådan form for klubfodbold
får konsekvenser med bøder m.m ..
I NB er derogså kampe her l som-
merperioden .' Træningskampemed
internationalt islæt,harjeg hørt.
Foråret er forløbet godt. I ungdoms-
rækkerne er" vi med i midterplace-
ringerne. Damerneer i Serie II helt i
top. :Her~esei1iorer også flot med.
Det e-r- vist nogle år siden. vi har

- 3 -



MEGET FLOT.
Jeg vil hermed gerne takke drengeholdet for deres
indsats i foråret.
Vi har haft mange hyggelige timer samme både på
og udenfor banen, og vi har fået opbygget 2 meget
stærke hold (7 + 11 mands), og jeg er sikker på, at
der: bliver topplaceringer til begge hold i efteråret.1----------4 Jeg vil også samtidig byde de nye spillere velkom-
men.
11mandsholdet deltog i juni måned i Sønderjyllands
Cup i Gråsten og sluttede på en flot 3.plads ud af 13
hold fra hele landet. Det var en fantastisk tur, og tak
til alle for den gode opførsel samt det gode karnr
ratskab.
Efter forårsturneringen sluttede 11 mandsholdet på1----------4 en delt 3.plads, men til efteråret starter alle hold (de
6 bedst placerede) igen med O point og møder hin-
anden både ude og hjemme.
7 mandsholdet sluttede på en flot 1.plads og her
fortsætter man med de points man har.
Til sidst vil jeg gerne takke forældrene for den for-
nemme opbakning omkring kørsel og på sidelinien.1----------tI Med hensyn til kørsel, er der ikke mange hold, der
er så godt med, det er en fornøjelse, at hvergang
man skal afsted, er der bare en bil I reserve.
Så kære forældre - kommer I Igen til efteråret - så
kommer drengene og jeg med resultaterne.
Med sportslig hilsen - Steen.

NB PÅ UDFLUGT.

~ HAVNBJERG
~ TLF. 74 45 1737

Havnbjerg Butikscenter

~
URE GULD SØLV

TLF. 74 45 37 57
Storegade 15 A - 6430 Nordborg

***
~;,;,;.;,--------t Søndag den 6 juni var en flok junlor- og ynglinge-

spillere samt nogle voksne, ialt 40 personer, i
Odense for at se Superligakampen mellem OB p

FCKøbenhavn.
.Deltagerne fik en fin oplevelse med en god og
spændende fodboldkamp, en festlig stemning på et
fyldt stadion og dertil et pragtfuldt sommervejr.
Tak til Verner for en god tur. / pg

~
JEL-CENTER
TLF. 74 45 01 52

STOREGADE 15 • 6430 NORDBORG

æl'f,~J; ~:~t.siden 1865 .
I, "I
, " a"(lffifa\-pabordet hvor

~I) venner mødes
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I samarbejde med SPORTMASTER Nordborg
arrangerer NB SPORTMASTER løbet 93 søndag
den 19.9.
Løbet starter kl. 11.00 ved Nord-Als Idrætscen-
ter, og der kan vælges mellem 2 ruter på hhv.
5 og 10 km.
Alle kan deltage - børn og voksne - og derfor
håber vi at klubbens spillere, forældre mJI. vil
bakke op om arrangementet.
Du kan tilmelde dig løbet på tilmeldingstalonen
på side 8, der kan afleveres hos SPORTSMA-
STER, Nordborg eller i NB's klubhus.
Har du spørgsmål til løbet, er du velkommen til 1- --1
at kontakte Poul Lyngkilde på tlf. 74454160.
(se også omtalen aj løbet j SPORTEN nr.4/93;)

PØlSEGILDE
** .**

Nord-Als Boldklub afholder endnu engang pøl-
segilde for medlemmerne, samt andre med til-
knytning til klubben:

Lørdag den 21.AugJra kl.UOO

pølser m.m. er som sædvanlig gratis, drikkeva-
rer kan købes til de normale lave sommerpri-
ser.
Klubbens bedste fodboldhold spiller samme
dag mod Vojens BI - kampen starter kl. 16.00
~ mød op - Klubhuset venter digt

SPORTMASTER løbet 93
** - **

N.B. dage den 19.juni 1993
Som afslutning på forårsturneringen afholdte
klubben en "N.B.-dag" lørdag den 19.juni i og
omkrin Nord-Als Idrætscenter.

Th. Brorsens Vej 1 6430 Nordborg

BygnIngsartIkler - Trælast

Nordborg Trælasthandel

Holmgade 39 - Tlf. 74 45 1457

æ~~.klip og hårdesign-.-1 .' .e-: ~

-- ': . for hende::\.' h-== \·t, ./ og om
•••••• -~'\, -,J

vi Lene Larsen, Stattcnsve] 5 (vi Kvickly)
Tlf. 74 45 37 64

;:;<""($~ .y-/-
-::9' .•_.

{

Unibank
Statlomvej " Telefon 74450533
6430 Nordborg Fax 74454434

~

..•
I . . ..... . - .

Danfoss pr. Nordborg, tlf. 74 45 18 18

*7445 18 18 BI/tlf. 30 74 4918

Oceka·købmanden (11
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EJNAR LORENSEN
købmand. Turøvej42. Kirkeby

Tlf. 74 45 00 55

KROGH's
BAGERI

Th.Brorsensve] 56



malas Der mødte lait ca. 60 personer op (ret skuffende
antal) og efter de praktiske oplysninger. gik
man I gang med eftermiddagens program.
Efter ca. 2 timers aktivitet med keglebane. fod-
bold-golf. sparkebræt og straffespark. kunne
man kåre Chr. Strojeck fra Old-boys afdelingen •.1----------1 som vinder af den samlede konkurrence.
Herefter var der familiefodbold på' stadion
(kampen endte vist nok uafgjort). og der blev
afsluttet med en tur I svømmehallen.
Dagen sluttede med optræden af tryllekunstne-
ren ••Bardlno", og eftermiddagens vinder .
konkurrencen sørgede herefter for øl. vand g
grlll-pølsar til de fremmødte.11----------1 Efter en mindre regnbyge rykkede forsamlingen
ind i depothallen. hvor aftenen sluttede med lidt
lokal "'live music"'.
Alt i alt en vellykket dag. som vil blive gentaget
næste år. dog med den ændring. at informatio-
nen til spillere og forældre. forbedres væsen-
ligt.'I----------t Tak til Jesper. Michael. Kirsten. Claus og Fredy
for arbejdet med at arrangere N.B.-dagen.
anders

vi Bente Sudergaard
Tlf. 7445 17 11

toregade 35 - Nordborg

Danbo Super
Th.Brorsensvej 46
6430 Nordborg
~ 74 45 11 09

Center Sko •
IIhlmulh Bm

Hnvnb[erg 9urlKsclnlør
6430,Nordborg - telr. 45337(

KONTINGENT 1993
Hold Alder Argang 1)Kontingent

(forår/efterår)
SeniorHerrer > 19 1974 530/350
Ynglinge 17-18 1975-1978 265/175
Junior 15-16 1917-1978 265/175
Drenge 13-14 1979-1980 265/175
Ulleput 11-12 1981-1982 265/175
Miniput 9-10 1983-1984 265/175
Microput 7-8 1985-1986 180/120
Sandkasse 3~ 1987 2) 50
SeniorDamer > 18 1975- 265/175
JuniorDamer 15-17 1976-1978 265/175
Piger 13-14 1979-1980 265/175
Småpiger 7-12 1981- 180/120
1) Giro indbetalingskort udsendes i uge 12 forår og
uge 31 efterår.
2) Opkræves af træner. (beløbet bruges på børnene)

011Iblllaler sig altid at gi til fagman·
den

HANS SCHMIOT
Ure & optik - Guld & sølv

L.ejtertoft 8a
trt.74450015
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Sporten's "Genbrugsmarked" •
Er du vokset fra dit fodboldudstyr. kan en anden i NB sikkert bruge detl
Brug SPORTEN til annoncering - det er selvfølgeligt gratis.
Skriv på et stykke papir hvad du kan tilbyde eller hvad du mangler og
læg sedlen i Sportens postkasse i klubhuset. og din 'annonce' vil komme
i næste udgave af bladet (max 2 gange eller efter nærmere aftale).
Men husk. vi skal vide:

• Dit navn.

Adresse eller telefon nr.

• Hvad du vil sælge. bortskænke eller hvad du mangler.

• Størrelse.

• Prisen.

Følgende effekter kan vi tilbyde:

--- * ---

Genstand Mærke Str. Kontaktperson/tlf/adr. Pris
Fodboldstøvler Kanga Roos 36 Ulrik Lund 74453605 40,-
Fodboldstøvler Roma Super 35 samme 20,-

~iSSkO Adidas 35 Samme ·10,-
}, boldshorts 10 år Samme 10,-
Tennissko Tretorn 37 Samme 10,-
Blå træningsdragt 14 år Samme ?
Fodb.strømper 32 Samme 5,-
Målmandstrøje 12 år Samme 20,-
Rødtræningsdragt 10 år Samme 10,-
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SPORT-MASTER LØUET 193
DANMARKS STønSTE MOTIONSLØB

PLrrangører: NORD ALS BOLDKLUB

Dato og tid: SØNDAG DEN 19. sept. 93 klo 11. 00

Løbsdistancer: 5 km og 10 km

Start & mål: NORD ALS IDRÆTSCENTER

Omklædning: NORD ALS IDRÆTSCENTER

Aldersgrupper: FRI TILMELDING

Startgebyr. Kr. 25,- pr. deltager.

Startnumre afhentes hos: UDLEVERES pA LØBSDATOEN

Afhentning skal ske senest:

Præmier: MIN. PRÆMIE TIL HVER 10. DELTAGER

Diplom/resultatliste til alle gennemførende løbere.

TllJ\1ELDING: Senest d.~i din SPORT-MASTER forretning.
eller i postkassen ved klubhuset

eller POUL LYNGKILDE tl.L:.._.2.H2i160

TILMELDING TIL SPORT-MASTER LØBET 1993 1 _

NAVN: _ ALDER: _

ADRESSE: _

TLF. DAG: TLF.AFTEN: _

LØBSDISTANCE: (sæt kryds)
KMKM

FRITIDSREJSER
TIlAM _T&.RLINQ

8 -
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"Pengene eller livet"

Citat start:
Hvor skal vi dog skaffe pengene fra?
Dette suk hører man ofte i idrætsfor-
eningerne. Hvad man ikke så tit hører
er, hvorfor foreningerne er kommet i
pengesorger.
IjrxJ..'f! kommer naturligvis uforskyldt
i\"'p'. Men hånden på hjertet: Kender
VI Ikke alle en hel del foreninger, som
har ondt i kassen, fordi førsteholdet
må og skal rykke op? Fordi vi bare
må have fat i en bestemt træner, som
ikke er helt billig, og fordi vi må have
råd til fryns og rejser, sådan at vi kan
få de og de spillere i truppen?
Koste hvad det vil!
De penge, der kommer fra kommu-
nen og medlemmerne, er i reglen ri-
gelige til det daglige liv i foreningen.
Men når der skal satses, slår de ikke
til.
Som du kan kan læse i artiklen "Hvor
der spilles, der handles" på side 4-5,
brænder nogle foreninger fingrene på
at lade medlemmer være salgsagen-
ter for private forretningsfolk.
Andre lægger et betydeligt pres på
me emmerne for at få dem til at
h le hos bestemte sponsorer.
Atter andre stifter en enorm gæld og
håber, at kreditorerne - herunder
skatteyderne - med tiden vil opgive
deres krav.
Sålænge det er de udvalgte talenter
selv, der må lægge arbejdskraft og
pengepung til forretningens - und-
skyld, foreningens aftaler, er det de-
res egen sag.

1
J

Nedenstående artikel stammer fra bladet:

Men når menige medlemmer og
skatteydere skal betale for andres
ambitioner. så sætter man de men-
neskelige værdier i fællesskabet på
spil.
Som instruktør eller træner kan du
let havne i dette dilemma, hvor valget
groft sagt er: Pengene eller for-
eningslivet!
Det er ofte dig, der skal være mel-
lemmand og fortælle dit hold om de
aftaler, foreningen har med forrets-
ningsfolk of sponsorer. Eller du skal
bede spillerne reklamere for be-
stemte produkter og give en hånd
med som arbejdskraft ved bestemte
lejligheder.
Derfor er det vigtigt, at både du og
dit hold sætter jer godt ind i, hvad
aftalen går ud på, hvad pengene skal
bruges til - og hvad jeres egen hold-
ning til det er.
Hvis du har eksempler på gode eller
dårlige oplevelser med sponsorer og
forretningsaftaler, så hører vi gerne
fra dig på Krumsprings telefonsvarer

75864211
som er åben døgnet rundt. Vi modta-
ger også gerne forslag til, hvordan
ledere kan give trænere og instruk-
tører en god velkomst i foreningen
her ved sæsonstarten. I næste num-
mer af Krumspring vil vi se nærmere
på, hvad man skal gøre og ikke gøre
for at få nye instruktører til at føle sig
godt tilpas.
Grib telefonen - husk, du var også
selv begynder en gang!
Citat slut.
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NB' er i Regsn-sburg
*** ***

NB's Flemming Villadsen blandt trænerkollegaer fra Norge. Island og Danmark.

I dagene 23.-26.juni 1993 deltog jeg i
B.D.F.L.'s (Bund Deutscher Fussball
Lehrer) kongres i Regensburg sam-
men med Jørgen Hansen B1909.
Jørgen Hansen er sekretær i D.T.U.
og drengetræner i B1909.
P.g.a. afbud fra bl.a, Ebbe Skovdal
Brøndby og Benny Nørgaard Ikast,
fik jeg tilbudt at komme med til kon-
gressen.
Mandag d. 21.06. blev jeg kontaktet
af John Petersen, om jeg kunne tage
med på denne tur sammen med Jør-
gen Hansen. Jeg skulle have fri fra
arbejde og selv sørge for lomme-
penge, alt andet var betalt.

Onsdag d. 23.06.93.

KI. 8.50 afgang fra Padborq station,
Hamburg - NOrnberg: ICE tog, NOrn-
berg - Regensburg i alm. tog og fra
stationen i Taxa til universitetet.
Her tog Lothar Meurer imod _~
udenlandske gæster. Meurer har
været med i BDFL's ledelse siden
1966.
Efter modtagelsen blev vi kørt til Ho-
tel IBIS. Vi pakkede vores ting ud og
gik så .en tur i byen for at få noget at
spise. Efter en tur i den gamle bydel,
hvor vi bl.a, så en meget flot kirke, '
der var ved at blive restaureret, gik
vi godt trætte i seng kl. 22.30. '.

- 10 -
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Torsdag d. 24.06.93.
Morgenkaffe kl. 7.30 til 8.30 .
Herefter gik vi til universitetet, en tur på ca. 25 man. KI.
9.00 startede så det egentlige program. Velkomst ved
præsident Herbert Widmayer. Han fortalte, at BDFL var
grundlagt i 1957 og om udviklingen i BDFL Herefter va~
der en speciel velkomst til gæsterne fra udlandet, hvo,r VI
alle blev præsenteret Kina - Japan - Israel - Frankrig - ~ ••
Holland - Luxemburg - Norge - Polen - Ungarn - Rumænien
- Grækenland - Schweiz og Danmark.
Vi fik lidt at vide om samarbejdet mellem DBFL og DFB.
Jørg Daniel, tidligere målmand I DOsseldorf, kom .med sin
mening om 'trænere i dag', hans wrdering af de tang, som

mener er vigtigt for en træner. Bl.a. skal en træner
e konsekvent autoritær i forbindelsen med træningen

og holdsætninge~ (alene sætte hold). Han kom også ind
på emnet - trænerfyringer - 'spiller alibi - hvis Ikke det 1-----------1
g~r godt, bliver træneren fyret, og der ansættes en ny'.
Efter en kort diskussion fortalte Erich Rutemøller om træ.
ningsplanlægning og omsætning til praktik - f.eks. mindst
een gang i ugen kamplignende spil, f.eks. 10 : 10, med det
formål, at se de spiller, som ikke er fast på holdet og andre
spillere som kommer fra andre klubber. Der. trænes ogs~
meget i 1 : 1 situationer (ca. 300 nærkampe I en bundesh-
gakamp). Han mener ogd, at s~illerne skal have et tr<;&'1-----------1
ningsprogram med på ferie, der andeholder løb-gymnastlk, r
specielt i sommerpausen p.g.a. den korte forberedelses-
periode.
S~ var der modeopvisning af Adidas nye produkter, under
velkomsten blev vi bedt om at g~ klædt i Adidas tøj eller
neutralt tøj, fordi Adidas var sponsor - 1 1/2 times mid-
dagspause. .
Om eftermiddagen viste landsholdstræneren fra schwelz, ~ DEN DANSKE BANK
Roy Hodgson, noget om zoneopdækning og presspil, dog 1---....,;-------1
noget vi kendte. .
S~ ca. 1 times foredrag af K.Eder DFB fyslotherapeut og
H.Hoffmann om skader og helbredelse også hvordan man

år disse skader, bl.a. ved at bruge ca. 1/2 time på
ellige stræk- og reaktionsøvelser inden en kamp. Om

aftenen samvær og snak med mange forskellige nationa-
liteter, bl.a, en tysker der i 23 år har rejst rundt og orga-
niseret fodbold i mange afrikanske og asiatiske lande.
Fredag d. 25.06.93.

Bernd Støber DFB træner lagde ud med emnet 'hvordan
forberedes et juniorhold'.

1. Ca. 2 år før junioralderen udvælges spillerne til et
kredshold.

2. 1.år trænes de af en kredstræner.

Stort udvalg I dametøj
SIoregade 37 , 6430 Nordborg

TH.74 451579

Locks k/er
Tlf.74490883

Parallelvej 2 - Lavensby

Et godt sted
at starte

M*,RGUERITTEN
- din blomsterbutik
Parallel vej 6 - 6430 Nordborg

Telefon 74 49 13 43

m
HAFNIA

SERVICE

KUNDECENTER
Mads Clausens Vej 1
6430 Nordborg
Telefon 74 45 02 05
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M.PERREGAIlRO AIS

1·.,0 NORDBORG· -.(7) MOMMARK
3.

~7«501SO '~1«07.10
KORN· FODERSTOFFER

t 4.-
'STØT VORES

ANNONCØRER

DE STØTTER OS

BIL-HJØRNET

I
S""~ vI Frederik Holm"WtflX Løjtertoft 13

., . 6430 Nordborg

Tlf. 74 451704

~~

Sloreoade 278 . Nordborg
Tit 74 49 OS 67 .

BYENSGHllL

fAKa r i n V' Bjarne

Storeqade 50 74451986

2.år udvælges de bedste og en unionstræner tager
sig af holdet 1/2 år, herefter overtager en træner
fra DFB.

Han har så holdet med i en turnering i DOsseldorf,
hvor alle unionshold er med - 21 hold.

(@
Nyt syn

DIN LOKALE OPTIKER

K. V. OpTIk

•

Efter turneringen, hvor alle holdenes trænere er
tilstede, bliver der udvalgt ca. 120 spillere, som går
videre i systemet.

På U15 landsholdet blev der i 5 kampe brugt 33 spillere i
1990.
Så blev der talt om kontrakt mellem klub og spiller, hvor
man i Tyskland har kontrakter meget langt ned i rækker-
med mange penge på spil.
Så blev det Martin Luppen's tur, som træner, 3 gange i

.træk tysk amatørmester med JOlich, samt træner for For-
tuna Køln 1969-71. Han lagde vægt på personlige samtaler
med spillerne, mest for at lytte. (man kan ændre spillerne
ved at tale med dem, ikke ved at give ordre). Han mener
også, at så snart træneren har sat holdet, skal spillerne
informeres.
Eftermiddagen startede med at DFB træner Fritz Bischoff
trænede midtbanespillere, senere overværede vi en tur-
nering for puslinge og miniput spillere, hvor der blev spil-1-----------4 let 4 : 4 på 4 baner. Efter hver kamp blev der lavet nye
.hold, På de 4 baner var der forskellige scoringsmuligheder
- f.eks. håndboldmål - keglemål o.s.v.
Jeg forventer, at få tilsendt noget materiale om hvordan
turneringen skal organiseres, så hvis det har interesse,
kan henvendelse ske til undertegnede.
Som afslutning var alle deltagerne ca. 350, fredag aften
ude at sejle på Donau, som for øvrigt er rigtig godt for-
urenet.

••• -1 Det var så slut på programmet i Regensburg, kI.0.40 gik
mod Padborg i sovevogn med ankomst kl. ca. 11.00.
Til allersidst vil jeg gerne takke John Petersen, fordi han
gav mig muligheden for at komme med på denne me
spændende og oplevelsesrige tur.
Også tak til NB for lommepengetilskudet. ,
Med sportslig hilsen
Flemming Villadsen

vI Kaj v. 8. Kristensen Ridepladsen 1 6430 Nordborg

TELEFON 7445 15 51 • 74 49 05 49

ERIK JENSEN
V.V.S.Nordborg ApS

Mellemvej 2 • Nordborg

Telefon 74 45 05 65
Biltlf. 30 74 05 65

ERI Gasfyr _ Oliefyr _ Varme _ Sanitet

Besøger du klubhuset, så husk at købe en lod- •••_sa.m.t.b.lik.klll!e.ns.IBlI!Ig!llle.ra.rb.e.1d.e_••
seddel!
Er du heldig, kan du vinde op til 1000 kro Over-
skuddet fra lotteriet går til "Fællesaktiviteter i
vinterperioden" i klubhuset.

NORDBORG
REKORDSEJRI FARVE & TAPET

Store gade 17 . 6430 Nordborg
2.holdet vandt en turneringskamp i Serie 5 med t- TI..;"I..74.4.5••00.6.9 '"

hele 26 - O !
Godt nok var modstanderne kun mødt op med
10 mand og "mistede" målmanden i slutningen
af kampen, men alligevel -

KORT NYT

VIGTIG TERMIN
Klubhuset afholder "Pølsegilde" lørdag den
21.august fra kl. 17.00

"
PARABOLANTENNE TIL KLUBHUSET
Klubhusudvalget opsætter i nærmeste fremtid
en parabolantenne, så der fremover også kan
ses sport fra SAT1, RTL, TV3 o.S.V.

e

..

cDreYf!FS:f!!:!i!!.!~Gf!-
vi Nis Dreyer - AUT. EL·INSTALLATØR

,/ All indenlor el-branchen
,/ - også salg al el-artikler og hårde

hvidevarer.
Brønd 7a. Holm Tlf. 74 45 02 01
6430 Nordborg BIIIII. 30 741403

LANGESØ HERREFRISØR
vi John H. Rasmussen

Drej et godt nummer

74451231
UNDGA VENTETIDEN - BESTIL TID

Mågevej 2, Langesø

MALERMESTER~w
Mellemvej 21 . Nordborg

7445 1852
MALERMESTER

HANS J.
PEDERSEN
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Husk N.B.'s Lottospil
hver 'onsdag kl. 19.00 i
Havnbjerg Skole's Aula

HESSELHØJVEJ 10
6430 NORDBORG

Telefon 74 45 1679.
BIIU!. 30 74 50 39
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