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Generalforsamling

Vi. ha.r ikke kunnet finde en dato de første fjorten dage i ja-
nuar" hvor vi kan holde generalforsamling. Bestyrelsen har derfor
besluttet at afholde generalforsamlingen allerede søndag den 16.
decei )r kl. 19.00 på hotel UNION.

:uc/gsordenen er desværre ikke udarbejdet endnu, men vil blive
offentliggjort så snart bestyrelsen har været samlet til møde.

Forslag der ønskes behandlet s~al være bestyrelsen i hænde
senest 4~24 timer før generalforsamlingen.

Vi forventer at alle kan møde frem til generalforsamlingen. Der
er masser af problemer vi skal have løst, men det er der ingen der
skal lade sig afskrække af, for problemerne er ikke værre end de
kan løses. - Der skal gørGs opmærksom på, at alle aktive medlemmer
over 15 år har stemmeret. Og så er det badminton(motions)spillerne
Vi kunne godt tænke os at se nogle af dem den 16.d:. - Husk det !----------------------------

Hermed ønsker foreningen at sige tak til de mange der har hjul'
pet os i årets løb. Og det er mange : Bilejere , lokale dommere I
annoncører, opkrævere og i det hele taget alle der har gjort os
tjenester, det være sig store som små. Vi siger tak! vi kunne sim-
pelthen ikke klare os uden disses hjælp.Forhåbentlig vil vi kunne
finde sammen i et godt samarbejde igen i 1963.

Glædelig jul og godt nytår !

J)u ntV' iKKe gl'ltl'lc{ til at se sd
Bur ua, dullar da- å/n 90åe
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kød
flæsk Fa.J.Jø.rgen jensen
_~jerkr~.

Kun prima kvaliteter i
Doubler

Herre A & B double, Dame double,

~;~~~e~OUble, Herre junior A & J3 1-1~!!f!~J~t~!.f,2
Vi opfordrer byens borgere ti JJ ~

I at lægge søndagsturen om på skole 5 1750
" for at få et indtryk af bord ten- Nordborg - Tlf.

niskampe,som kan være 1i'så spæn
dende som fodboldkampe.

----~-------------------
Notdborr ~.

Badminton. Reparation af stadion.
Første hal.vde l l'af' badmintontur- De sidste par lørdage har nog- #. P'1.ff'N$EN t SØN

e af foreningens medlellD~ler samme ~.ner Ingen slutter i denne måned. nLJiAJE -'",.'1 Llc.·~L)e_ ~.J,,:),Itf!.Ded et par af kommunens folk været ~r"7 ~ 17~~~~ ,-,~,~ ~
Vore hold har indtil nu klaret' sig ·færcb""~d at lægge nye græstørv i STOREGAD.I.'I 41 NORDBORG ;
.udmc:rrket. l.holdet' deler så~)8 I • oran l.lålene på fodboldbanen.
førstepladsen i serie 2 sammen med Vejre'c var bidende koldt, men 3· mani.s:betjen.:ing
Augustenborg9som vi endnu ikke rod s det var der ikke een der kla !e1f. ,1417
har spillet mod. I d . A.l·l d 1-----------------e e Slg... e man arbejdede hård

___ .•....• ••..•__ •••••..•••-1. 2.holdet klarer sig knap så godt g intensivt. l\lan kunne derfor kun
o~ l~ggerpå nuvær-ende tidspunkt læde sig over det gode kammerat~ LOC. J( E Y FODBOLDSTØVLER
pa sldstepladsen sammen med AUg'u.st- .kab 7 som netop ved E11 sådan lej-
enborg.. . . lighed skal bestå sin prøve, og så ~

3.holdet, ligger på: andenpladsen. tt..' ny e medlemmerne str2rkere sammen FINM øReeul tater: l.holdot seI'ie 2" . .. •..----.--.- --~,----- Og det g~orde de t , Især beundrede .,....."'/1~
Nordborg - Sønderbo~cg2. 6 ~ F -i de fl i ttige og d;ygtigo drenge o "'"""(Ai

Nordborg Aabenraa, 2 e 6 - l
6 jun.i.ore r, som lagde en usædvanlig Nordborg - Tlf. 51625

Nordborg ....Haderslev 1. . - 1 tyrke for dageTk De beviste at de:t---...;.....;·..;.....;;; ..·..;;;··--·--•.•·_ ••.•.• _
Nordbo;rg .' A~gLJ.ster.borg mangle:" ndnu findes rigtige mandf'o Lk med
Nordborg - Tønder l. mang'l.e'r: r ud t i.

~.J101.<le_:.L~}~~.~10_ Derimod må vi slå hårdt i bor
Nordborg - Aabenraa 3.' 3 - 4 Ie t for do L1edlemr:;.(,rsom bare blev
Nordborg .. Bov . 2.. l - 6 ..jemme f'o;: at hænge moa:r i skørter
Nordborg - Augustenbol~g ),::.gle:r.1 G, n!ly do lod kanmør-a terne tage
Nordborg - 'I'ønd er "2. ,,,,,,,ugleI al i dde t $ som d") alligevel vil vær
I\Tordborg - Vojens l. mang.l ef no'd til at drage fordel af ~ og nyd

3 h l~ L ~-' 4 l ~e foro Den slags kagekoneri vil
"ov_eI"S<::.Lle. J" Lkk In' " oNordborg _ Sønderbor-g..-3-:-7-- o l_.~K e "se'~J..e~_vl ~ar ~r~lg i~Y.' er

1:: Augustenb. 3. 2 _ 5 andf'o Lk de•. VJ.l
o

gøre en lnds~ts
Nord,arg - angler! !sammen, for at na et fælles må'l,
Nordborg - Havnbjerg m I

U'lkebøl ngl er ] Vi ved udrnær-ko t a t nogle arbejde
Nordborg - 2. ma I l e og andre var udrejst, det er og"
Søndag den 20 dec. har ',klubben 4 så i orden , men den enkel te gang v

mand med ved de individuelle søn-l or dnor en ting ved fælles hjæl.p,
derjydske mesterskaber. Resultate~ ønsker vi ikke at høre dumme und-
ne når vi vist ikke at få med fØl ls~1~~~1~d~n~i~n~e~r~V~i~1~m~8~~~1_n~'.d~e~m~?~m~·~~a---~ _

_______ ~_- __ ~~-~~_--_~~~~--------4~sa~!k~~d~hM .,.~n~~rd~hM .,,~nbberd~~s
.. ' man køber det hOI ". man køber det hos ..• man køber dethos Telt. 5 174 KAMPER KAMPER KAMPER

KAMPER KAMPER ~AMPE~ ._.._.__.__...~L.::.~....--_..._._= _ ,O,c-;,;.·- ....c..-=·------------·

iEFTER KAMPEN MØDES VI
~"MØL)i,BR ts .];. . ... ... .

.Ca~tlttllia
Storegade 5 O Telf. 5: r- 1Q.86

~mNSEN
~. . .

StoreWlde 4 • Nordbor~ - Tlf. 5 14 26

FotoartIkler

Tobaks.
'og papirvarer

KIOSK
m.m, Telefon 5 1279

Anna Helles'Ie
Noriborg .

Telf. 5 1509

~+l~1
TIf. 51540 - Nordborg

..
kontingent for resten af
1962 j skal bobles senest
søndag den 9 ds ,
Carlo modtager hele tiden

ind til døn 9 cis.
Bo t~l..l2lL!llen~~._~~us~~_2:~.i!

Tel!. 5 1744
-- J I



Medlemsmøde afholdes søn-
dag den 9. dec. kl.9.30 i kæl-
deren Danbo 80, indgang fra
Klyhnvej. Mødet er en oriente-

.__...._ fortsæt side 8__________ ~~------ __----~~~~--~------~~~,--.,~~_~~-~~~,~.-~,.~,'~--------~~~~~~~~ _A ~--------~--~~'~
•.• mlln køber det hos ..• man køber det hos •.• man køber det hos ...• "';ankøber det hos ..• man køber det hos •.. man købet det hos Te li' 5 1744

KA,MPER I(AMPER KAMPER Telf. 5 l744,t<AMPER _K~MPER KAMPER. -- •

1(uielJ i/f(;osKe.~
2 iS b CG l1Lj:it;]:·

11
l ' "Cil10 ..LO. :

201101d.~ I\la~:,lcus CIRV..S8Xl 23
3c h~J. d ~ Egon Dall,l P. 28
L june: Peter LaS:::8l1 29
2 e jl.i.l:o: J 8:i:13. Pel'l")ogård 20
loG.rercge~Leif Zi~.c.:?::r:' 20
2c dr erige ~Dant Stol1:Jerg 19
:" l) puc l o: PC1~1 Ly~p:~':ilde 24

!!!I!==~ ••••••---------t 2"pusl. g Kur t Ch:;:,':':::;-:.:~:::;::::::}.6
Dasuden f'Lk Cle 2 næsse al'

hold følgende SL_r.lmel'g
l.hold: Hans Je88s~

II
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"
11

SPORTSPLADSEN

hvert
8LOlfSTe. C1k6NT'lr6EA

Stenkobbels -11118810-
NordbQrg.-

7E1.~.51831

20 s tomme r

"Knud Skcv 19
2øhold: Peter Glock 21
,~Zimmer/Hans Nd col.a j sen 13
30hold: Hans Lage 14

HoJ.Jermer 10
le juno ~ Allan Tr::;,bant 28

---------------....... Saren Nielsen 23
2. jun,; Leif RanmU83811 15

Søren Juul 11
l "dr c Hans Hakancvi t z 18

Chr. Kamper 13
2,~d-rc FI'ederik Bart 13

Thoikild Møllor 11
l.pusl: Bent Iversen 16

EGon Chr:',stensen14-
2epusl:.?reben Hein 8

Peter Fe1dstea 8

Il

"
"
"
li

"
II

Jens Kolmos Eftf.
NORDBORG - Telefon 51457

"
"
"
"
"

"
Helmuth Dansen

BUkken ••ap •.••ellte••
Centralvarme • Sanild .
"'elef_ 15.s..u
Nordbor;:

fra pus=endnu kun mål.sco'rer-ne
clrG:1geholdelle:

~gon Christensen
Kur t ChristellisC11
Preben .Ioharis on
Jørgen Hansen

Vi har
:i,ge-og
l~pusl"
2. II

l~dro
2 c Il

32 mål,r "lk' 11

6 "

NORDBORG

KV'ALITET FREMFOR ALT

,P. H. KOLMOS & SØN
KOLONIAL - ISENKRAM

+ll?tr dag friskbrændt!

";'\!f - ,-, . •..•.••.1. :J. ...:'P... t. -:....•....••-,...."1.•.0v.e O:J .:l ~2~~lon \j,l .•...1 c.8g-C8 "-', Te"

NIF' s bestyrelse har heft møde
de ØV~ig8 ungdolils-og ic1rrotsfor-t-----------------

eninger på Nord-Also Dcv.so at 'K r'~JAlt i l. klasses
f'or nogle af foreniJa,:;sl"nevar
kun enkel te af befl'i~~rre::..ses:-l18::1~ kød og pålæ~. r ,

Lommer-ne r.l0,5:tc- N'Jrdborg ';;,ngD.cms, ~"r~p Ih.' tl ~ fil G,,' I
f'oz-en i ng s f'o rraand hD,:"" E'~lcl::1Usl·· .••• I!..: ••, I~.g l!..: r, I
drig vist sig til nogle af diss·
mødo r , som der 118.r ·VC:l~c:t i.~ol.;}_t
ad elcf.Ll i.ge af j. de si d ste ~; 2.):'9
ifølge redegorelseno

Man enedes cm st gå hjs~ sg
ove r-ve j o OH man vil nfgive 2
mad lernmcr til. et udva.Lg, der
skal ford.ele sp'l.Ll.e t i.de r, SOTse

for en ordning på vedligeholdel
s.•)g hvad der e11e1'8 kr@ve~ ti_
anJæget, samt undersoge mullghe .
derne for opførelsen af en hal.,

Besked skal afgives senest
den 10 januar 1963. - Vi vil la
de spørgsmålet komme. frem på
generalforsamlingen.----------------

Af81 u..~l:ingsfest
for r~slingo, drenge og juniors
finder sted lørdag den 8. dac.
Ll. l :1· o 00 i ke::ldereni Danbo iH'

80~ ccd indgang fra Klyhnvej.
Pokc.I vind.€rn9 vil få ovar-r-ak t

poka lerne , Desuden vil der bliv
forskellig underholdning. Bl.aD

GættEkonkurrenceIiløill. Ind imel-
len v i L de JeT medbr i ~1g8r et
mus:'_kil1struwentfå lov e,t spil-
le 1";061e stykkar ,

Der serveres varme p01ser og
sodavand "Vel I1",,~,L' 1,o) ~:~:_~__~_~ _

O.H. ,ELLENDORf
~

TELF. 515'/9
NORDBORG

DANSK SVENSK STAAL
J.,NØRRELY" RE.NOROBORG

T!.F.CS1448

Storegade 56 Telt. 51715

..~.J,MODERNE' HUSHJÆLP- -----_._-

/VIIDE/INE FIt/$UÆE~dlJ.ple/lens.
f!e/iA!! 06 tJdl';~e~l!lcN

-ret.F. s:/61,!'
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'jdminton fortsat fra side 2.)

1 S.la's turnering mangler vi ) te nummer.
endnu ~ kampe i første halvdel af ., holder juleferie fra den 22/126
tur-ner-Lnge n, De hidtidige resul ta- den 6/1 63.Begge dage incl.
ter er følgende~ 'idst i januar har vi i sinde at
Herre A: Nordborg-Skoclsbøl 9-1 ':trolde klubmesterskaber. Vi henstil

Nordborg-Skelcle 6-4 .er til alle badmintonspillere om
Sønderb .-Nordborg 9-1 L melde sig til disse mesterskabe

____--------------------------JHerre B: Skodsbøl-Nordborg 3-7 ~ærmere oplysninger bringes i n@ste~ --------------------

HANS SCHMIDT Pe I s te d -lIlordborg 5-5 lummer.Nordborg-Sønderb.2 1-9 Turneringsspillerne har' i den
Ure & optik, guld" sølv Sønderbc-l\TordboT.Q' lo-o. sidste tid haft hssvtar med at få

Tele/oR 5 00 15 Jun. A, Broager - Nordbor~' 5-5: spinetider id"ll ny gymna~tiksa1. Dans W. Petersen
N.ORDBORG Nordborg-Augustenbo_e 7-3 ,hvorfor V1. gør 1.1~ke-~~F.ES:?.n.gSs1.

Søndel'b.-rTordbo:t.oCf'l '\~-l ll.e,re o"",)ærksom
o

pa , e"G ele ror frem,- Nordborg - TH. 51515

CERrJ."IN'A J B .Jj td 1 o
_ 11"~1. : Augllstb.-Hordbor

o
'8-2 1. en ske ma se S1.g nøasaget tllC!kler Knallerter

A U T O ]\i A T l C Daner NOrdborg-S0nderb~rg o-lo at spille i den garolee;yJUnD.stiksa Hvad De ikke ser i vinduerne,
__ ~~-:- ••••....;,•••••• •••••••Jun. B:]\J _r" :)Y'-" c' _ Såfremt ikke_turno~in~_sl?illere har vlmåske på lager.

R
' I .o~db'_b-uOl'ldeTbcrg 6-4 . ønsker at beholde deres s-oilletidetl •••••- •.••••------- •••••-------
.lJG J.Jordbor'-" Skelr'e 8 2 . ~ a· .
E~

t)O . ~ ,6- - J. ~ i den nye sa.I , må de udfordre en ~
" I negl.e ar dl "<"'e kampe h ' . ..., _ o - ,)oJ v c "l ar VJ_ af de første 9 spillere 'oå udfor- . .,. dit •

A ~ '" aesvrarl'e matte+ spille med .p i.Ld _ . . ... ". . , M ~efl o~ con OftI'!'\ -.:I" C!' 'o. r _. tt, , v, -;--, :J_ .u~tt, _. drlngstavlens som f1.ndes 1. den ga .....; -ti: .'.. l!?'. Skomager gade 14

HOLMGAD li NORDBORG "',"Gc"n-::hg~.holQ~ lde'G Vll ø j ebILkke t le sal. . !:::.t!..';..
Telf 5 1238 11

Llo,,-ø~ Stort udvalai friskt

• l <: <:e har reserver a t so tte ind i . .~Ij . .Våt vask, tør vask ot:l -t/ Lf Id .C' ~l d ,y E'PTERLYSNIHG og l~kkert brød·
• .l. i æ _8 ar a): .)U e l'1Jyespill er e er Tlf.' 51555

rullevask. Tøjet hentes de rf'o.r dabbel t velkoDIJ811: Politi-et i Nordborg becler os e-
o~ bringes. _ ~ ~,~__,_.___ terly--- ,Åh9 undskyld jeg kom til'· ....

2
0

juledag del tage::, en del a::: at skrive forkerte Det er badmin.. . ..
sp:Lllernp ved et s tævnø i Skelde. tonlederne der gennera denne wgte~ •••••.•.----------------

skabsannonce ønsker at komme i fo - Å ,I ..
bindelse med negl.e søde .• ø11- dyg~O t' """~b~~5 .
Uge kvindelige badminto~'lspillere ~- -.
G?LI kunne tænke sig at vwre med i "' ~.."".rv~s.'.,e.·~··(..'
badmintonturncl'ingen, med senere ~
c:Jgte )1) ;.,o øh undskyld, .I'J.3sterska
for øje.' , . vI E,rik Rudbeck

BaJminton er d~n, spoc:·tsgren de Telf •. 51479 ftidepladsen- ~ ..."-- -- .' . -. .' .

Søndag den 13 o j anuar af'ho], der
vi vort årlige. stævne i :tIcrdborg
skoles to ~Jmpas~iksalec

_HOld fra hele Sønde:-cjyllc cg:'
Y/H.ania, Lu... S;;rQslesvig eX' .i.n-Ibud t , SlJillere heJ::'

Ton,- 'r' 11'0"8Y1 l O • t'telf. 51'~ _~c!. is..; -- U •• me a0.r Sle '11 Ounnar Cl
_______________ --..;.;.;;;~-- .•••Rasmus sen.

Der spilles
Senior singleg

H. P. TYGESEN
BAGERI. CONDITORI

telefon 51519

Dyp i Dyrups
11'.-

NORDBORG
FARVEHANDEL

HUSK FILMEN
til turen

alle førende mærker
sortfhvid og :farver

HELMARS FOTO
Nordborg - nf. 5 1606

Bordtennis

NYD KAFFEN
EFTER KAMPEN
på

HorEL IDllaN
SAAB- Biler LAYillRETTA

i følgende r ækkor ~
Herre mesterrække
Ecnr.re A & B
Dame rokke

Junior single: Herre A & B
Dame række

Børns single: Drenge række
Pige række

fortsæt næste side

V I FORSIKRER, DEM,.,

NY~ DAN'SKE.
ER lORAN

r

... man køber det hos ., • man køber det hos
KAMPER KAMPER

L K.AM rCK

, . , man køber det hosKAMPER Te1f. 5 1744 .. ,man køber det hos .,. man køber det hos ", men køber det hos T lf 5 1744-
.'.~ ••• _.~_. ._=-=-:~_---,=--K_A M=P__E_R,....,- K_A_M_P_E_R K_A_M_P_ER__ ; _.e__ • _



HERREMAGASlNET
~

.Storegade34

Tlf. 50070

(~Sfterlysningen f or t.as.tfra side 7)
foruden bordtennis er den mest fortrinlige sport for kVinder, så)
vi forventer at denne efterlysning vil føre til et stormløb mod
G~,;rmastiksalene på badmintonaftenerne.

J !;'[ ADVARSEL!
PedeL Aksel Laursen har flere gange i den sidste tid &; c>rt

os opmærksom på, at der i den gamle gymnastiksal ikke var ryddet
net væk, og heller ikke svabret gulv efter badmintonspil. Derfor
henstiller vi til medlemmerne om følgende:

Såfremt der efter endt spilletid ikke er mødt andre op der
ønsker at spille, ~ nettet tages væk og gulvet ~ svabres,
uanae t om der på spilleplanen står at der senere skal komme an-
dre spillere, for disse kan være forhindret eller udeblive9 og
så er det nettet hænger der. Dette gælder for begge gymnastiksa-
le, og undladelse hErfra medfører totalt spilleforbud!+++++++++++++++++++++++++

Annoncørerne
har fået tilsendt en skrivelse, gennem hvilken foreningen takker
for godt samarbejde i det forløbne år, og håber på fortsat godt
scmarbejde fremover. Vi minder derfor medlemmerne på at have an-
noncørerne i tankerne når vi skal på indkøb.--------------------------------Nedlemsmøde fortsat fra side 3.

ring om punkterne på generalforsamlingen, samt Em redegørelf )for
disse punkter. Vi synes selv det er en udmærket ide med en tor-
h8.ndsorientering om problemerne der skal tages stilling til på
genelalforsamlingen. Medlemmerne har da en uge at spekulere over
problemerne, og vi mener dermed at vi skulle kunne få mange vel-
overvejede forslag og løsninger.

}~eell@ffiHlsP'ee 8pfQpgiPQ~ :tal sd m",de from'

,.:
g~tterDe pris på
en moierne frie ure-
så gå til ·fagmanien.

HERREFRISØR

Leif Ellegaard
....._._- -- ~-..-

Storepde 30 • Tlf. 501 60
..._---- •... -

__ o •

ICA.MP~K
-==~E:~~ _


