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nYT IDRÆTSANLÆG
Torsdag den 21. marts var N.I.F.!s bestyrelse ind-

budt af Nordborg kommune til et møde, hvor også ungdoms-
for~ingen og skolens lærere var til stede. På mød$t blev
givet et kort reSillDel over hvad der var var sket indtil
nu, samt forelagt en ny plan af hvilken det fremgik',at
selve anlægget skal placeres hvor den nuværende fodbold -
og håndboldbane ligger.

An Iægge t er tænkt' anlagt i eet .p'ia:n1ogder vi]: blive
plads til fodbold - og håndboldbaneryforuden springgrave
til længde - og højdespring.

Selve jordarbejdet ventes påbegyndt i maj i åryog
man regner med,at anlægget kan tages i brug i foråret
1965.

********************************
BAL ------- BAL. ------- BAL

Onsdag den 10.ds. kl. 20 afholder N.I.F stort bal
på hotel "UNION".

Henry Hansen's orkester leverer musikken, og så er
maf yikker på~å godt musik, at selv ældre mennesker fin-
del på at danse twist og unge gammeldaws.

Nye medlemmer må som sædvanlig bestille medlemskort
forud ved henvendelse til en af bestyrelsesmedlemmerne.

Velkommen N.I.F.
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- Deres Frisør
'e

Dame& Herre salon
Storegade·49 Tlf. 51648

•

Kvalitet fremfor alt
P.H.Kolmos&5øn

~{o1on ial-Isenkram
NORDBORG Tlf.51420

~~SA~ <~~:::
~~~hør m.

Ilai ti W. Petersen m
'Stores. 2, Nordborg. t1t S IS 15

Frugt
grønt - blomster

Stenltobbals Udsalg··
Nordborg .

TLF· 51831.------~~~----~------~
Våd vask - Tør vas~
REKORD vAS

RuLLE ....•JAS:~
Holmo.f ru 51238

0~U~ ~ ~lue ].
MIN PLADS PÅ HOLImT? BILKCRSEL til og fra de for--

Der~var stor-begejstring ~t~llige udekampe foregår al-
blffiLdtdeltagerne p~ SIls .tid med lillebil. Dette skrid
trc::merkursusde r afholdtes i er taget for at få hele hol-
Sønderborg d. 16 og 17 lvIartsdet samlet afsted 9 og for at
Kur suset gav et stort udbytt undgå evt. misforståelser der·
for deltagerne ,som fik mange kunne opstå.
gode tips med hjem.Der kan f Afgangstid~rra rutebilstatio.s,
eks. nævnes ,hvordan ~n i st nen står altid anført på spil~------------------------
re træk alLalyserer splllerne lerkorteneog på holdopstil-
til de forskellige pladser p. lingsplakaterne i ophængstav-
holde t. . lerne.
Backs~ Gode.tacklinger Så:fl~mt der er sp~llere der

. Hurt:-g øn~,.~erat køre pr-Lvat , eller
Præ o'i.ae lange spark. med private, er det s6!J;vfølge

Fløjhalfs~ God kondition lig frivilligt, men det ind-
Uops~lig slUBrp~s på det kraftig~te, at
Præcise spark, både l al pr-Lv atkø rae'L sker pa egen I---..,ø----------
ge og korte. regning og risiko. Foreningen
Hurtig teknik har intet ansvar overfor pri-
AIDdrig dri ble va~ckørende._
- .- Prlsen for befordr~ er for

Centre 'half~ . tiden 2 kr. pr. mand når be-
Godt hoveds~ll stemmelsesst~det ligger på
God~ overbllk Als 9 og 3 kr. udenfor Als.Dog
Rollg kan prisen ændr~s såfremt sær

- Rutineret lige forhold gør sig gældende.
Gode tacklinger. Pengene opkræves normalt af ~---_._------- I.

Irmerwings ~. .holdets anfører, ligesom han B E ,?:>i;~~~,>t~~
Individualist må kvittere hos chaufføren . - ~ "\.~~ce~\.t'> ,br,b.

God dribler I ') f or ;-ørselen. ~()~s'l.Ct;\.c,\. ~\..?
Fremragende teknik ******~c***~(-**~·*****-* ~i>~~e.t~!~<;1>-&oo",4>~
Godt overblik <>~~. ":"'0"'./ N \( TSTØT ANNONC0REm~E -- ~ ~ .

Centre forward ~ "'P\~ ~c,'j", .. ...

DE STØTTER OS ----- ~?Pågå end e ~'8- .

Hurtig fodskifte
Hurtig teknik
Godt hovedspil
Robust·
Lynhur-ti.g
Gode driblinger
Gode halvliggende
wristspark.

EFTER KAMPEN VI SES 'I
HOS LAURA OG DRES

PÅ HOTEL

fra

• Dyrups
II

I

NORDBORG
FARVEHANDEL
y/H, •• ia, J.,ar •••
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_ ' L~

HANDELSBANKEN
I NORDBORG

Til. SOl 05

Kontoret i Langesø 5 16 15

------,.-,---_ . Jt' r .Læst.

kun prtrna kvaliteter i
I'ød
f æsk
fi.erkrce

..Fa.J. Jørgen Jensen
Storeqade ~aNordborq

Tlf. 514~)6

Wings~



.SPILLEPLA.N0~~: ;:oEARST'0R1TJi:RINGENI -FODB~~'-:"> S~:r:Jo YNGL"JUNo "

.-s~l~eA~~uste~:·.·-~-~:~~dbOrg-"·-··- JV!O~o;åbOrg A' ="-~ordbOrg B

·15/4 Nordborg - Skelde 21/4 Havnbjerg - Nordborg
•'. 21/4 Nordborg - Hjordkær 28/4 Nordborg ~ Sønderb.B
· : 28/4 Tinglev - Nordborg 5/5 Augustenb ~ - Nordborg

Telefon 51~19 .: 12/5 Nordborg - Åbenrå 12/5 Sønderb.A - Nordborg
· : 19/5 Lysabild - Nordborg 19/5 Nordborg - Notmark

----------------------=-~~26/5 Nordborg - Havnbjerg 26/5 Gråsten - Nordborg

M f Øb d t h -:--9/6 Hostrupskov - Nordborg 9/6 Nordborg - Egen- an r( er e os 16/6 Nordborg _ Bylderup 16/6 Lysabild - Nordborg

KA P~R -'." Serie 5. Hold 1. Junior B.
. : 31/3 Nordborg ..1-- ljo):'dbc. .2 :J4 Nordborg A - Nordborg B

I,,,,n, J A ~'''' ~ 7/4 Ulkebøl - Nordborg 21/4 Nordborg - Notmark
n-ULJI"ll-'\l"iLJ 15/4 Nordborg - Svenstrup 28/4 Gråsten - Nordborg

Storegade 77 a 21/4 Ketting - Nordborg 5/5 Nordborg - Egen., f !.ti.. 5/5 Nordborg - Egen 1 12/5 Lysabild .- Nordborg
12/5 Augustenb. - Nordborg 19/5 Nordborg - Sønderb. A

Alt i 1.klasses 19/5 Nordborg - Notmark26/5 Nordborg - Havnbjerg
kØd 'l 26/5 Havnbjerg - Nordborg 9/6 Sønderb.B- Nordborg ..og pa æg 9/6 Nordborg _ Lysabild '16/6 Nordborg - Augustenb.

R· :16/6 Egen 2 - Nordborg .Kampene spilles på førstnævn
Serie 5. Hold 2. te holds hjemmebane.

Storeg. 5.6 Tlf.51715 31/3 Nordborg 1 - Nordborg 2 Ovennævnte 6 hold deltager
7/1l Nordborg - Egen 1 alle unde'r JBU.

____________ .••••15)4 "Augustenb.- Nordborg ***'lH-t~**~H~-****')HH***
21/4 Nordborg - Notmark
28/4 Havnbjerg - Nordborg
5/5 Nordborg - Lysabild

12/5 Egen 2 - Nordborg ))
26/5 Nordborg - Ulkebøl
9/6 Svenstrup - Nordborg

16/6 Nordborg - Ketting

Ynglinge B.
. iiliim! 774 Nordborg - Lysabild

21/4 Broager - Nordborg
28/4 Nordborg - Tinglev
5/5 Åbenrå - Nordborg

12/5 Nordborg - Padb'org
19/5 Sønderb. - Nordborg
26/5 Ulkebøl - Nordborg

fotoarukl r

Tobaks-
• O.G pap!rv.arer m.m.

c1Vø\'"~~"•..,
JZ)"''''''rVM~i\'"{

. VI Erik Rudbeck-
Telf.S f479 Ridepladsen 3

TRÆNINGENfortsætter fremde-
les~
f' )iors ~ Tirsdag/Torsdag

kl. 18.00 .
Ynglinge~Mandag/Onsdag

kl. 17.30
Jurd or se .Mandagy'Ons d ag

kl. 17.00

*******************
I serie 5 vandt Nordborg 1
sin første turneringskamp o-
ver Nordborg 2 med 9~0.

*******************

*****************tl*-t~Jk**
Er millL forhindret i at spil-
le?bør man sende afbud strak

~ !ii l'- f~ l;i ~ e e- r~ Il. A ~ ~. '"j? \
••'"~ _>l ~ .~W -;.; ~ ~-idt- t Iii kJ, i
. .

Ure l!t ortik, guld & selv
Telefon 500 15
N.ORDBORG

CERTINA·
AUTOMATIC

O.H. 'llE F
~

~_~AiI?~
~J.~~~F. $11'19
VC-<lNORDISO~O

~ __ __ I
LOCKEY Fodbold-
StØVl~H:

C~./ Iti.~.'.j~'1h~E.\r'~.<'~<7.~ Ilil~\f.~~?~
Telefon 51625

EFTER KAMPEN MØDES VI
i. MØLLER. 'S·

.Ca4eiflt.ia
Storegade ;r~Tel!. S 1986

_ r ::til. 1,

SI<jold Burnes Vine
Oceka-Kebmd.

Fa. H. STI LHOFF
Nordborg- ru51473



._Side -b.
..8.NF0RERl\jK for CU_'iT .. hold.
- Det indskærpe s alle seni.,."
orspillerne at respektere de
af spilleudvalget udvalgte
an.førere. Det er altid anfø-
reren,og kun anføreren der
under de forskellige kampe
har det fulde ansvar for spil-
Le rneø opførsel. Såfremt der
mod forventning skulle være
spillere, der ikke kan eller
vil indordne sig under denne
bestemmelse, m~ de selv t?~e
det fulde ansvar og event •.._-----
le konsekvenser deraf.

Anførerne har altid9 i en
hvilken som helst situation________________________ ~ der måtte opstå

1
spilleudval-

gete fulde tillid og støtte.
Og som det blev vedtaget på
generalforsamlingen~har anfø-
rerne taleret overfor spil-
leudvalget,og kan derfor til
enhver tid indberette e~nre*-
ler flere spillere,som efter
hans mening ikke har opført
sig fuidt ud korrekt.

Med håb om et godt samar-
bejde og en god fodboldsæson,
vil bestyrelsen og spilleud-
valget~t~rke ~odbol~sp~J\,ts
fremme l Iorenlngen l sa 0~or
en udstrækning som muligt.
For bestyrelsen - epilleudv.

G. Hansen - K.J .Ghristensen

)ame & Herre-frisør
-I. P. JeilSen&Søn

3 mands betjening
5toreg.41 Tlf. 51417

Pt~~~
Nordborg - Tlf. 5 17 50

..ben moa"el"ne
",tvinde sige.,.:

Storegade 4, Nordborg, tlf. 5 1426
Altid det nyeste i i1:;;mm;.;,fo:J;;;:::;:!:'::

radlo ogfiernsyu

************************
NYE SPILLERE~ Vi byder såvel

I
nye som gamle spillere vel-
kommen i foreningen. De nye er;
Erik D. Nielsen , Thisted
Jørgen Jessen ,Blans

IBent Jessen , Blans
.ITh. Rasmussen ,Åbyhøj

..' (fortsætter side 8)

0..L0.'" j

SI!s for~rsturnerin~
Dr-enz e A. .~---:-.g.
-21'1!f9I(ei~Ging- No r'd bor-g
28,. ~ :Nordborg- Sønderborg
10/5 Nordborg- Havnbjerg
12/5 Egen - Nordborg-
19/5 Nordborg- S.HøA.Ko
26/5 Lysabild- Nordborg
3/6 Nordborg- SvenstruuJ:

Drenge B.
21/4 Nordborg- Notmark
28/4 Broballe- Nordborg
1? ') Augustenb.-Nordborg
-1~/ '.) Nord borg - Hørup
26/5 NOrdborg - Ulkebøl
Puslinge 1.

_ 21/4 Broballe - Nordborg
28/4 Nordborg - Havnbjerg

5/5 Svenstrup'- Nordborg
12/5 Nordborg - Sønderborg
26/5 Nordborg - Notmark
3/6 Egen -Nordborg

Puslinge 2. -
2174 Augustenb.- Nordborg
28/4 Nordborg - Lysabild

5/5 Sønderb. - Nordborg
12/5 Nordborg - Ulkebøl
26/5 Nordborg - Notmark

~/6'Hørup - Nordborg
. *********************

TBJl~INGEN er foreløbig fast-
sat således~ -
Drenge~ Tirsdag og Torsdag
kl. 17.30
Puslinge; Mandag og Onsdag
kl. 16.30.

**********************
Der er også i år udsat poka-
ler til de bedste spillere.

**********************
Husk træningen. ------

Der er ingen tvivl-

~~OKI- kaffe
er bedst!

H.Michaelsen DANBO
Bygningsmateriel

og kul'vandet

-

Jens Kol~n~$ Eftf.
NORDBORG· Teldon 51457

~Moderne
.' møbler

h•.

Sroregade48 - Nordbor-

- TIf.5 1931

Ru.J.,,~:rl':oske· n-"CUllf'\ I
vis-a-vis

SPORTSPLADSEN
......•

DANSK SVENSK STAAl



Side 8 ..

Storegade 34

Tlf. 50070

"•ltve.El2illere (fortsat fra side 6)

H. Siegfried 9 Nordborg 9 Hans P. Kock 9 Nordborg? og
Jørgen mLdresen også tidl. Nordborg. De sidstnævnte har,
holdt pause dEler været bortrejst. \?~ .

*********************************
KAN VI V1ZRl~DET BEKENDT?

Siden midt i januar har -le.rme r holdt fodboldtræning for
os 9 og n u er vi gået over til a.ftentræning to gange om
ugen. Kun få har endnu vist sig. Når vi går til træning
forventer vi at træneren er der hver gang , .de rf'o.r bør vi
også selv møde op. Vi kan ikke forlange en mand skal af-
give 2 aftener om ugen at give os udd annc Lae , når vi ik-:
ke møder frem til undervisningen, som ovenikøbet er helt·
gratis. ~
Hvor længe kan vi forvente at beholde vor dygtige træ .....

ner mod den ringe tilslutning der er i øjeblikket? - Sik-
kert ikke ret længe. - Det vi modtager ved træningen er I

simpelthen en gave? en hjælpende hånd til at dygtiggøre
os.Fodboldspillerne i en kamp er som skuespillerne på en
scene, jo dygtigere de er jo hellere vil publikum s0~~Gm.
Lad os dog tage mod den fremstrakte hånd mena den'.:.e±-der9

hvis den pludselig en dag trækkes tilbage? har vi kun os
selv at bebrejde derfor, og vi vil tilfulde komme t~l at
føle savnet. KOM - KOM - KOM . Red •

•.••.,.."..<iiæoriiii_ii>M••••.•••••••••• ••••••__ .""'" . •• '1 •••••'1 •••' ----~----_._--'_ •• _---

HERREFRISØR


