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. Den 2. juni er det lo [r siden Nordborg idrætsforening
stiftedes. Begivenheden vi19 på grund af mindre gode
te')iske forhold i byen~ blive meget beskedent fejret.
Del" er arrangeret en sportsuge på Holm stadion. Pro-
grammet ser så.ledes ud s --"----
Tirsdag d. 28/5 kl. 18.30 ~ Puslinge l - Svenstrup

d. 28/5 - 19.30 ~ Drenge 2 - Svenstrup
Onsdag d. 29/5 - 18.30: Puslinge 2 - Augustenborg

d. 29/5 - 19.30 ~ Drenge l - Augustenborg
d. 30/5 - _19.30 : Junior - Lysabild
d. 1/6 - 15.30 ~ Ynglinge - Ulkebøl
d. 2/6 - 10.00 ~ Serie 4 - Sønderborg
d. 2/6 - 13.30 ~ Serie 5 - Egernsund

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

Torsdag
Lørdag
Søndag

J U B I L Æ U M S· F .B S T E N-------------_.~._.
afholdes søndag-den 2/6 l. pinsedag kl.20.00 på hotel
Union 9 hvor der er dans til Henry Hansens populære
orkester.
FO- )liJ.NGEN -r et te r herigennem en tak til b~t:rrelse8-
mectlemmer, trænere, udvalgsmedlemmer, og mange flere
der gennem ~rene har været med til at opbygge forenin-
gen, så den i dag har en bredde der kan måle sig med
større byers.
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.; Deres Frisør
•

Da me & Herre salon
Storegade49 Tlf. 5164B

Kvalitet fremfor alt
P.H.Kolmos&5øn

Kolonial-Isenkram .
NORDBORG Tlf.51420

-Iv$~s~~:::
~tllbehør m.

Ians W. Petersen m
itoreg. 2. Nordbors, tlt. 5 U 15

Frugt .
grønt - blomster

Stenkobbels Udsalg'
Nordborg .'

TLf 51831.
Våd vask - Tør vask
REKORD VAsK

LLE .,...,\j1~A'~~ ~~
RU '. ::>r\

Holmf1 6 TH. 51238

side 2
FOHENINGENS HISTOIUE

.Fra gar.t1meltid hørte- fod-
boldsporten i Nordborg hjeæ-
me under Nordborg ungdoms-
forening. Fodboldspillerne
var imidlertid ikke tilfre~
se med at spille i 319s tur
nering, og optog derfor fo~
handlinger med ledelsen om,
at komme ind under JBU. Det-
te ville ledelsen efter læl~
gere tids diskussion ikke
gå med til, og såfremt a )m
skete ville ungdomsforen ..Ll1.-

gen slet ikke have noget
med fodbold at gøre. Fodbo~
spillerne besluttede derpå
at rette henvendelse til JBU
om optagelse. Svaret blev
positivt? og dette gav d~t
endelige brud mellem ungdoms·
foreningen og fodboldspil-

.lerne. På den stiftende ge-
neralforsarlling den 2.juni
1953, blev Nordborg sports-
forening oprettet. Navnet
er senere blevet ændret til
Nordborg idrætsforening.
Man kan vist godt sige at
de lo år har været præget
af usikkerhed og uro. Di')
er som om det kniber for~-
ningen at finde ordentlig
fodfæste. Som eks. herpå
kan nævnes, at der er skif-
tet bestyrelsesmedlemmer
temmelig ofte. Ialt har 33
personer siddet i bestyrel-
sen? og de fleste er afgået
efter eget ønske og h,ar Lkke
ønsket genvalg. Så kan ~an
jo spørge hvorfor? Og det
kan der vel ikke gives et
generelt svar på, men fakta

.side. 3 ..
fortsat fra side 2 . PEN S!:'Ser at man fra kommunens side EFTER KAM VI c,
a~drig har fået nogel~ sær- HOS LAURA OG DRES
Li.g støtte og vel hø j st ble- .
vet toJLereret.. PA HOTEL
.Lad os tage nogle eksempler ~ .
d. 17/,12-56,4 sidet klage UNIONtil byrådet over dårligeforhold. 9/7-58, banen under'~ _
al kritik. Henvendelse ret- D · D
tet til byrådet, som er vel YP lyrups
villig stemt. 28/5-59, ba-
nerne værre og værre, hen- ;
V" ".:felse.til byrådet resul- ra
taGløs.Jan.59, møde med by- ~.
rådet ang , nys baner, by-···· y'.,a"a, J.,ar•••
rådet som sædvanlig velvil- ~. ft, ••lig stemt. 1/10-59, dårlige ••••_ ••.••• _
baneforhold. Endnu flere he~
vendelser er sket siden. Li-
gesom andre forhold har
gjort luften uren.
Der har adskillige gange i
årenes løb været røster
fremme om en evt. sammen-
slutning med HIF9 hvilket
til tider har undergravet
foreningens soliditet. Sp~
smålet har også været rejst
på generalforsamlingen den
14/11-589 men blev nedstemt.
TI ) har også været planer
fremme om opførelse af en
ha19 men ingen har endnu
kumnet magte opgaven.

fortsat side 4
••,.,., to •••...·,•.······••,It •••••HlhN'H··' •.t'.n' ••' ••t ••,h,,~.••••h.a.'·'''''.wu •..,nt''·,··,·· .,. • •
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Fa.J. Jørgen Jensen
Storegade 46 Nordborg

Tlf. 51/106



Tldsskrlft"r

Tobllh-
.og p.plrv"',.r rn. m. Telefon 5 fl1fJ

- Man køber det h osKA paR
v '" ''''H J A td '"'r\ VJ UlV 1/"'\ I 't I.J

Storegade 77a
ttf 44.

Alt i 1.klasses
kød og pålæg

~c;;ø""R

Storeg. 56 Tlf.51715

c!V","~~:ø'"5 .
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, yI 'E,rlk Rudbeck'
Telf. ,51479 Ridepladsen 3

.--'I~~7/174
NORDBORG 51610

side 4
fort8a~ fra side 3
:20 gange tidligere har man
forsøgt at udgive et IDedlen~
blad 9 hvilket dog 1D1-1'1 blev
til l eller 2 numre? hvor-
efter ID2n har givet op. Vort
nuværende medlemsblad er si-

, den starten i juni 1962 ud-
kommet l gang månedlig.
I september 1956 optog man
badminton på progrommet9 og
denne gren har siden haft
en støt tilgang af spillere.
~og me~t motionsspiller~ )1
~urnerlngen spilles i serie
2.
Bordtennis startede i jan.
1958 og g3:r jævnt godt.
Fodboldafd. er den største 9

og tæller 3 seniorhold? l
ynglinge - 1 junior - 2 drer
ge - og 2 puslingehold.
Seniorholdene har siden for-
eningens start ikke formået
at nå højere end til serie
5 og 4? hvilket jo ikke er
særligt sensationelt.
De bedste resultater opnås
af ungdomsafdelingens hold9
der spiller langt bedre
fodbold end seniorholdene.
Når man ser tilbage på "
eningens historie vil m2~
kunne se at den faktisk ikke
er nået meget videre end da
man begyndte. Det er en
kendsgerning man '"må se i,
øjnene og mon ikke l.holdets

'dårlige resultater i år be-·
vidner dette. - Måske en
drastisk ændring i lConjuk-
turerne er nødvendig?
Dog må man ikke gLemme at
der er folk der ofrer det

fortsat side 5

__.__,..__ side 5
fortsat fra side 4
r,ldd t.;j af der es fritid' på
foreningsarbejdet 9 . og ui'tc:
må drage store læs. Disse
folk fortjener en oprigtig
tak cg et ønske om at deres
anstrengelser vil give gode
resul tater.'
KUllGUS---_.-~---
Dansk Idræts Forbund af ho L»
der igen i år lederemne kur-
8J'\ for 17 - 20 årige på
:\\__~1ljydske idrætsskolen i
Vejle? i dagene fra den 28.
juli til 4. august.
Kursusprogrammet er meget
alsidigt9 bl~ao kan nævnes;

Foreningens oprettelse - lo-
ve.
n8nsk idræts organisation.
Filmen i idrættens t~enesteof.)

Den moderne ungdom og idræt-
ten.
Idrætten og penge.
Hvorledes bliver man en god
leder?
Desuden byder pr-cgr-amræ t på
!t lkt~sk ~nstl:uktion i for-
sn..t;;lllgeLdræts grene o
Hvis nogen er interesseret?
skal de henvende sig til
bestyrels en hurtigst r:mligto

S T I L L I N G E R N E
i foHlrcts kampe for D~e.n~ge og Puslinge se side 7 ."

s 'r0'r ANNONC ØRERNEDE STØTTER OS

j, f'2.-{. ~·t:~ sre E-Btit! Dl: \
Ure & o,Uk, guld & s~lv

Telefon 500 IS
N.ORDBORG

C E R' T I N A
AUTOMAflC

LOCKEV Fodbold-
støvler;

* Ic,~
Telefon S 1625

EFTER KAMPENHØDES VI
'iJ.I.ØLLJ!lU·s .

·Ca~etet.ia
Storegade X- Telf. 5 1986

Skjold Burnes Vine
Oceka-Købmd .

Fa. H. STILHOFF
Nordborg-Tlf. 51473



Dame & Herre-frisør
.P. JensensSøn
3 mands betjening

5toreg.41 Tlf. 51417

Alting i Elting

~~iif;:
Storegade 30-32

11f. Nordborg S l S 40

P\!æ~2~·
Nordborg - Tlf. 5 1750

.J)fln mot:/'el'ne
kvinde sigefl:

- Bedste kvalitet -

Nordborg Radiocentral

~srENSEN
Storegade 4, Nordborg, tlf. 5 14 26
Alti~ det nyeste i grammofonp!~dei'

radio o~ flernsyn

side 6
T A L E N T H O L D E T
Har spillet den første tur-
neri ng skamp mod Sydjydsk
al l.ianc e 9 bestående af spil-
lere·fra bl.a. Sønderborg9
Haderslev og Kolding. Nord-
als-holdet klarede sig
glimrende ae ønt holdet tab-
te O - 3. Første halvleg
var meget jævnbyrdig og end-
te O - 09 og med lidt held
kunne Nordals godt have få-
et et par mål. L )
I anden halvleg fik SIA 3
hurtige mål og overtog mere
og mere af spillet uden dog
at kunne score yderligere
mål •.
på NAT's hold lagde man
mest mærke til Knud Skov og
Poul Nielsen der viste spil
af klasse.

_TA(}..J2E.~._lfJ:8.:!LlJPM0R
Hvor -det dog virker latter-
ligt9 når en forboldspiller
eller tilskuer har set sig
gal på d oume ren , Her ville
det mange gange være go~t
med et spej l foran den ~j)~
les ansigt. Måske kunne' gal-
skaben udløses i en sund og
hjertelig latter ved synet.
Trods alt er fodbold kun en
fritidsbeskæftigelse 9 man
ikke børg~ så højt op i9
som det tit er tilfældet.

G"H.

stof til blade1 modtages
gerne.

side '(
Stillinger.ne i fO~Cdrets

Som det kan ses af ovenst~-
de, klarer vore puslinge og
~r~pge_~ig ~dm~rket, og de
fortjener ros fer deres
indsats.

kampe er ind til
ledes for.Drenge
Pus lix:.tE..~_.J
Nordborg
Hevn b j Grg
Sønder1Jorg
Egen
Notmark
Svenstrup
Br-ob al.Le
ri- ) i!!..&.E'L.l.I.
Augustenborg
Lysabild
Ulkebøl
Nordborg
Notmark
S.ønderborg
Hørup
Dre_n.E!i.....A
Lysabild
Nord borg
Svenstrup
Egen
Navnbjerg
Sønderborg
Ketting
~ -\.A.K.
Dr(,)Q.g_~_1?
Nordborg
Augustenborg
Ulkebøl
Notmark
Hørup
Broballe

videre så-
03: pua.l i.ngs

7 points
7
6
6
4
O
O

6 points
6
6
3
2
2
2

10 points
10) ,..

6
5
3
2
O
O

4 points
4
4
2
O
O

Der er ingen tvivl-

OKI-kaffe
er bedst!

H.Michaelsen DANBO
Bygningsmateriel

og kulhandel
...... -

Jens Koknos Eftf.
NORDBORG· Teldon 51457

~
.MOderne

'._ i møbler
".'" l

'onny Petersen ~
Storegade 48· Nordborg

- TIf.s 1931

RuJ.:-l-:r ' ...: __ r'~n
Lt"Ull "IU::>r'\~

via-o-vis
,

SPORTSPLADSEN

nANSK SVENSK STAAL
J.~ØRf,ZELYKKE

~!~r~Dorg 'i. ii 14 ...13



NORDBORG
·Storepde 34

'l1f.5OO70

IC I, U B E 11 B L E lVI
Som tidligere nævnt hnr bestyrelsen i anledning af
lo års jubilaet~ ladet fremstille et meget smukt
klubemblem, som sælges for 5,00 kr. pr.stk. (.
Den smukke udførelse har efterkommet en stor ef-
terspørgsel, men hveB der ikke har fået købt, kan
endnu nå det ved henvendelse til et af bestyrel-
sesmedlemmerne.

IC O N T I N G E N T
Vi minder endnu engang om, at de der skylder for
kontingent må huske at tage penge med ved først
kommende lejlighed, og være behjælpelig overfor
opkræverne, ved selv at gøre opmærksom på, at
ma~ har penge med og kan betale.

BILPENGE

Ved kørsel til kampe på udebane, er der nogle
spillere der ikke har kunnet betale straks efter
turen. Vedkommende spillere bedes venligst sørge
for at få det sl~ve forhold bragt i orden snarest.

__ØF

•Forha.ndler af:

Leif Ellegaard
,. I-Ifu~PEFRISØRBarber &:Frisere-

,'·orewe


