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L O T T O - S P I L
N.I.F. afholder Lotto-spil torsdag den 5. marts kl.19,3c
p~)otel UNION - for foreningens medlemmer med pårøren-
de. --- Der bliver spillet om 35 spændende og værdiful-
de gevinster, plus en fin ekstragevinst,

Bestyrelsen.
***********************************

KNUD SKOV S0NDERJYDSK MESTER.
Søndag: den 16. februar afvikle des' de sønder jydslr"" "",...-:
sterskaber i A og B rækken i badminton - for Jalspil-
lende klubber. Vi. var her kun repræsenteret Ef Knud
Skov, som viste sig at være Em værdig repræserl~-~~-+-+'')r
foreningen. - Han stillede op i A-rækken i såvel Herre-
single som Mixed-double~ I sidstnævnte række sammen med
Bente Lange fra Havnbjerg idrætsforening. I denne række
blev de imidlertid straks slået ud i første kamp,hvor- I

imod Knud Skov i Herre-single spillede sig frem til
finalen, som han vandt med 15-3, 15-1 over Chr. Ebbesen
Bov. En meget overbevisende sejr, der frister os til at
stille store forhåbninger til Knud's deltagelse i kam-
Pl j om det jydske mesterskab,· som finder sted i Vejle
den 22. mar t s, Vi ønsk er Knud tillykke --', samt held og
lykke i Vejle.
I sidste halvdel af badmintonturneringen har ,Nordborg i

Vær ikke lor sikker 0'1\ '5 c::
·1JeI/ere lørsikret \S j-\ Ly

+-..'\ i.. ', Assurandør Hains Lorenzen
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-----------1 SIDSTE FRIST.
Såfremt der skulle være fle- ************
re seniorspillere, som kunne: YT BLOD.Med omtrent· nyt
tænke sig at komme på S. I. s andskab med undtagelse af
"TRÆNERKURSUS"på Idræi7s~~j- 4 sPc.ille~e, har l.holdet .
skolen i Sønderborg den l). spL)t 2 tr. kampe. ModHavn-
og 22 marts, bedes dette llJed- jerg blev resul tate t 5-5 ef-
delt undertegnede senest den ter at vi havde været l eller
5. marts. 2 mål foran det meste af kam-
Der indbydes til et.kursu~ l pen. I Lysabild vandt holdet---------------------------1 for begyndere, som lkke t1d- en fortjent sejr på 3-1. Sej-SkJ'old Burries Vine ligere har været med. Samt, en kunne - efter det gode
til et k~rsus 2 for d~ som sammenspil, det gode krnmera~Oceka Købmd har bes tåe t kursus 1 l 1963 skab og med den energi og

, "- . elle: 1962, :plus folk derhar vilje der vistes, have været
bestaet et t1lsvarende kur- meget større. -- Lad os se .

Fa. H. STILHOFF sus. (Evt. e t DBU,...kursus). mere af samme slags!!! Det
Rejsen betales af NIF. Ophol- glæder vi os til ..
det er .gratis. 2.holdet har spillet tr . kamp_________________ -. Yderligere oplysninger kan mod Havnbjerg og tabt 1-5.
fås hos . Komigen - det kan nås en~nu. -Manufaktur-

.ar-L Johan Chr~stensen Ynglinge har tabte .1-2 t1l
Th. Bror-aoneve j 80., Havnbje r g , og har l Sønder- JJetmert,J~sen
Nordborg. borF,tabt 1-5 mod et meget . "M!tiJ.!rf.~;.;&WfuWft:1 .

************* for~~rket Sb. hold. .
JA, HVORFORIKKE tage på træ- Ynglinge trædnerNTIu

J
sapem~:~nmsed Nordborg. _ Tlf. 517 SO _I

ne rkursus? DBUafholder z.da_ juni?re s un er . e~ .
No~~~ ~~fun514~ ges kurser for begyndere på ~d~y~g~t~lDg~e~1_ead~eel~s~e~~sloUm~v~9wr~e~~~~~~~~~~~~~~~~~

---------- ••• den jydske idrætsskole ved kun. prtrna kvallteter i 'Vejle i dagene fra
20 - 24 juni ·kø!·· .
2~ = ~~ ~~i~ .?-'f Fa.J.Jøraen Jensen

Her for~ls;ti!~ j~;~at man f d::;;:'J'Io 5tomgacle 45 Nordbore
de t før s te år efter kursus '~Ort~~..- 06
træner i egen klub, med dren- . Jr- i v.dC. . Ti f. ~ 1~,· .i<

ge, juniores eller ynglinge .

Sport- og camping-artikler

DANSK SVENSK STAAL AIS
J. Nørrelykke

Storeaade 35 • 'fif. S 14 43

~utebilkiosken
• •VIS-Q-VIS

SPORTSPLADSEN

NORDBORG - TLF. 5 1473

Alt j brændsel, bygningsartikler,

trælast og støbegods

Jens Kolmos Eftflg.

O.H.WELLEItDDRF
~~
V~ORDIIORG .

.....•........... ~ .

.. ::;ij.de. 3.
å- -til- Karl· Johan· Christensen
g tal med- ham om- en eventuel
~lmelding inden den 28.marts
a sidste frist hos JBU er
. april.
ple v 4 begi venhe dsrige dage
g bliv mange friske minder
igere. Altså - Gak til Karl
ohan.

Side 2 ..
serie 2 tabt. 5~3 ·til August~·. l°enborg .. I sCl'ic' 4- har V1 [; -8.--
et Sønderborg'5-3. Dettehold
bestod af Old-boysspillere,
som altså klarede sig godt,
hvilket dog også var ventet.

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

Hondelsbcnkcn
i Nordborg

nr. 501 OS

Kontoret i I.a!'l!1eSø 51615

~~-----------------~
3 mands betjening

H. P. Jensen & Søn
Dome- .og Her~efrisøf ._

Storegade 41 .; Nordborg •Telf. 5 14 17
/~--------~.-~--~----~---.I



URE OG OPTIK ~ ,GULD OG SØLV
Tlf. 5 00 15 - Nordborg-------------1 BREV FRA SPILLEUDVALGET.

TIl fodboldspIIlerneT---
Da f'o dbo l dturneringen har be-
gyndt når næste nummer af bla-
det udkommer, ønsker vi at
lade e t par ord fø 1ge mr) på
banen allerede nu.
Vi har nu indført det, atnår
vi spiller på hjemmebane, er
der fastsat en mødetid (den
står til venstre på kortet).
Det er meningen at spilleren
skal være mødt op i omklæd-
ningsrummet på det angivne
tidspunkt" således at ingen
kommer hæsblæsende med tung-
en ud af halsen 2 min. før
kampen skal begynde. Mød op
til tiden, så er der god tid
til omklædning og en lille

yen lynhurtige svent.xe

kan beses og prøvekøres hos

HANS W. PETERSEN & søN
Storegade 2 - Tlf. 5 15 15

'~"Deres Frisør
.Seffe

Dc:lrne & Herre salon
. Storega de'49 , Tlf. 51648

- exam.

optiker -

VAD VASK - TøR VASK
RULLEYASK

REKORD V ASK ~

v/Helga og Svend Jacobsen
HoImgade 6 - Nordborg ~ Telf. 5 U 38

De ringer - vi henter og bringer!

•man Ii:øberdet
hos KAJJIPER

købmand.
Storegade 77a Tlf~S 1744

sætte stor pris på . Adsl::illi- opvc.rmnLng.stu.r'<med !,l'horvald.. b f f ' cl I'\ - an e o er sig me a t iynglinge- of! juniorspillere Alle møder Gp i· ens kltl.bd-r@€t
har udtrykt gl æde og tilfreds- d, v. s. hvid· tI' ø j o ,( udleveres
hed Gyer trrrmingspr8€Ts'mmet, af klubben), blå benklæder,' Ugeblade og aviser
så vi håber endnu flere møder grå strømper og fodboldstøv-
frem, mens ser er noget at ler nogenlunde rengjo te.Det
lære. te gælder alle uden undtpg-

********** else.
Bliver en spiller helt borte
ell er ikke møder på de t an-
givne tidspunkt uden afbud,
sker der en indberetning til
~~C",\tyrel s en som s å t~~?~l: si g
a~ kesten.Husk, at hIlS du
melder afbud, skal det jkke
væ r e til en af dine k:;,mrne'ra:"'-
ter, da ve dkommende kan glem-
me det, og så at år' vi der
med håret ned ad nakken. Af-
bud sk§:l ske til: Thorvald,
Mimmi, Valther eller Jønne.
Hvis du om ti rsdagen til
træningen ve d at du Lkkekan
spille lørdag eller søndag,
så lad os det vide, og du
sparer os for en masse ar-
bejde. Tak.
I den foregående turnering
var Nordborg temmelig beryg-
tet, ikke på grund af vor
farlighed som modstander ,men
pt~)7und af indbyrdes ~kæ~-
d erier og høvlen ne d pa hln-
anden. -Var der en der under
en kamp, havde 'et "kicks" ,var
han 100 % sikker på at få
en ordentlig røf~elaf tiær-
mes t~ .medspill e:. o Lad o~ bli-I~t 'J Alt i1.klasses
ve f'r I for det l ar. HV1Sdu ,~\r\ k d -I
mærker en karnms a t ikke rig- ~ ø og pa æg
tig har held .i, sprøjten, så STERt 1BER3' ,\
gi .ham en ~jælpend: h~nd el~" ',' ~Ii "~ .'5
ler ben. Nar han pa denne '~\:il • '~

måde mærker at han bliver
bakket o,p, får han noget af Storeq 56 Tlf.51715
sin selvtillid ' tilbage igen.

Stde,4,

DET KANIKKE NYTTEfor' yng-
lingespillerne --a:tkomme med
indvendinger, når spilleud-
valget finder ot en af deres
kammerate~ skal spil~e r ) l.
holdet. Nar dtite s ke n , e.c det
simpelthen forrti den udvalg-
te opfylder n e t op dl? beti,ng-
el se r som 'spj.L~ eudva l.ge t går
frem efter. Glæd jer i sted-
et over at det bleveen fra
jert hold. Måske er det dig
næste gang. - Selv i de stør-
re klubber hentes de bedste
ynglingespillere op når l.
holdet 'skal suppleres op.

Tobak

Dansk Tipstjeneste
Dansk P..ræmietjeneste

O. Nørgaard
Telf. 5 1279

LOCKEYFodbold-
støvler:" -- ,.-* FI~M~

Nordborg • Telf. 51625

._- j~~

,.,,~,,'-thø
.i~ O

IIIC:;.fJ,j~~J;~

OKI ..marked'•
I

så,

Tonn,
Petersen

Storegåde 48 -I

Tlf. 51931



, ,-, _ Si_de B-.
Får han d-eTlmodhuden skældt
fuld, ja - så går det helt
gal t for ham, Da er de t vi
skal vise k~mmeratskabetog
holdspillet ved at hjælpe
hinanden frem, så alle 11 på
holdet kan virke som-en hel-
hed og ikke 11 enere.

____ .;.;....--...; ;;.;;;.. 00iiiii0----t Vi må også forstå at respek-
tere hinanden. Selvom der &

EFTER KA'MPENVI SES een som har en anden mening
end een selv, behøve r ved-

OG DRES kommendeikke være idiot.HOS LAURA PROBLEMB0RNer et udtryk'r-m
eksisterer i fl ere kLubbe.c",Holel Union Koldings træner WaltherPeif-

Nordborg-Tlf.51770 fer siger:"Jeg har aldrig
_____________ -thaft sådanne i min lej-r, og

agter heller ikke at optage
sådanne. Spillerne må for-
stå at jeg ikke vil tillade
nogen at blive stjernespil-
ler, da en stjernespil~er
of te kun tænker på sig sely,
og vi har et helt hold at
tænke på hver gang vi, går på

NCII'dbcq. Telefon 5GO~_ banen "! -- Så, hvi s ge,r går
-------------~'-----~---~-~'~-..-.--~nogen rundt i voreS lille

klub og tror de er stjerner
eller er uundværlige, såkorn
på andre tanker, for vi kan
klare os uden dem.
Har dommeren en fejlkend se
så lad være at lynche ham
med det samme. Han ændrer
ikke sine kendelser allige-~ --ivel. Vi får ham snarerre på
nakken. Derfor, skal der si-
ges noget til dommeren, så

- gå til din anfører og lad
ham skønne om det tjener no-
ge t formål at tal e til dom-
meren. Det andet, hvordan
det end fremsige s, skader
kun holdet og dets omdømme.
Lad 0S dGrfor ikke- tage fod -

t

Nordbo;;;:c R~~ii~e~~~:l~
/f)~Jltr
'-'~ ilrftJ5tw~

Storegade 4. Nordborg, tlf. *5 14 26
, Altid det nyeste j wammofonpl:ldu

rad:;> Ol! fjemsyn

Jtf. BQYSENS KØRESKOLE

Alling I Eltlng

~4~

Storegade 30-32
Tlf. Nordborg 5 15 40

Dyrups
NORD ORa

F 'RVE~dA10 1.

fra

'II Henning Larsen

tlf. 51669

Lil1ebil- og turistkørsel

** ,,(~~ ~JES __ :~

~EPSEN "~ ,
Lavensby pr. Nordborg

telefon (044) S!!!8

I' Side - :7.
,bold som gjaldt, dot, liv· ellBr
d-ød, me-nlad os tage det som

.den gode fri tidsbeskæftigelse
det er. Da kan vi samles om
det til glæde for spillere,
trænere og ledere.
Foreløbig tegner sæsonen dog
lyst, ide t spill erne har vist
både flid, lyst,interesse, - A'....._•...' .....~c:c
kammeratskab og ikke mindst C/YV9 v~~ ~

.de jligt fodbold'. Vi håber at
kunne glæde os over det man- !;l:)~"""rv~sl,,~{
ge fR.~ge endnu. J .P.

) ***********
BORDTENNISsæsonensI u tter l. v] Erik Rudbeck
april,men der vil muligvis Telf. 51479 Ridepladsen 3
blive lejlighed til at holde
træningen vedlige 2 gange om· lP
ugen sommeren igennem. Nær- FORFRISKNINGEN. .
mere besked herom vil blive nyder vi i .,
bilrendtgjorther i bladet. "M0LLER'S" __I' ,_1. __
Dame junior B har spillet en C '
kæp' mod Skodsbøl som vand t . ~,. t ·
6-4. Sidste kamp spilles 1/3. ._ a ,fJ,,!l eua
Søndag den 23. feb. var vi '
11 mand i Tønder, hvor vi del-~~?~gade 5~,-reJf~ __' 1986
tog i kampene om de' Sønder- •• --~-----------------------
jydske mesterskaber. Nogen. Et go4~ indkøb~ste~
placering opnåede vi ikke,
men de fleste af vore spille- for' kolonialt/aret' linder De
re nåede dog med i adskilli- i '-Kirkegade Rr.'-l.
ge _ .pe, hvilke t må sige s
at være' godt i det skrappe
sel skab. - Turen var arran-
geret sammen med Egen.
De sidste14 dage før mester-
skaberne har vore spillere
haft lejlighed til at træne,
idet lokalerne på skolen un-
der færdigmontering. Når det-
te er overstået, vil jeg hen-
stille til jer alle, om at
behandle lokalerne godt" så
vi stadig kan blive der. Vi
skulle jo nødig smides ud på

P. H. KOLMOS Ic SØN
Nordborg ,. TeU. 51420

•......•......~~ ........•...



. Storegade 34

Tlf. 50070

grund af dårlig opførsel. Indtil nu har det jo gået
fint, men een ting må vi endelig huske: Der er f.Y.E=
ninK._%~rbudt i bordtennislokalet også. Der vil blive
sat en papirkurv op, som I venligst bedes benytte til
Panir og andet affald. Chr. Jørgenser

. L (

*************************
OLD BOYS. Indtil nu har 19 old-boys spillere tilmeldt
sig, og der trænes i den gamle gymnastiksal hver tirs-
dag fra kl. 18 - 19,30. Nye ansigter er stadig vel-
kommen. Kig ind en aften!!

*************************
ENDNU ET S0NDERJYDSK MESTEHSKAB TIL KNUD SKOV. Den-
ne gang' og~ Herre A rækken, men for halspillende
klubber. Knud vandt i finalen en overbevisende sejr
på 15-7, 15-6 over Arne Bennekou, Vojens.
Udmærket præsteret. Vi håber flere følger efter.

*************************
TUHNERINGSPLANEN for forårsturneringen i fodbold vil
blive bragt i næste nummer af bladet.

*************************
I LYS FRA BILLYGTER gennemføres udendørs fodbold træ-
ning under god tilslutning på den interemistiskG -a~
ne ved Kornimporten ud mod Holm. Tak til. bilisterne!

*************************. I

ANNONCE: Sange forfatte s og .dublikeres. Skov, Danbo 78.'
l

En bedre frisure og et smukkere hår,

man bedst opnår - hOBLeijEllegaardl

Alt iDdenfOl' moderne
IlERREFRISURJUt

Ol eD udsCratt IN!l'YJee

l
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