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UNGDOMSAFD. DOMINERENDE.
Blandt tilskuere til seniorholdenes fodboldkampe, har
Y'"'\ i den sener-e tid kunne t spores en tydelig s~uffel-
s" )hver, at de forventninger - der blev stillet til
seniorholdene på grund af den flittige træning og ret
pæne start i Augustenborg,-- ikke er blevet indfriet.
Spl.·1lerneføler vel den samme skuffelse!/ idet heldet .•
i ftfgørende øjeblikke har svigtet så de~ grænsede til
fortvivlelse. Men, i det store og hele er det vel nok
snarere manglende omtanke der har været udslagsgiven-
de, for konditionen synes at være i orden. -Nogle siger
det er holdmoralen der ikke er for god. Er dette rig-
tigt? - Spørgsmålet 'lader vi spillerne s e 1 v besvare
og modbevise (med lukket mund) i de kommenu.e kampe.
Ungdomsafdelingens hold derimod stjæler efterhånden
billedet fra seniorholdene, og begynder ligeledes at
samle en hel del tilskuere, der kan glæde sig over 1nogle livlige og ve.Lep.i.Ll ede kampe, hvor det er spil-
leglæden og begejstringen, kombineret med fantasi- og
overraskende godt holdspil - der er fremherskende.
Det gælder således ynglinge, junior, drenge mester,
d....."nge A og puslinge l, som indtil nu -alle ligger på
l~}stepladsen i hver sin række. Se følgende sider!

****************
LANDSPOKALKAMP. Første kamp i denne turnering spilles
Kr. Himmelfartsdag i Skel.de kl. 13.30. (Fortsæt side 8 ) _

Væl ikke ror sikker,
• hollen~forsIkret

AssurandØr H8Iins Loreoz6n
NYE DANSKE

Tlf. 51112
- .. _--_._-_ ....•..- - , -



Augus tenb.
Nordborg
Åbenrå
Nordborg

HANS W. PETERS}j:N 81: søN Ulkebøl
Storeg~~e;2 - TJf:"5'1:~!5,"~" Serie ..5. .

------------------------~HavnbJerg -
Nordborg.
Lysabil'd 1
'No:edborg!
Ul,ke'bøl t

Nordborg
'. '~.

Yngli'n~', " ; , ,
Nordborg '~Eg(3rn/sk. 4-1
Emmerlev :. ',- :Jiforlllbor-g',1-2
EgenjNdtm. -:Nordbo,:r;-g'0-5
Nordborg' - Padborg2- 2
Skærbæk: .":....:Nordborgl-,2
Juriior,B. ,
.Augustenb. -: Nordborg 2- 4
Norg.l;>~Qrg -Sønderb. _ 5- 1
Nordborg -. Egen 4...•,.1
:Åbenrå::·· ", - Nordborg 0- 3

URE ,OG GPTlK - .GULD OG, SØLV. N db L b 'Id 6 1
, Tlf. S 00.15 _ Mo~Cllior, . --or· org-' ysa 1,· '. -.-

. . ~:; \" ' ',(

--------~~----~--~---1Drenge mester. ,
VAD'VASK;.- TøR VASK Kliplev- Nordborg 1:- 4

NoFdpo.rg Tønder .: .. 6~'1..' RULLEYASK 4 1Nordborg - 'Havnb j ez-g , -:-:
REKORD "'ASK - *: Gråsten - Nordborg~' f )3

v/Helga og Svend Jacobsen "
HoMgåde '6 - Notdborg • Te!'. 5 U 38

De' ringer ~ vi henter ogbringei! '

Den lynhurtige svenske

kåhl:ieses·""g.prØvekØtes hos

'~,.Deres Frisør
B.Sfeffen:s··
Dame;& Herre salon
Storegade'49; Tlf.:51648.

- exam.

•man Ii:øber det
hos KA~IPER

købmand.
Storegade 77a Tlf.S 17 44

•. ,. ,.,. ","Side 2.

RESULTATER. Ser~
Nordborg
Egernsund
Nordborg
Hjordkær
Nordborg

3-10
0- 4
3- 2
2- 3
0- 3

Nordborg . 5- 1
Ketting 1 ,0-.3

~. No.rd'bor'g, .. 6..•..,3
- Svens,:trup 3-8
- Nordborg: 0-..5
- :Lysabil<;l2 ~ ./1

Drenge A.
Nordborg - ,Egernsund 2- 3
Skeld.e' -: Nor-dboz-g . . Or-'. 9
Nor-dbo rg ..:. Grasten 2- 1
fuslinge l, .
Nordborg - Notmark 11- o
tJlkebøl Nordborg 0- 4
Hørup Nordborg 0-21
Puslinge 2.
Nordborg - Nordb. 3. 5- 1
Sønderborg Nordborg 6- 1
Broballe Nordborg l- I
Nordborg - Ketting 0- 5

~-)ide 3, 'Handelsbanken -
i Nordborg

Tii'. 501 OS

P1"'S=l iIJ,ce 3;_--=M'_~_"-'-"----Nordborg .:..
Nordborg
Egen'
Nordborg

**-l(·*·lE**'X, Kontoret i 1.11tl9'esø 51.615
STIT.lLINGER"
Serie~Alle hold har .spi L>
let S kampe:
Egernsund
Skelde
lbenrå
Ly,S{ibild
Sie)lerborg
Hjorlitkær
August enborg
Nordborg
Ulkep.øl
Tingl,ev
Serie 5. ,
Augustenborg 6 k.' 11 points
Ketting l. 6 k. 10

. 6 1 9Lysabild l. {.
Svenstrup 6 k. 9
Notmark r;- '4k. 6'
Sønderborg' 5 k.S· -
EgenS k. 4
Nordborg .'6 k;" 4
Lysabild 2. 6 k.' 4
Havrib j'erg . 4 k.-' 2
Ulkebøl' 6 k.' 2 --
Kf1Jing 2. 6 k.. O -
Stillingerne for de øvrige
rækker, hvori.vi·:deltaG,~r"
kender vi desværre ikke.

~
8 points
8
.7
6
6 "......~- _ ." ' 'f'-

1\' ~
CENTRALVARMB OG SANITET
Bækgade 2 • Nordborg - ~; 5 16 S4

3 mands betjening
H. P. Jensen & Søn

i
Dame- og Herrefrisør '. \

Storegode 41 - Nordborg •leif. 51417 \

_ Manufaktur-

pæ...~~
Nordborg.· Tlf. 5 17 SO

kun pr.jma kva t iteter i

kød'· Fa.J.'Jørgen Jensen
flæsk v •• 5toreaade 46 Nordborg
ff:t?rkræ .., 'Tlf. 51~~06
'- .p " "



1'::_"~"':'''''Side 4. . .. -Side 5~, Lillebil- og turistkørsel
3GLING"RHOIJDETfører .i ::::;iIJ DØ j es med en 5-1 se jr.
ække -med 9 points for 5karrr- 1illud Lorentsen scorede 2,Finn **
e, og har en målscore på Christensen, Helge Nielsen og
5-5. Sønderborg hver l mål. dES
ørste kamp omtal tes i sid- Efter at være kommet. bagud 0- _~EPSEN
te nummer. Næste var modEm- l, scorede vi i løbe t af 10- L b N dbavens y pr. or org" erlev, som mlev slået 2-lpå 12 minutter 4 mål, og gikder-

_____ \ -F~l af Leif Rasmussen og Bør- efter i stå i kampen' mod Egen•••• t_.I_.f_o_n_(04_4)_5_'••~ ••~8•••• 1Iiiiiii1iiiill ••••

~e petersen. Det gik,men uha! ~ålscorerne: Peter Lund, Finn
ampen mod Egen/Notm. var et C. Knud L. og Helge N. hvert
odt sarnarbejde~ den egent- Kampen mod Åbenrå var hele ti
ige årsag tll aen sikre 5-0 den et stort pres på ÅB målet

sejr, som let kunne være' t\e- Sejr""-p på 3-0 var ikke eet må
et st ørre, da der var fl ~ forr Jtort. - Under et enkel t

skud på træværket. Jens N. ÅB- angreb havde Ole Garner
Hansen scorede 3, og backen en fin redning - næsten i tre
Peter Las sen 2 mål, kanten. Målscorerne :Helge N.

- •• I kampen mod Padborg havde og Knud Lorentsen l mål.
holdet en dårlig dag. Gæster- Kampen mod Lysabild der blev
ne kæmpede med kun lo mand , ,vundet 6-1 var ligeled.es skab'
som gjaldt det guldet,hvil- ved fint holdspil.
ket resul terede i uafgjort. En fornøjelse at se. - Fortsæt
Eigil Jensen scorede begge
VOI'e mål. -
Spillerne må åbenbart have
lært noget af Padborg, .f'o.r i
Skærbæk, ville vore spille-

-------------_tre ikke give Sig, ·og vandt
på dennE konto med 2-1 efter
e.t haTe \læret bagud o-l ved,
pau aen , Denrie sejr bragte os
på 1. pladsen_, som Skærbælr_-:,g-
så er ude efter.' . V
Næste kamp spilles den 1'0 ds.
i Holm mod Haderslev.

. - HOLDFAST!

Sport- og cafi,ping-arNkler

DANSK SVENSK STAAL A/S
l. NØrreJykke

Store23de 35 - 11f. 5 14 43

Rutebilkiosken
• •VIS-Q-VIS

SPORTSPLADSEN
1.

Skjold Burnes Vine
Oceka - Købmd.

Fa. H. STILHOFF
NORDBORG - TLF. 5 1473

Alt i brændsel, bygningsartikler,

trælast og støbegods

Jens Kolmos EftfJg.

Nordborg Telefon 51457
.;\.** *.l(-*-lf-X-**

JUNIORHOLDEThar lo points
'ffl!Jb.,~,~~~-t{f/JPøøøøøø fo r 5 kampe, og har en mål-

score på 22-5.
KampennmodSønderborg var
præget af rigtig k8Iope;læde,
som, hvis men hav de tænkt på
~t ~bne spillet noget mere,
ville he.ve hjembragt en end-

•••••••••• ~.~ •• o••• ~ nu større se:ir, nu måtte man

O.H.. -. llE ~rmeRf:7P~~~:-~T;lF. '1519NORDBORG

~ *****-l(-****
PUS~-,-Jt.JGEl har også ma'ksi mum
point s , nemlig 6 for 3 kampe.
Målregnskabet slår alle Tekor P. H. KCLMOS " SØN
der. 36-0 i .3 kampe, hvad kan
det ikke bl~ve t~l? Det er· de~ -N-~__ -q__-__~-~--5-1_4_1-0--_
st,ærke ste mode t ander-e der er
tilbage,' så .måskede næst e ka
pe bliver mer-e jævnby:rdie;e.
Puslinge 2 klarer sig også
ganske udmænket , medens pusli
ge 3, må kæmpe.m00- de samme
modstandere ,S,O.mpuslinge 2, o·
gi v'er -'en' de1; 'nederlag;" men ho
ved'sagen er at) ~æ're--m~'n: :

-x·*********

·****-x·*****
DR~NG~mester ligger i spicæe
med 7 points for 4 kampe, og
har en målscore på l 7-6.
J2renge A har 4 points for 3
kampe , og. en målscore på. 13-4
Udmærket af begge hold!

c!V"~~~"'""-'
f.J) ""»'trV""6~e\"{

vI Erik Rudbeck
Telt. 51479 Ridepladsen' 3

FORFRISKNINCENnyder vi i
"M0LLER'S"

Ca~te.tia
.~~r~ade 50__ ..IeJE.~.J ,198_6

Bt g04~ indlø"~ste~
for kolonfal.,ører finder De._- _.-

i Kirkegade nr. 1.



****'**-)i-***
.KONTINGENT i fod~cldafd ..

Det er nu første gang afde--
lingen skal opkr-æve sit fl;QTI-
tingent over, giro, hvorIcA'
vi'beder hvert en~'elt med- .
lem selv hjælpe m~d at få

------------- .••••denne opkrævning -til;at gå
let og hurtig.
Det" er noget der, skal beta-
les,sQ ma n kan'lT7så' godt.
gøre det med det'samme, i
stedet for at gemme eller
"gl.emme" girokortet"

G.. Hansen._H. BQYSENS KØRESKOLE
NOl'dbcq. ~~,~5,~~_

••••----------- .••.•..•...••.••.••.•..••••---- .•••S.l, AMTSSTIEVNE i fodbold
for di'enge-og' puslinge,- af-
vikles· Kr. Himmelfartsdag.
i Havnbjerg.
Der er velkomst og åbning
kl. 12,15. Kl. 12,30 be;1~\l-
der fodboldkampene , og h.c'.
ca. 17,30 er der præmieudde-
ling.____ .•..•....•..__,....•........... ---1 Drenge le,< 'pulje l 'og 2 spil-
l er 2x12 min.' Det samme gæl
der 'drenge B,i pulje 3 & 4,
m~dens puslin~e i pulje 5 &
6 -ap.i Llcr- 2xlo min. '

Storegade 4, Nordborg, tlf. *5 14 26
Altid det Dyeste l wammofoDpJader

radfo 0Jt fjtrøsyn

EFTER KAMPEN VI SES
HOS LAURA OG ORES

Holel Union
Nordborg - Tl] • .s 1770

AltIn. I EIUn.

~ltJ:
Storegade 30-32

11f. Nordborg 5 l S 40

Dy.p i Dyrups fra

ORDBORG
FiRVEHAND"'L

'II Henntng Lusen

tlf. 5 t 'Hi9

SERIE g; UDVIDES.
JBU har besluttet at udvide
8erie,4 til 12 hold i hver
kreds fra næste sæson.
Det vil sige at nr. log 2
i serie 5 vil rykke op når
sæsonen i,år er færdig. Fra
serie' 4 vil der sofu normalt
blive nedrykket,2 hold.

-,+***:)(--1('-)('**';('

**********
IDIOTI' OG' FODBOLD'.'
Det er ikke idioti at'fryde
sig over at spille f'odboI d ;
men dei er idiotisk at tage

Det væsentlige i·holdsport.
Den største pe r eonf.Lge .glædeer nt.nåe.t gqdt; resul,tat. ...---......-
ved fælles hjælp. Egoistf:';r
er ikke velkomne; selv.om)det
naturligv.is skal, siges". at vi
alle skal have et gran af e-
goisme i os, fo r ellers' har
man ingen ambitioner. Mep,
hensynet til' kammeraterne er
det, væsentligste, og ad den
vej scorer man flest po Irrt s,

G.H~

SKUD ~Å-,--MÅL-. J?-åUEFA 's-træ,,",.
ner' "rsus i Henne f blev ne-
dene t ående program i skud' på
mål ,fore~ist af den franske ~~~~~~1-træner .Lucten ·Jass'eron,. . ,Storegåde 48 -
Hun s tarted'e med at "S1. ge, .at TIf. 5 1931
vds se nødv endi ge betingelser 1-.1......;;...•••••_ ••••-------1
må være tilstede for at sco-
re, nemlig
l. at spilleren virkel~g er

i skudposition (altså ik-
ke smide et angreb væk ved.
hove dløs t at sparke på mål,
f.eks. fra en for spids
vinkel) og

2. at spilleren mestrer sel-
'I.TP Qlr"rlt'!p+ {1\JI,,~1p~' 1 J!'

, Side 7.'
et nederlag som,en ulykke -
eller tilbede. en topscorer~
som om englevingerne alle-
rede v ex: begyndt at vokse ud
fra hans skuldre. Eller, at
'hyle af en spiller, som om
han var en landsforrædder,
fordi han kikser en stor
chance ~'-- Det sjov etve d ··fod-
bold er jo net9p,at vi nok
tager det alvorligt~ så vi
går op 'i de t me d l i v og s j æl,
m~r {t~ 'vi ikke tager det l;tø,j-'
tl~_llgt. . G.H.

**********

**********

Nord~org Kiosk f(()~\" -......

Tobak
.,(;~
"'0;s'

anbefaler sig med alt i

Ugeblade og aviser

Dansk Tipstieneste
Dansk P.ræmietjeneste

o. Nørgaard
Telf. 5 1279

i KI-marked
KVALITETsmøBLER så

1m > TODDr
. Petersen

1,1 f\J' Alt i l.kla~ses
f\f~ kØd og palæg

S·T~E'·.nt\.1 ~i, I ,~ti,1~ ~r\~
Storeq 56 Ttf.51715



.\-~

Tlf. 50070

ten er vigtig •.Mod det hårde skud findes der inte ~CC,~

forsvar). .Den gode målskytte behersker:. Selvtilli.d, selvbeher-
skelse, koncentration, afslappelse og skudkraft.
Under træningen er det forberedende Skud, hvor.bol-
den lægges tilrette, værdiløst. Skud på mål skal ~,
vesunder de sværeste betingelser.
0velsesprogram:l. Hurtig dribling mod mål fra midten af banen.

Skud på mål fra straffesparkgrænsen.
2. Samme, men nu presses drib1eren af en modstan-

der, der forfølger uden dog at erobre bolden'.
3. Dribling mod mål fra midten af banen. En cent~

half er som modstander placeret lige udenfor
straffesparkgrænsen og skal forhindre dribleren
i at score. Der skal altså dribles uden om cen-
terhalf og skydes på mål.

Fortsættelse føl§er i de næste numre af bladet. Oven-
stående er hentet fra DBU's blad "Dansk Boldsport".
Nu kan vore forwards øve de tre første punkter hvis
de har lyst, og derefter følge programmet punkt for
punkt efterhånden som de fremkommer i bladet. Men
husk indledningen: Smid ikke et angreb væk ved at
skyde hove dløst på mål. .

************** I\}
..LANDS POKALKAMPEN fortsat fra side l. Denne kamp vil

jo nok give et fingerpeg om, hvo rdan det vil gå i
turneringenskampen i Holm søndag den Iv ds.kl.13.3o •

•••• ~~~?~~~~~~ a~,~~~-mmm

En bedre frisure og et smukkere hår

h°"Leij 'llegaardman bedst opnår -

Alt indenfor moderne
HERREFRlSURER

0R en udstrakt service H~EFR1SØR &Onlaade 30 - 11f. 50160


