
-NORDBORG IDRÆfs-FORENING- fW•.

VIL,;DEJI.'IED TIL FODBOLDKAMP?- Godt, så går vi tilbage
i ~r~~n til den 7/6 d.å. og kører til Holmstadion,
hva~_Jordborg i serie 5 skal mødetopholdet Augusten-
borg.
Vejret er dejligt, begge hold k1ar, dommerenser på.
sit ur - så. fløjter han, og kampener i fuld gang.
Augustenborg starter stærkt og Nordborg har nok at gø-
re med at forsvare. Vi er nu 10 :mimltter inde i kampen
bolden er hos venstre back Bent Blank der lige har
brudt et angreb i højre side, han spiller kort til Car-
lo Meyer der finder Viggo Nielsen på midten. Han træk-
ker et par gange, spille.r til høj:r,'s wing Ejgil Jensen
der lægger ind over, hvor bolden opfanges af en mod-
spiller. Nu-_angriberAB.Bolden hos venstre Lnnar de:r-
trækkex forbi 2 - 3 mand, finder en lille åbning og
skyder modmål langt ude fra.. MålmandenGunnarEanaen

, går frem, lader bolden tage jorden en.meter foran sig
og, hvad sker der? Bolden hoppeæikke op som beregn,ed. ~
ændrer kurs og stI"Jger forbi den måbende målma:nd~deJ;'
trækker på skuldrene og ærgrer sig en sm~le. 1-0 ti~
AB(~-)lBkuerne utilfredse -for bilLigt mål, kammera=
terne rolige uden bebrejdelser og NBfå:r efterhå.udsn
mere greb omspillet. Et hjørnespark fremtvinges.Claas

\Hansen lægger bolden godt ind over, hvor Bent Raaæueaen
scorer og dermedudligner til 1-1 somer resultatet ef-
ter en spændendeog underholdende Le halvleg.
5 minutter inde i 2. halvleg ser Viggo Nielsen plu.dse-
lig en chance og bringer NBforan 2-1. 10 minu..tter se-
nere går Carlo Meyer medfrem, og øger;:~til 3-1.• Lidt
senere modtager Claus Hansen_en bold midt foran mål.og
da alle hans medspillere er dækket~drejer han sig (end~
da lidt l~somt) menfår alligevel lov at .affyre et I
skud der går ind tæt. op ad den ~De målstolpe. 4-1 AB
angriber og slipper ikke baLderr før den medet·velpla.." \'. . l'
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ceret skud hænger i NE'S netmasker uden chancer for G.
'Hansen, der nu er blevet mere påpasselig siden det lum-
ske skud i første halvl~g~ - Nå, menføringen er altså
reduceret til 4-2, og det er blevet modefor NB's an-
gribere at stå oif-side. Da det er sket tit nok begyn-
der hjer.ne~e atter at funktionere og det erselvføl-
gang ennitor fordel, men AB har .indtil da presset og
kæmpen Hans Lag~ (40 år) bryder nu koldt og roligt an-
L~v~bet.og spiller til Ejgil der trækker (lidt for meget)
ID.6Ji:l får afleveret til Viggo der løfter bolden ind på
m:1dten.:t hvor Hans Siegfried lader bolden hoppe engang,
hvo:råf'-',er han medet kanox:s~d .sender den ~ nettet fra
~a~ 30 metersafstaud~ DeJl~gt mål - stor Jubel. $~ Jn-
delig er AB kr~kket og på et nyt angreb tager en L/~r
bolden i atraffespexkfeltet med bånden. Straffespark-
~~tU.kasl~skyder l:ige i trekanten? 6-2.
.,!}J.:l.{r~'1'Stenborgfh held til at føre et angreb til NB's
tr~ra:f:fesparksgrænse~ hvor det stoppes. a:f HansNicolaj-
~~n aosa nu.g§:t: solo ige:r.mem :for til sidst at firlt_ELmal-
Wt"~dan ud a.:t det og score" 7-2" Carlo Meyer-'aerhele
t:iden har spillet meget o:f:fensiv fløj-halfback, er at-
t~r mad i et angreb, og flugter fra højre side et ka-
nOIMlB..ud i mål, så stillingen bliver 8-2.
~:U:fradaeforlader vi stadion, for det var spillelysten
og kammeratskabet der her sejrede. .

**** **** **** **** **** ***
DÅRLIGT VEJR I FERIEN:. - Er vejret dårligt der hvor du
tilbringer din ferie, er det måskefordi du endnu ikke
har betalt dit kontingent til NIF.
Manmå arbejde et helt år for at ferie. Det vil f4'" 1
sige, at manførst må:y"dederefter nyde. Savner du _~.d

af·dine kammeraterpå holdet efter ferien, er det måske
~ordi han ikke var så god en kammeratendda, menkun har '
vi.J.cle·t~d~.J2Lt!~~..bekos~:~ __!e~o~~~rtsæt s. 6)
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SPILLEPLAN FOR EFTERARsTUR1iERINGEN I FODBOLD.e ' ~ .._ . __ _._

.~~ ~ Iijemme ~~_
4 . 9/8 Nordborg - Aagustenborg
4 16/8 Egernsund - Nordborg
4 23/8 Nordborg. - Åb~n:rå
4 .6/9 Hjordkær _. Nordborg
4 13/9 Nordborg - Ulke bøl
4 20/9 5kelde - Nordborg
4 27/9 Nordborg - Sønderborg
4 4/10 Lysabild -Nordborg
4 11/10 Tinglev - Nordborg

~ ~, 14/6.Y Nordborg - Havnbjerg
5 )( 21/6 x Ketting 1 - Nordborg
5 9/8 J( Nordborg - Lysabild 1.

. 5 "16/8 J(Sve:nstru:Q ~ Nordborg
5 IC 2:;/8 Nordborg - TJlkebøl
5 JO' 30/8 Lysabild 2 - Nordborg
5 -'t 6/9 1:Iordborg - Kettj-tle 2.
5 ~ 13/9 Notmar,k - Nordborg
5 » 20/9 Sønderborg - Jiordborg
5 Jf 27/9 Nordborg - Egen
5 J< 4/10 Angustenb •• - Nordborg

y 14/6 Egerns/Skl.- Nordborg
y 16/8 Nordborg - Emmerlev
y 23/8 Nordborg - Egen;Notmark
y 30/8 Padborg - Nordborg
y 6/9 Nordborg - Skærbæk
y 13/9 Haderslev - Nordborg
y~ . 20/9 Nordborg - Havnbjerg .
leJ 27/9 Sønderborg - Nordborg
y 4/10 Nordborg. - Rødekro

J 14/6 Nordborg - A~stenborg
J 16/8 Sønderb~ 1 - Nordborg
J 23/8 Egen· - Nordborg
.J 30/8 Nordborg - Åbenrå
J 6/9 Lysabild - Nordborg
J 13/9 Nordborg - Sønderborg 2
J 20/9 Havnbjerg- Nordborg
J 27/9 Nordborg - Løjt
J 4/10 Notmerk - Nordborg

Resultat
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;SPILLEPLAN FOR EFTERÅ...11STURNERINGEN I J!'ODBOLD - S. I •

Drenge mestera Drenge A.
23/8 Nordborg-Kliplev 30/8 Egernsund-Nordborg
30/8. Tønder -Nordb. . 6/9 Nordborg -SkeIde
'6/9 Havnbj. -Nordb. 13/9 Gråsten -Nordborg
13/9 Nordborg-Gråsten ,20/9 . Nordborg -Kruså
2019 Rødekro -Nordb. . 21/9 ·Felsted. ":'Nordborg
21/9 'Nordborg-Lysabild 4/10 Nordborg -Egen
4/10 Sønderb.-Nordborg -

PuSlinge 1.
30/8 Notmark -Nordborg
6(0)' Nordborg-Ulke bøl

13,. . Nordborg-Hørup
20/9 Augustb. -Nordborg
27/9 Sønderb. -Nordborg
4/10 Nordborg-Lysabild

PuSlinge 3.
30la AugUsten-:Nordborg
6/9 Nordborg-Egen

13/9 Havnbj. -Nordborg
20/9 Nordborg-Broballe
27/9 Ketting -Nordborg
4/10 Nordborg-S ønderb.

Puslinge 2.
30/8 Nordbor~ -Sønderb.
6/9 Nordborg -Broballe

13/9 Ketting -Nordborg )
20/9 Nordborg -Augustenb.
21/9 Nordborg -Havnbjerg4110 Egen -Nordborg

Sti21ingerne samt målscorer-
ne fra forårsturneringen er
det ikke lykkedes at frem-
skaffe. Dog kan. der oplyses
at flere af holdene ligger
pænt placeret i toppen, så
vi forventer aet. ..føJ.ges' op.

**** **** **** **** **** ****. ****
DARLIGTVEJR (fortsat fra side 2).
har fra bestYrelsen modtaget brev om at'han'er udeluk-
ket--.indtil. betaling af gælden er sket. - GODFERIEJ

**** **** **** **** ************
!,

. TIL FLENSBORG.Nordmark Flensborg der besøgte os den
24/6, har inviteret NIF på genvisit næste år.
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lndeh. J. H. Jensen, Sloregade 34, Nordborg. tlf. 5 CO70

NY KASSERER. Den l. august dette år rejser vor nuvær-
ende kasserer, Karl Johan Christensen bort fra byen far
at tiltræde en ny stilling i Middelfart.
Bestyrelsen har der:for rettet henvendelse til "Kess-r"
Rasmussen om i tiden fra 1. juli til generaliorsamll.....c'-
gen igen at overtage kassererposten, hvilket "Kesse"
har sagt II jall til.
Samtidig med vi siger "velkommen igen" til "Kesse", si-
ger vi tak til Karl Johan for dit arbejde i og for NIF.

G. Hansen
"Kassens adresse er: H.C.Rasmussen

Søtoften 11, Nordborg.
**** **** **** **** **** **** *

INTERESANT JOB TILBll)ES! Posten som redaktør ved
IlSPORTEN" bliver ledig fra 1. november, men ønskes be-
sat snarest, så den nye re.,3.ktørallerede nu kan blive'
sat ind i de forskellige i:xnktioner,for derefter at
blive indstillet til generalforsamlingen.i nov. måned.
Red ak.tørens opgave er - løbende over 3-4 uger at sørge

·for indsamling, bearbejdning og maskinskrivning af sJ;
Samt, duplikering og sammenlægning m.v. - Altsammen ~
samarbejde med de øvrige bladudvalgsmedlemmer.
Eventuelle interesserede, medlemmer eller ikke medlemmer
bedes henvende sig til et af bestyrelsesmedlemmerne. NIF.

Leif Ellegård
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