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TURNERINGEN 156"5.
~ ~t stare hele må vi betragte turneringen 1965 som en godt
al l~let turnering, idet flere af vore hold har sluttet tur_O
neringen i den bedste halvdel af ræklzerne, Lad os begynde
med de mindste, vi havde 3 puslinge hold med, puslirigellå
længe og var med i kampen om første pladsen, men måtte så
slippe taget hen imod slutningen af turneringen. Puslinge II
har flere gode resultater at vise frem, ~enkamp om første
pladsen blev der ikke tale om. Puslinge III kom iår i en
helt ny situation, idet de de foregående år har været i pul-
je med puslinge II, men i år var der så mange hold tilmeldt
i S.I.s turnering at de kom i en pulje for sig selv, hvilket
er godt for.vores juslinge III, for de har også vundet fle~
re kampe, det er godt drenge. Nu håber vi på at vi snart
kan få et 4. puslinge hold med i turneringen, men det er
lidt vans~eligt på grund af ledere, dem kniber det josta-
dig med, så derfor beder vi alle_ som er interesseret i at
hjælpe os med puslingerne om at melde sig til AYldreaetJen-.
sen, Th.Brorsensvej 2, tlf. 50211,.
Drenge I blev puljevinder efter hå~d kamp om føtstepla~sen
Ir Oksenvad og Rødekro, det er godt klaret drenge og til-
Lykke med det. Drenge II kom desværre i A-rækken, de skul-
le have været med i B-rækken, men det l~ver vi jer drenge
den fejl skal ikke ske igen. Vi vil gerne sige tak til dren-·
ge II, fordi de har taget det på så god en måde, de har hele
turneringen igennem levet efter mottoet lidetvigtigste Ol'

i':ke at Vinde, det vigtigste er at være me d ";
Junlor,'dem havde'vi hel t opgivet før turneringen st a.rtede
og var lige ved at trække dem ud, men det kan nok være at
de fik rottet sig sammen, fra at være 3--4 stykker fik de
aeIv samlet sammen til de var 12-13 mand, det er godt skuld-
ret drenge o

Serie V startede svagt i begyndelsen af turneringen, men
spillede sig så godt op i slutningen af foråret, men efter
sommerferien gik det noget ne-d ad bakke, holdet har tabt
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kampe? der på forhånd faktisk var vundet, så mon ikke
holdet i flere tilfælde har undervurderet modstanderen
inden de er gået på banen, efteråret gav dem ikke mange
point.
Serie IV vil vi vente med at omtale tiT næste gang.
Alle puslinge der øns~er at deltage i den indendørs
træning i vinter skal melde sig til Andreas Jensen, Th.
Brorsensvej 2 tlf. 50211 så hur~igt som muligt, så vi
kan se hvor mange der bliver, så må,vi se om vi kan
skaffe ledere. Træningen starter fredag d. 5. november-
kl. 17,00.
Den første træningsaften i november skal oprykning fore-
gå, således at de puslinge --derrylrl~erop som drenge
næste år skal begynde at træne som drenge mandag d.
l.november kl. 18,00, drenge der ryl-:kerop som junior
skal begynde som junior torsdag d. 4.nov. kl. 18,30,
junior der rykker op som ynglinge fortsætter sammen med
junior.
S.O.S.!!!!
Så forsøger vi igen gennem Bporten at efterlyse nogen
som kan tæhke sig at hjælpe med arbejdet i vor forening,
det være sig bordtennis - badminton eller fodbold, det
er mest i vore ungdomsafdelinger det kniber, eksemp.el-
vis kan vi nævne, at vi i øjeblikket har 81 puslinge,
men foreløbig kun 2 ledere til dem, og det er synd for
begge parter, der er ingen der rigtig får noget ud af

-ae~, så det var et S.O.S. som er meget alvorligt.

P. H. Kelmos & SØn
KOLONIAL og KØKKENUDSTYR

Nordborg - Telefon 5 1420

VAD VASK •. 'rø~~VASEti
IfitUl!L.1!VA5E(

r P. Jensen & Søn... REKORD VASK

Dame- cg f-Icmdrisør v/-Helga og Svend Jacobsen
.HO-!mg~<1~6 • Nordb-org ,;,Telf; 51.238
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Til vinterens forskellige indendørs turneringer har
vi tilmeldt følgende hold: l drengehold - l juniorhold
l seniorhold i storkredsen - l seniorhold i A-rækken
samt l hold i old-boys rækken~ så der er noget at se
til for alle aldersklsBser.
Indendørs træning kommer til at foregå på følgende
ugedage i gymnastiksal I.
Mandag: kl. 18,00 - 20,00 drenge.
Mandag: kl. 20,00 - 22,00 senior.
Torsdag:kl. 18,30 - 20~00 junior.
Torsdag:kl. 20,00 - 22,00 old-boys.
Fredag: kl. 17,00 - 20,00 puslinge.

TURNERINGSPLAN FOR INDENDØRS FODBOLD 1965-66.

Alle kampe spilles 2 x 7 minutter.
AldersgrænB~r: drenge skal være født efter 1.jan.1952

junior efter l oktober 1949
old-boysfør l. jan. 1936.

Senior storkredsen.
20. november i Frihedshallen Sønderborg.

Skeide - Nordborg
Rødekro - Nordborg
Nordborg - Bylderup

5. december i Bylderup hallen.
NOrdbOrg-Gråsten).
Toftlund - Nordborg l,

Nordborg - Sønderborg
Egernsund - Nordborg
Nordborg - Flyvestation Skrydstrup

9. januar i Toftlundhallen.
Gråsten - Nordborg
Nordborg - Toftlund
Sønderborg - Nordborg
Nordborg 6 Egernsund

22. januar i Vojenshallen.
Nordborg - Skelde
Nordborg - Rødekro
Bylderup - Nordborg
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Turneringsplan fortsat.
SeniDr A-rækken.
13. ncvember i Gråsten hallen.

Notmark - Nordborg
Svenstrup - Nordborg
Nordborg - Egernsund

22. januar i Frihedshallen Sønderborg
Nordborg - Skeld~
Nordborg - Havnbjerg
Sønderborg - Nordborg
Egen - Nordborg

01d-boys.
h. D0vember i Gråsten hallen.

Tinglev - Nordborg
Nordborg - Havnbjerg
Gråsten - Nordborg

22. januar i Gråsten hallen
Nordborg - Egen
Bolderslev - Nordborg
Nordborg - Skelde

.:::!unior.
21. november i Frihedshallen Sønderborg

Avnbøl - Nordborg
Nordborg - Lysabild
Fremad Sønderborg - Nordborg

29. januar i Frihedshallen Sønderborg
Nordborg - Sønderborg
Nordborg - Skelde
Egernsund - Nordborg
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Turneringsplan fortsat.
Drenge.
21. november i Frihedshallen Sønderborg.

Nordborg - .A~,nbø L
Egen - Nordborg

24. januar i Frihedshallen Sønderborg
Nordborg - Sønderborg I
N0rdborg - Sønderborg II
Vester Sot trup - Nordborg

BADMINTON.
Turneringen
ligger:
Serie II.

er nu igang1 og de første resultater fore-

Augustenborg - Nordborg
Nordborg - Aabenraa

6 - 2
5 - 3

FODBOLD,
Drenge 19 der som omtalt1 blev puljevinder, kæmpede
søndag, den 24.okt, i Padborg om det sønderjydske
w8sterskab. Den indledende ~aflpmod Sønderborg tabt )
vi 2-1, et resultat der vil blive diskuteret meget
i den nærmeste fremtid, slutkampen mod Ballum vandt
vi 2-0, d.v.s. at vi sluttede som nr. 2 efter Sønder-
borg, det 8:f godt 'claræt drenge, vi er stolte af jer

,j.;QrJ c:>TI 1'91: TL I- r_. E.Knudsen
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