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EKSTRAORDINÆR- GENERALFORS.AMLING •. · .

n- '"\ 11. f9brua. r a..fhOldt NIF-på .Nordbo r-g f)kOl.e ekstra-
o~_Anæ:r",gene!;',alfQrsamling,med det formål at vælge en
ny formand i 'st'ed~t for G.Hanseri, som rejser fra egnen,
samt finde en ny redaktør til "Sporten" og . t,il slut, væl-
ge nye suppleanter til bestyrelsen. • . ...... . i,. (

Fra bestY,relsens side var Ejnar Knudsen indstillet tlf."
formandsposten, 'ge~eralforsaml'ingen fulgte bes tyr eLs errs

--indstilling ogE.Knudsenharhe:refter,overtagetderi:t1~l ..
post indtil den 'ordl"nære::'generalforsamling i november~'"
E.Knudsens Adr. er 'I'hv Br-or-s en sve j ,4. c' . ": ..'

'So~_redakt~r,tLt "Spor t en " bl~vW.gon Hansen valgt. h(·;

•Berrt BJ-ank, .oga~J~J ermer modto.g. 'V~alg som henho Ldsv Ls :
:1' at e 'o.g 21:den::s'upple:ant' til bestyrelsen •.. ' \, c· !""-

',. "..'. . ." .." . -.. ~. .
'", ;. . ".:.,

'~TAK-TIL GUNNARHANSEN.' . , ."JJ='.

NIFsbestyrelseog~dvalg vil hermed gerne takke GUl11~ar
Hansen for det arbejde,har;ij;hal;'tidført ror foreningen, .-

~P-.):~tidig "?" dig hel~ Og-lYkkem~~,di ~ ,~~e ~,Ob t .

.BEKENDTGØRELSE. ; ! -.

I Danbo kælderen får vi. mand~gdEm 15:.-3':~5bes;øgaf an
fodbolddommer der, inden den kommende' "sæs&:ri'sta;rtfe.r;,
holder et lille foredrag. Dommeren mø'ciEir:'Ude 'på Fægte-
borg kl. 194-45 for ~t Q".erv~:r,er.;~ræningen, inden mødet.
RESERVERAFTENEN. . ,', .. r , ',". J~,<

RESULTATERI INDEFODBOLDFOR OLD-BOYS.
Rødekro - Nordborg 8 - 5
Egen - Nordborg 2 - 7
Svenstrup-Nordborg l - 5 (Kamp stoppet)



FODBOLD1965.
Tilmelding af hold er i år oppe p! samme antal som sidst~
år nemlig:

Serie IV l hold
Serie V l~~~~:ter~.'-'---==:~~=.~~~~~:~l~~~~~~~~~_o_~_~~~~:~~_~_~_~_.d_;_~_:_:~~~~~~N_O_~_b_O_r_g_-_T_e_I._f_9_n_~_'~~~:_2~:~~_~__~:~'~

, r: !:ff;!~~. ..~. ... 13m2nds'beH~iljni] .......,~~~~:~~~EV%irV~S.~
endvidere vil foreningen deltage,',~)p()-k~l tur~~rj,ngernet!~de I "·,,' ", ',,. "',, " "
i S.I. og J .~.U. ~ -H, P.'JensenS Søn

, , ):1' )"b~n;~~~9 Hemdri~ør

~ StoregodH "jd' . Norclbor.it ""-Telf., ~1~_17
Trænerkursus for begyndere. '
Lørda:g"';·'søndag9den 16-17 j anuan t deltog 5 af foreningens
unge medlemmer, Hans Nicolaisen,PerChristiansen, Ib Clau-
sen, Marcus C'l.aus en og Leif Rasmu~sen,?,p~et, af JBU Week-
end k"llr:seri ,Haderslev. ' '

DBUa.fholde:t5fire dages trænerkursus fOT begyndere på
"Den Jydsk;e, Idrætsskol~,"ved Vejle i følgende perioder 22-
26 juni, 30 juni - 4 j-uli, 4-8 juli,' 25-29 juli og 29 juli-
2 august. Det ko s t er 10 kr. ianmeldelsesgebyr, .eom ikke
b et aLes 'tilbag-e,såmt skal 'hverpetal.e de lærebøger som skd..
bruges på kursus • Delt ageLae i kur-sus forudsætter, at den
pågældende det f'ø'r st e år efter kursus træner i egen klub
med drenge, juniores eller yngling~.

S.I. afholder leder og trænerkursus på Idrætshøjskolen i
Sønderborg, kursus bli vin afholdt som week-end kurs'us den
10-11 april. Der bliver både begynder kursus og kursu~ Ir
for dem der bestod begynder kursus s:la.'ste år. Til~dter-)'
er det meningen at afholde et kursus III for alle deor kl .••.f
bestået kursus II.
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Vi vil gerne her gennem "Sporten" opfordre medlemmerne til
at begytte sig af disse kursus, hvor de,rer'stor lejlighed
til at lære noget både i teori og praksis om fodbold.
Alle der er interesseret i enten det ene eller det andet
af omstående kursus, bedes hurtigst muligt henvende sig til
Jønne, Løkken 18, tlf. 51110~

FODBOLD.
Så er der tændt lys over landet på Fægteborg, så nu må alle
se og få støvlerne frem og komme i træning inden turneringen
begynder, måske er der nogen der synes det er for tidligt,
men tænk på at turneringen starter den 4 april? så hvis,- \
spilleudvalgog træner skal have en ehance- for at ;finde Jm
til de rigtige hold, må de også have tid til at forsøge sig
frem, så det ikke kommer til at koste point inden de har
fundet frem til det rigtige. Det gælder også dig som sidder
og synker væk i sofapuderne foran TV skærmem og kvier dig
ved at komme igang, fat mod, ud af jordhulen med dig. Der
trænes mandag og onsdag på Fægteborg, samt fredag på Nord-
borg Skole (indendørs).

INDENDØRS FODBOLD.
Juniores;, Vor'e juniores har ikke været tilmeldt nogen turne-
ring i indefodbold. De har deltaget i et stævne, afholdt
d. 27-12-64 af Egernsund BoldkLub i Gråsten hallen. Der skul-
le spilles tre kampe i hver pulje, og efter de to første
kampe lå vi a point med Lysabild, s6m blev besejret 6-4 i
en spændende tredie kamp. Derefter semifinale som tabtes
4-6 til Kliplev. Det gik altså ikke som normalt udendørsl
A-række. Kampe d.29 nov. 64 mod Kollund, BolderslevII og < l)
Havnbjerg, og kampe d. 9.jan 65 i Frihedshallen modBjer~-
drup, Gråsten, Egernsund II, Egernsund I og Sønderborg.
Alle kampe tabtes, men det bør dog nævnes, at i den sidste
kamp mod vinderen af puljen, Sønderborg, ydede vi virkelig
modstand og tabte så beskedent som 3-5, hvor til sammenlig-
ning Havnbjerg tabte 0-10. Nordborg og Havnbjerg rykker ned
i B-rækken.
Storkredsen. Kampe afviklet d.12 dec. i Frihedshallen mod
Skeide tabtes 2-6, mod Rødekro som vandtes 5-2 og mod Egern-
sund som også tabtes. Så spilledes der,den 7 febr.i Tønder-
hallen hvor vi tabte 3-5 til Skelde, 2-5 til Rødekro og 3-8
til EGernsund. Vi lå nu på næstsidste pladsen og manglede
at spille 5 't ampe,
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Den 14.febr.: i Rødding hallen s:todi-:~li;l.e:et,og fi 1C følgende
resultater: NIF - Gråsten 3~2, "'" "

Fole 4-9
- Toft1u~<i 6-4
- Skrydstr31P 3-3

Vollerup 3-3
,,Vi forblev i ,storkr~dsen (pyh-ha) med 13 point foran Fole

og Vol'l'erup-.'Skeide ~våndt kredsen.

UDENDØRS TRÆNINGSKAMPE.
I holdet har spillet træningskamp mod Sønderborg Handels~
skole og vandt 3-1 og imod Egen, hvor vi vandt 9-1 på en
bane med 15 cm sne og en l.halvleg der viste både godt an-
grebsspil og sikkert forsvar. En ting der bemærkedes 1 )

at når angreb havde lavet en fin ting, så klappede hele
forsvaret og omvendt, og det er noget af det helt rigtige.

, Mer af samme slags - straks !

II holdet har spillet træningskamp mod Ketting og vandt
med 8 mål mod 5, efter at have været bagud 3-0, godt kom-
met igen gutter !

Ynglingeholdet spillede også mod Egen og vandt en sikker
sejr på 7-2. Også her var der ikke tvivl om resultatet.
BORDTENNIS.
Herre jun. A sidste turneringsresultater er følgende:
Nordborg - Haderslev 2 - 8
Sønderb. - Nordborg 5 - 5
TøLder Nordborg 8 2
Søndag den 28.febr. blev der afholdt Sønderjydske mester-
skaber i bordtennis, på Nordborg Skole. NIF stod som arcan-
gør, og har både den dag på skolen og i dagspressen fær·
ros for en veLl y'cke t dag. NIF havde 21 deltager med (mest
drenge)j men ingen af disse opnåede nogen placering,hvil-
vi heller ikke havde regnet med da næsten alle er nybegyn-
dereo
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Indeh. J. H. Jensen. Storeg.de l.c, Nordborg. 'If. S 00 7.

BADMINTON.
NIF afholdt søndag den 7.febr. klubmesterskaber i badmin-
ton. Turneringen startede kl.9,oo og sluttede kl.1990o,
da havde man været igennem 36 ~ampe. '))
Vi havde i år ingen sikre favoritter til titlerne9 så~r
var spænding hele dagen. Det skal lige kort nævnes at mes-
t erakab erne kunne være blevet afviklet en del hurtigere ~
såfremt alle spillere havde været på skolen til de fastlag-
te tidspunkter.
Resultaterne blev følgende:
Finalen i dame single blev spillet mellem Inga Bleshøy og
Bente Hach9 hvor sidstnævnte vandt 11-2, 11-1.
Herre single blev vundet af Knud Skov efter en spændende
kamp med Visti Petersen 18-13, 8-15, 15-12.
I Mix double vandt Bente og Bent Hach over Birgit Hansen
og Gunna~ Teute 15-8, 10-15, 15-4.
Herre double vandtes af Peter B1eshøy/Pou1 Petersen over
Hans Nico1aisen/Gunnar Teute i en tre sæts kamp med cifFe-ne 15-12, 13",:15,15-5.
Peter Bleshøy fik overrakt pokalen som gibes til den moti-
onsspil1er som når længst i herre single. Bleshøy blev
først slået i semifinalen af Knud &kov.
Samtidig fik de nye klubmestre overrakt NIF's vandrep(~Jler
som aldrig kan vindes til ejendom.
~urneringsresu1tater i badminton vil komme med i næste num-
mer af Sportel/te
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