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NORDBORGIDRÆJSfORENING

N0Rl1ERREDHUS.
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E de: fleste .v eIv.har set i dagbladene er der nu ved' at kom-
me skred, i planerne. om l'rørher'redhus, -manjregrierInep.~at>i,:om ..

. me i'gang medarbe,jdet:iløbet' af 'sommereno
Nordb.org, Idrætsforening vil -her gennem "Sporten" opfordre
medlenim~rne,;,og alle 'Vore un-ges forældl'e~tilaf købe et an-
delsbevis eLl e r flere, prisen -er 100 kr pr. s tk ,
Vi måjo.e;rkende at v.i, marrg.ler: et samlin'gssteCl2 hvor vi kan
holde vore.foJ'l3nings' arrangementer, så vi beaer alle der
læser disse linier, overvej dem, og gå.så.i No~dborgJank
eller Nordborg Sparekasse og få et·'ah-de-lsbeYfEf~·titNø-l~her-
redhus4

r " '; ."
"( '.. '

Den 25-5-6·5 [spillede seriefV 'P6'kalka;rip i Holm mod Augus ..
tenborg, Der var mødt en masse tilskuere op fprat 'se den.-
ne k~ml),. både voksne og ·h0:rn::,og h~~,Yar vi rlc'elig' også
noget at- 3·0. på, vore 11 spi~(ier8'Vii$:i;eden aften både
s:r<pel;J\.S. f: og l(~.mpvilj~:'og:~e't ';'Var'J~li(d3 sovende Augusten~.
bL _J kom' t i I sejren 2~1~·' -"'::

r;. ~;:. ;
• 0i Træner søge s ..~:;'..: 'I ::'- ;"C

; Da vor 'j~~;:or' o~ puslinge -.tf~n~r: lærer Løbner rej ser til
'København til september,tli?'ger vi her gennem SPORTENen

"', ellerflere'som kan tænke sig at give et nap med i vor
;ung'<iomsafdel'i'ng. Henvendelse bør ske' snarest fnuLi.g-t til
; f'orrnande n E'.Knudsen, Th.Brorsensvej 45 tlf. 501300

KONTINGENT?
'.'

Der erendritinogle stykker der ikke har betalt deres
kontingent, lad o§ se og få det bra~t ud af verden nu,

'inden den næste o:pkrævnirig kommør , Vil du nyde, må
du ogsåydeo
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>, 'DEN STØRSTE AFDELING.

Den største afdeling af vor forening er puslinge afdelin-
gen, vi har for øjeblikket 70 puslinge, og heldigvis kan
man godt sigej for det er i6 dem vi sk~l bygge fremtiden
op p~, Man må ikke være fo~ snæversynet og tro at det,~k-
ke rigtig er noget, fordi vore seniorhold ileke ligger i
opryknings position, det der gælder lige så"~eget er jo
arbejdet i bredden, at få så mange medsomihu1igt, een
ting er vist alle enige om, så længe de unge er på bold-
banerne laver de ingen u.lykke r , Desværre har vi ikke
s~gode træningsmuligheder for øjeb likket , men det kom- ",
mer, når man står på Ringvejen og ser ned over l'etape
af det ~ye i~rætsanlæg, og ser hvor, dejlig o gr~n og tr ')
den er Ja, sa længes man kun efter 1966, sa Vl kan k0~-
me igang dernede, og kan vi så være så heldige og få op-
visningsbanen neden i dalen (den ende ved Ringvejen) klar
til indvielse i 1967, så kan vi sige at der er plads nok
at arbejde på, Der skal også bruges god plads til sådan
en flok, for som det er nu er det ikke altid lige sjov
hverken for drenge eller ledere men vi ser lyst' på det I

for til næste år er vi hjemme i'Nordborg igen.
Turnerings resultater.

Serie IV. Augustenborg - Nordborg
Nordborg - Notmark.
Kliplev - Nordborg
Nordborg - Bylderup

2 O,
4 - O

,1 - 3
1 -)

6 - O
1-2
2 - O \)
1-2
2 - 6

NIF u.kamp.
'O z.

Serie V. Nordborg - Fremad
Ketting - Nordborg
Nordborg - Ulkebøl II
Broballe - Nordborg
Notmark - Nordborg
Nordborg - Lysabild
Nordborg - Gråsten

FORFRISKNINCEN
nyder vi i

"M0LLER'S II

1;> •

.",~a#f2ttltia
Storegade 50 Te/f.' 1986

Deres
na tur-Li ge s erv.Lcos t.at i.en

- med værL:stc~d

Nordborg Tlf. 51547

Alt i BRlLLEi~

CYKLER - SYMASKINER m.m.
AVISER - lJLAJ?E- CHOKOl.ADE,

rOBA/(
saml

REPARATIONSVÆRKSTED R'JTEBIL I.//O'/(L'IIJ
for reparatiol'1 af vod salg "t., 1,- ', ...f"\ .",# L/i!

I~&msW. Petersan &. §@ll V/Alu:lN!(J$ P. Pete rserr
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K.un prima «vauterer i.

Junior.

.' ~l';; ,

,\ 'Jrugf ~ Qrønt

'fSa il~sru .rOF'l~
N()rdbo~ • Hf. 5 1473

,- J{onserves

SK,IOLD BURNE,.. ,

VINE ,_,"
Danmarks populæreste vinhandel

Storegade 7 " NOR,DBORG - Tlf. 5 03 66 ~

Storeqcde 46 . NNdborq . Telefon 5 1406



PUSLINGE OG DRENGESIDEN.
Turnerings resultater.

Drenge r. Kliplev - Nordborg O - 5
Nordborg - Skrydstrup NIF u.kamp.
Rødekro - Nordborg 4 - 2
Nordborg - Feldsted l - 2
Augustenb. - Nordborg 7 - O
Nordborg - Havnbjerg O -7
Notmark - Nordborg 6 - l

Drenge II.

Puslinge 1. Augustenborg I - Nordborg
Nordborg - Sønderborg I .
Havnbjerg - Nordborg
Nordborg - Ulkebøl

2 -4 \'\
O - O j)

O - l
3 - 2

Puslinge II. Nordborg Sønderborg 3.
Lysabild - Nordborg
Nordborg Havnbjerg II
Augustenb.II- Nordborg

l - l
8 - 2
4 O
l 2

Puslinge III.Nordborg - V.Sottrup
Ulkebøl II - Nordborg
Nordborg - Skeide I.
Egernsund II - Nordborg

0-3
0-3
l - 6
5 - l

Puslinge IV.
træningskamp.Egen III - Nordborg l - O

Lagkageturne~ing. ]
Lagkageturneringen for puslinge starter lige efter
pinse. Lodtrækningen er ved at blive foretaget al-
lerede nu) men vi kan fortælle jer a.tder er så man
ge i år, at det må deles i to puljer.

*
*

ru ps fra

NORDBORG
fAR\fEHAJ~DEl

Holmgade *
* vI Henning larsen

tlf', 51669
Nordhoffj
relf. '3141·1

f-J P. Jensen & Søn
Dorne- og Hcrrefri~ør

Stcr~~!oc!D 41 - Nordborg . Telt 5 i,1 17

DET ff1fEDST~~ ER
H)M~~Ll~nST ~

~1"111arl<ed
H. Mi{!ha~l!ie!tl,DAN so

m. Nordhorg 51109

Brændsel

Esso fyringsolier

l-OCKEY Fodbold-
! støvler.

* Telefon 5 1625

P. H. Kelmos & SØn
KOLONIAL og KØKKENUDSTYR

Nordborg - Telefon 5 1420

VAD VASK .• "rø~l VAS~(
f~Ull.i~VAS~'(

REKORD V ASI{

v/Helga og Svend Jacobsen
Holm.ga'lie 6 d Nordborg > Telf', 5 12 38

De ringer -- vi henter og bringer!
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Storegade 56 Telf. 511'15

- exam.

optiker -

URE OG OPTIK - .GULD OG S0L V
Tlf. 5 00 1S - ~'lordb;:,rg



INTET KOMMER AF SIG SELV.
HvOr mange timer der bruges i en idrætsfo;rening for at få
det hele til at gå nogenlunde glat, og hvor me get der skal
ordnes inden en kamp kan begyndes, er nok mere end de
fleste tror. Her er et udsnit fra Dansk Idrætsforbunds
blad "Idrætsli vIr det hedder: "Hvad formanden be st i Ll.e'r",
Det er fra en jysk klub med en halv snes turneringshold;
altså nogenlunde på vor størrelse, og her er så hvad der
skal til for at medlemmerne kan have deresidrætsglæde.
Det er hans opgave at stå op kl. 7 søndag morgen for at
få fat i reserver for de spillere der i sidste øjeblik
har sendt afbud, han skal sørge for biler til ude kam-
pene, der s',:albestilles dommere, aftales kampe med <)- ,
standeren, kridtes bane af og hænges net op, skrives hold-
kort til union, Sættes hold ~g gives besked til spiller-
ne, sendes trøjer til vask. Hvis man skal regne det ud i
timer gennem en hel sæson, gad jag nok vide hvad der kom-
mer til at stå, alt dette gør lederne for medlemmernes
skyld, og hvad får de så til gengæld ? som regel ikke ,an-
det end utak og vrøvl,ja til tider har der været nogle
spillere som ikke ville spille på hold, fordi holdet ikke
kunne blive som de ville have det, men når vi så når den
tid hvor der skal vælges nye ind i bestyrelse og udvalg er
det temmelig sjældent der er nogen der har lyst. Nu kan man
så spørge, hvorfor de forskellige så bliver ved, det er
fordi de kan lide det, men derfor er det jo ikke sikkert
at alle har evnerne til det~ Når en mand går helt og fuldt
ind for en opgave som er blevet p~lagt ham, og det så i
andres øjne i'(ke lykkes hel t tilfredsstillende, så må man
sige at manden har gjort hvad han kUDne og mere kan man
i.kke forlange, han har ihvertfald vist at han interesF""'fer
sig for sagen, istedet for at smutte over hvor gærdet Jc
lavest, som den største flok jo gør.
Nu hvor vi har 10 puslinge og 25-30 drenge i foreningen
har vi brug for flere til at hjælpe med at træne dem,
vi har godt nok aldrig haft så mange til at, træne med dem
som i år, men når 70 puslinge kun har 4 timer_ om ugen på
banen i Kirkeby, og de helst skal læres godt op fra star-
ten, er der behov for mange voksne til at hjælpe.'"

J'ørine ,
Selvtræning.
Og så vil vi slå et slag for selvtræningen, hvor der er
store muligheder ,forj~r at;arbejde med hvad I ikke mag ..•
ter,."bg hvad i har brug for 'oiselve, spillet", altså ud og
træn så snart der er lejlighed til' det'. .

~l
(~}ER!K RUDBECK - RIDEPLADSEN 3 1@'

e>{' (044) 51479 r-JORDBORG iii Koloni;11, Delikatesser, Dybfrost

= 11IAI>.D-, IWUf- OG fjJaWIGVA~K =.,. TeJf. 51503 NORDBORG Holmgade 9
n-~--""._~~~.vgt~'1'r.;I ,~~...r;:;æ:,,~~;~~"'!;;=';'?~~

, ~Lil1ebil- ae turiatkørsell .

* *

Bent Lausten

**
JES)
JIEPSE~1

laveflsby pr. Nordbot:'9

Deres købm3J:i.d

" ~'--~~'~~~"""-="""--"""""-
o o mån ~bb~i;-dei·,l(VlUJiEl'$iWØ5JlER,:
hos ·IiÅNIPE R 'To~IJ
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SporS og camping-artikler

DANSK SVENSK STAAL A/S
J. NØrreJykke

StoreKade 35 • TIf. 5 14 43

Altid det nyeste i grammofonplader,
radio og fjernsyn

Storegade 4, Nordborg, tlf. *5 1426

Storegade 48 -

. Tlf. 51931

Herremagasinef
vi P: Hansen

Storegode 14 - Nordborg -Telefon 5 16 10

N
- altid med i billedet

.~. ;LJfo\~2GESØi'ilfs 5 1{~ 1~~
.~?f.JfH~if"r4



Il1ddl. J. H. len$øn, S~oreg~de 3i/. Nc~~blj)ltg,tlf. S €l~ 1@
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Københavnerbesøg.
Lørdag d. 5-6-65 (pinselørdag) ;får vore drenge besøg at:.et
hold drenge fra Boldklubben af 1950 i København. Dreng }'
kommer lørdag eftermiddag kl. 16,00 med rutebil fra Sønaer-
borg, så vi tar imod dem i skolegården, hvor de så bliver
fordelt til deres kvarterværter. Søndag formiddag mødes vi
så igen alle i skolegården for at tage til Holm, hvor der
skal spille s en fodboldkamp" Søndag e f t er-m'i ddag er det me-
ningen at de skal ud på en rundttir på Als, tii Sønderborg
og Dybbøl" Mandag middag kl. 11,30 rejser de igen herfra
og inden den tid skulle der så være truf'f'e.taftale mellem
lederne om genvisit i København i begyndelsen af August må-
ned.

\.

GA - PÅ - MOD.?
Vi spiller jo alle for at Vinde, men det er lige så vigtigt
at være en god sportsmsnd, og hvis man præsterer sit bedste
er det ingen ska~ at t~be, et hold kan ikke altid have det
store talent, menmaJ;l kan altid have kamp humør, og I vil
altid Icunne konstatere at kampvi~je vinder ligeså mangt"
kampe som spille færdighed. '.
TAB OG VIND MED SAm'lE srnn,

~
STØT ANNONCØRERhE, DE ST0'l'TER OS"

";'::');"

MO/j;::f,'I\;'E fl'US!!RER

fOR (~l:$I(.l2tr/:{\~r1~;

OG ,,".

~lr'c:~~f? 11:~ ~" -, ~ t~.J q, q :#',
i,·-·} ..1 r ,d' J! &t' IQ) •../) If I"t~ ~"'.;. ''':~-'''\.J/ 1'1 ,t pf. ,'! ,~."A""dtl' \Y I:!.,f:;.w,.,/<;.) •. ,-;; tf '""••;;\1~ ,~, ",

,.,)
~1

~'~;'~~~ri~\r,:~~~~(;1fJil ~1 10 ~L~O~'5:::'~~.~i(r~Jt..


