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Indenfor Havnbjerg og Nordborg Idrætsforeninger
har der i årevis været røster fremme om sammen-
slutni-ng, nogle for og andre imod;
AIt dette er nu historie - Nord*Als Bol-dklub er
skabt. Dette er kun en begyndelse, nu er det
vlgtigt at vi alle hjælper hinanden med at få
bolden til at rulle den rigti-ge vej - fremad.

For at drive en forening af den størrelse som
Nord-AIs Boldklub, skal der bruges mange penge.
"sporten?r skulle gerne blive en af indtægtskil-
derne og samtidlg fungere som et meddelelses-
organ for vore medlemmer

Vi vit gerne her i-gennem bladet rette en tak til
forretni-ngsfolk på Nordals for den venlige mod,-
tagelse vi har fået, ved henvendelse om støtte
i- f orm af annoncer.
ilsporten udkommer en gang månedlig og vil blive
udsendt pr. post til- alle medlemmer og annoncØTer".

) Red.

IORDBORG FIRYEIIÅTIIEL
HEXXIi{O LrrlSlx

llor.t.a. al - l.ll. ,laat - x.dL.f
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FII=MtrTtrRFt
Danftrss pr. Nordborg,tlf . (O44) 51818
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- det rigrtige indkpbssted p6 Als

Telefon (044) 5 i7 05 'rorEoaDr 
aa - xorDrolo - rELf. rtl,

Nytårshilsen fra N.B.

Nord-Afs Boldklub ønsker alle sine medlera,:rer et
godt nytår, og siger samtidig tak til a1le der i )
L959 har medvirket til at N.B. er blevet en rea-
litet.
Klubbens skæbne i den kommende turnering imødeses
med spænding af mange fodboldinteresserede.
Med den grundighed, hvormed træneren og spilleud-
valget har forberedt sig til den kommende træning,
er der skabt mullghed for spillerne til at komme
i god form inden turneringens start.
Klubbens ledelse er da også overbevist om, at man-
ge spillere vil benytte sig af disse muligheder,
for at stå så godt rustet som mullgt til den før;
ste turneringssæson som N.B.spiIler.
Med håb om en god og sejrrig sæson byder vi spil-
lerne velkommen til turneringen i L97o.

Med sportslig hilsen
P. B. V.

Byrge Jensen
)

. . fi.an leøbet det hos

* KAMPER
StoregoCe // A N0RD80R§ -

Telefon 5 II 4i

e,rnfio, e,r?
DATVIEKONFEKTION - NORDBORG

TO]I]IY PETER§E1I
MøBLER

Sloregade 69-71 - Nordborg 
- Tlf. 519 31

Vi sætler kvalilelen i hølsædet

ESTON
lra væg lil væg a/Vor»L o. 5 & a*t y u o rl. e, r

v/ Erik Rudbeck
Telf. 51479 Ridepladsen 3

Træningstider for senior og
ynglinge j- Nordborg Skole 

"

) i,ille sal
Tirsdag og torsdag:
Yngtlnge kl " LB,,3o - L9 ,1o
Senior kl " L9,3o - 21, oo

Store sal
Torsdag:

Senior kI. L9rja - 21,oo

Træningen starter tirsdag
d. L5-L-7o, og vi håber aI-
le møder op. Vl har en .Iang
og hård turnering for døren.
Konkurrenterne er ude efter
Nord-Als Boldklubs rrskalprr,
og den skal sælges så dyrt
s 1 muligt. Så mød op, og
g- 1 noget ved sa;en.

Red.

Frugt - Grcnt

Konserves

Thorvald JENSEN
Storegade 7 - NORDBORG - Tlt. 503 66

Forsikringsaklieselskabe{
Nye Danrke af 1864'

Agenlur Nord-Als

OKSBøL BYGSEFORRETNING
v. Eneooldsen & Cbristensen

Tlf . s u 23 Tll.5 L9 67

Mek. Viggo Lausten
HavnbJerg
Tclf. JL46o

Bagertoe conditorl

Stortudvalg i friskt
og læk&ert brPd.

Kurt M adsen
Holmgade 7

Tlf. 3414

1(LOGE
DANS|(E toralkrer I

Sr ]TIYE
DAiISI(E.



Havnhierg Slationskro

Prøv vor berømle anrelning.

Grill-slegte kyllinger og {orårsruller.

Vel mødl
Anna og Viggo Bomberg

Tell. 5 10 19.

Storegade 29 - Nordborg - fe[. 5 03 34
v/ H. Callesen

N. B. UNGDOMSS]DE

Godt Nytår !

A11e ungdomsspillere og deres forældre ønskes et
godt nytår.
Da vi nu er kommet ind i året L97o, synes jeg vi
skal rette btikl<et tilbage tiL L969, for at se
hvad der skete angående sporten i vor ungdomsafde-
ling.
Som alle jo ved blev Nord-Als Boldklub en realitet;
nten der skete også andre fine sportslige ting, for
vore ungdomshold.

De to største begivenheder var nok, at NIEs puslin-
ge A og HIIs drenge A blev sønderjydske mestre. A1-
le vore andre ungdomshold krarede sig også helt o-
venud godt. Iilen hvad er der så der 11;-er bag alle
disse fine placeringer ?

Der er især to ting man skal hænge sig ved, for det
første, at a.11e spillere passer træningen, det vil
sige, mØder til træning hver ga,ng, det sl.,al jo give )
gevlnst.

)

Køb PRISBEVIDSTE køber

TRIKOTAGE hosL0CKEY og AtI-DAS

f odb o ld s tøvl-er

NøRGAARD
TRICqTAGEHUSET

Lø'TERTOFTEX 
'ilORDBORG

hos 
F lll

.å,ndr. P. Petersen
Rutebilstationen

Nordborg ffiilHffitffi
Del bedsle er bllligrt hos Derct HOII-kobmand

Tobak-Blade-Is-Chokolade I fEtT ttUSTEil
Holmgadc 

- Tlt. 5 t, 0t

Den anden ting er [ammeratskabet, det er også af
.stor værdi, både under træning, og når der spilles
hrmp.

Desuden er det af stor værdi, når forældrene mØder
op, når der skal spilles kamp, for at hjæ}pe med
at bakke spj-}1erne op, når det kniber.
Og nu til slut: Hvad med det nye år og den nye sæ-
son ?

Vl håber alle møder til træning hver gang, og at der
fortsat er godt kammeratskab og god holdmoral, så
skal vi nok få fine placeringer under i\ord-Als Bold-
klub. 

,

Med venlig hilsen
Børge Neesgård
Ungdomsudvalget

Dlsse to sider vil helt og holdent blive brugt til
ungdomsaf d. , måske endda udvidet.
Er der et eller andet i vil have fortalt, eller no-

lget i har lyst til, så giv lyd fra jer. Alle kan,-'skrive til bladet og i bladet.
Til de unge fra de unge er denne sides motto.

Red.

T{ANDELSBANICEN
- ogsd ungdommens bonk

maLernteste r
Tlf. 5 18 52 - Østerhaven 11 - Nordborg



Ta KRAIISEKAGE med hjem

,^rr'ro",r",.frff,*rro"
Butikscenter Nordborg
TIf. 5L76o Tlf. 5t75L

Slagterl

&

Pølsemagerl

K. STERNBERG
Storcgadc 56 - Nordborg - Toll. 5l?15

Er målet FØRERBEVIS

er tatititten rigt{§
De undgår offslde
at benytte

NOND-AI§ KøBBSKOLE
. Jørgen Brodersen

Langesø, Mågevej 4 ,tlf. 5 17 55

så
ogi
wed

Sammenslutning ?

Hvad venter vi os så af don-
ne sammenslutni-ng. Først ),

fremmest en forening, hvor -

alle medlemmer er lige gode
kammerater, enten det er en
spi-ller fra I holdet -, Yt.-
en puslingesplller eller et
medlem af bestyrelsen, hvor
alles menin3-er vil blive
hørt - en forening alle vil
se op til - en forening med
fodboldspillere, der kan det
hele - og vi1 det hele, for
det er for at fremme fod-
boldspillet - for at bl-ive
en stærkere klub vi har dan-
net Nord-Als Bofdklub.

Red.

'rBedste mand I

på bedste hold'r.

ANDELSBANKEN
NORDBORG AFDELING

- En bank, De kan regne med.

DYVIG-KRO
NAiURSKøNNE OMGIVELSEB

KUVERTER INDTIL 250 MODTAGES
TLF. NORDBORG 5 14 90

AL FLYINING
med lukkede llytlevogne udføres,'
såvel i ind- som udland. - Vi har
gode, lørre lokaler lil rådighed til
møbelopbevaring.

EIYIN BURKAL
Godkendt T.l. R. Yogne
Købingsmarkvei 7 - Pøl

Tell.514 49

RekordVask
og rullestue
Yåd vask - Tør vask - Rulle- og strygevark

VI HENTER OG BRINGER

Holmgade 6 - Xordborg - Tll.5 l2 !8
v/ H.lg. og Sv.6d ,.cobran

c

t,

t

d
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Storegade 4
Nordborg
Ttt. 51426

cllRtsTtilsEil
Søndergade 7
Guderup
Tlf. 581 l0

Helmars ,,FOTO"
Nordborg . Tlf. 51606

Årets spiller
Efter forslag fra Ib An-
d..easen, har bestyrelsen

htafet en point,givning.
der allerede starter fra
den første træning:sd-ag d.
LJ. jan. " Ln spiller får
I polnt hver gang han kom-
mer til træning. Ved kam-
pe uddeles J point ti1
bedste mand, 2 point til
nr. 2 og I point tiL nr,).
Hvem får så pokalen ved
turneringens s1utn. ?

God fornøjelse !

ooo-O-ooo
Stof som ønskes optaget i
tiSportenrt skal være redak-
tionen i hænde senest den
2o. i hver måned.

Vi modtager gerne stof fra
Itt"rr," - også kritik,

så har du noget på hierte,
r..åvel børn som voksne -
så skrlv til os.

HAFNTA
I I'|0RDB0R0

- det er si}*ert !
Inspektør

PETER MATTESEN
Lgltgfiaft 1E - TU. ((X4) § lrr 05

6430 Nordborg

MAilUFAKTUR
XOT{FEKIION
}IORDIORG

BENT E. MADSEN
Aul. Elcktro lnslallatør
Storogedc 63 Nordborg Tlf. 5 19 50

Nord-als Beton -
varefabrik

Lavensby

Telf. 5 13 ()4 5 1(} 52

Helmuth Hønsen
Blikkenslagermester - Centralvarme

og sanitet
aut. gas- og vandmester

Bækgade 2, Nordborg, tlf. 5 t6 54

tlUS.INSTATLATON
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HTLSE}I FRA SPTLLEUDVALGXT !

For Nord-Al-s Boldklubs spilleudvalg
vl, en spændende tid vi går imøde !

Da jeg ikke på nuværende tidspunkt har set vores
samlede liste over akti-ve spillererer jeg henvist
til at skønne ud fra mit kendskab ti-I de to gamle
klubbers spillermateriale.
Vi har tilmeldt ) seniorhold og 1 ynglingehold i
turneringen under J.B.U. og vores status vil fra
starten være 2 seri-e TV - 2 serie V - I serie Vf
og så 1 ynglingehofd.
Om vi ellers tænker os, at udval-get har en nogen-
lunde heldig hånd med sammensætni-ngen af spillerne,
tror jeg på, at vi kan spille mindst 2 hold en ræk-
ke op i år.
Udvalget er indstillet på at følge træningen og kam-
pene godt op, og vores spillere skal nok komme i

å:ffi::, 
med en træner af så god kali-ber som Heinz 

)l

er det, synes ll

lF

1t

il

*

[u. l. f. lensen l j,jtrf; 
o*"*l]oo",n

SLAGTERFORRETNING

l{ordborg - Telelon 5 14 OG I lipstlcn"ste

NORDBORG KIOSK

Tobaks- o9 Poprrvarer

lædervcrer m. m. Tctcfon 5 12 79

lT()RDBORG
KAI MøLLER

BOGHANDEL

Trf. (044) 51462
Giro 107 223

M. Perregaard "Al§

Nordborg Skovby
Tlf. 5ol5o Tlf. 444oo

Korn - Foderstoffer
Brændsel - Byggematerialer

Vi er også både spillere
o-. Iedere indstillet På,

)opr"*.ie på en måde" o-
ver for andre klubber, så
vi kan blive en populær
kLub, og derlgennem få let
adgang tj,} at træf fe af-
taler som træningspartnere
og lignende.

P. U. V.

Per Søndergård

Ynglingespillerne vi-l i
år få egen træner, nu er
det slut med at være
rrstedbørnrr. Gunner Erik-
sen, Nlosevang har lovet
) tug" sig af dem, og

der kommer de helt afgjort
i gode hænder

Red.

TøRESTOLE
Velegnet skolevogn og eget
TEORTLOKALE

t{. BOYSEil
kørelærer
S@kken 2, Nordborg
reH. 5 00 96.

J6rgcnsen & Basmussen

Maler{orrelning
Bygnings-rkille

og møbelarbeide

OKSBøL

Telf. 51294 - 50458

Fr:rlF'rr!lIrIrFr-lI

NORDBORG
STOBEGADE 28

TELF. (044) 5 19 75

.Ahael Junoun
LILLEBILKøRSEL

Lavensby
pr. Nordborg Tele{on (044) 5 00 60

SØBY KRO
Kelvin Kjær Jessen

Gode pankerir:gsforhold
Musik" sang, liv og glade dage



HERREMAGASINET

sroREoADE 3t . TE[F. 50070
NONDBOIG

.-i.r§s,{fl Øclhoaunn ul

NONDBORG CAFETERI,A

OG SPISEPESTAURA}IT

STONEGADE IO TELEFON I 19 86

T,?i;IIERII'] HåR Oi]DET !

Udgivelsen af klubbens første rrsportenrt giver
mig en kærkommen anlerlning tll at ønske al1e,
ledere såvel som spi-11ere, et godt og succes-
rl-gt ar L9 /o.
Her ved starten af det nye år, venter der os
mange store opgaver, som vi sikkert har et fæl--
les ønske om at }øse på allerbedste måde, Hvis
dette ønske bliver fulgt op af viljen til at
gøre denne jeres klub, til klubben alle gerne
vil være medlem af, er jeg overbevist om, at
starten er den bedst mulige.
Når man følger spll-let år for år, kan man ikke
undgå at se, at kravene for at være med i top-
pen skærpes. Konditionelt og taktisk kræves der
idag et absolut maxi-mum af hver enkelt spiller,
hvis man vil gøre si-g håb om at fremstå som et
ho1d. Succes får kun det hold, hvis spillere al-
1e spiller hurtigt og effekti_vt i hele kampen,
uden pauser af nogen art. Fodboldspillet har ud-
viklet sig kollosalt i- de senere år, og det er

»

)

Jeprenr Lillebllcr
og Turirthrcaer

Iaven*y

Bflg - D& Itc åt Llrc
dr df.5ut6t

MObil qri.r. service
Peler D. Andersen
ALS AUTOSHOp

Løjterfoft 13

A. NIELSEN
LANGESØ pr. Nordborg

Telefon t Ll 52

PAPIRVARER TRIKOTAGE
LEGETØ I PANFUMERI

en absolut misforståe1se,
l't.-is man tror. at udvik-
),lgun stopper i cie }ave-

re serier, i hvilke vi jo
endnu spiller.
Derfor gælder det nu om at
opnå en træningstllstand,
der gør det muligt for os,
at indfri de forventninger
man uden tvivl stiller til
os.

Heinz Behnke

Støt vore

dnnoncØter

Alt el-køkkenudstyr

Storesade 30-32 - TIf. 5 1540

Nordborg

Hans W. Petersen & Son

Nordborg

Telf. 5 15 15

SMEDtrJERNSLYGTER
i flere forskellige stør-
relser. Små priser.

Vi har leveret IYgterne
på søev rno.

Frode Aa. Svendsen
Lærkevej 74 Langesø

r1f. 5L59L,

Ejnar Lorenzen

købmand Turøvej 42 Kirkeby . . 5 OO 55

I:]:
optiker

URE OG OPTIK - GULD OG SøLV
Tll. 5 00 15 - Nordborg

t

M
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Walter Buss
EL-installator

Havnbierg

Telf. 5 ()7 66

Hotel
Union

Siden for OLD-BOYs (Bør også læses af and.re)

Vi minder jer om, at der stadig er indendørs
fodbold, hver fredag fra kI .Ztr45 - 22,Jo t I
Nordals Hallen., hvor nye med.femmer også er
velkommen.

Der vil her på denne side i fremtiden blive
skrevet om OLD-BOYs arbejde og resultater.
Itedlemmerne er også velkommen til at komme med
indlæg og kommentarer til denne side, og vi
håber i v1l benytte jer af den.

GLTIDEN VtrD I'ODBOLDSPILLET.

Den der som ungt menneske selv har spillet fod-
boId, vil aldrig kunne glemme de vidunderlige
ubekymrede timer han tilbragte på fodboldbanen.
Glæden ved legen med bolden, fornemmelsen af
styrke og herredømme over sin krop, bevidsthe-
den om at kunne realisere sine egne drømme.
tr'orventningen og spændingen før kampen og ikke
mindst det muntre samvær med kammeraterne, lige
tykkeligt under træning og kamp, i sejr og ne- |
derlag. Det er glæden ved fodbold.

OLD-BOYs afd.

Regelmæssig opsparing stsrre lånemuligheder

NOBDBOTBG BANI(
Storegade I aelefon 5 15 12

E YIIIIf,AG 
^FDAIING 

(Bodle§*) TI:LF. 513 r3

tÅlr0Esø
BAGERI

og

CONDITORI

N. 

'. 
WERN ER

Tolf.5tI53

Mal Dorcs tid
moÅ ot

ÅLPINAUR

GIRO 5t3tl
leshøy
urxAGEt6ulq$rcD

fELEfoN J$t1v NOIOIOIG
Brnkkontl r Nordborg Brnl< - Nordborg Sprrckeræ

llAmer&Jør{ensen
-l, Etlr.rr,Tiff{a\ 1 EEEEEEEEI

Nordborg - Tlf. 5 17 50

SøNDEREORG - NORDBOBG

(044) 236 67 (044) 5 r6 58

,, hiki"
LÆDERVARER

NORDBORG TLF, 5 04 29

Spiller De bold
sa bli, klippet hos

) Pold
[-angeso Telf. 5 12 91

Bliv
MEDLEM

AL

Nord- Als Boldklub

R e s e v e r e t.

I'

TtF (044t 5144i - NORDBORG


