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)ørg,e lialci, !'ejøvej ), tif . 5A5Oi

Peter iiansen, Lærkevej J0, t1f'.51866
,+ndr. Jensen, ?h.Brorsensve j 2, tif .502]1
bØr:ge Neesgård, Lærkevej 32, tlf. ,0434
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SPILLEUNVALG:

Per Sønd-ergård, I,lågevej U, tlf . 50403
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Erik Sørensen, Stevning, tlf. 58687
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Viggo JessenrAsgiirdsve j l0rLunden tlf .51860
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TiI spillerne i rrN.B."

-JB, så er der snart gået et år i tlen nye klub ned. skuf-
)elser og glæd.er, men nest d.et sid.ste.
llen til §agen trGeneralforsamling", så tænker vi alIe,rrdet kommer lkke mig ved.r', men d,et gør d.et jo netop,
for d,a kan vi komrne med vore ønsker om hvem vi vil ha-
ve i bestyrelsen, så kom med. nogle ilemnerr.
Det hjælper jo lkke at vi dagen efter går og siger',ham
vl1le vi lkke have haft ind.'r, mød. op, så er clu ned. til
at bestemme.
Er d.er nogle mennesker, d.er har lyst til at gøre et
stykke arbejtle for trN.B.',, det være sJ_g træner såveI.som bestyrelsesmed.lem, da kom frem, der er altid. en Ie-
d.ig plad.s.

Eusk generalforsprnlingen d.en 12-II-JO.
Venlig hilsen
en spiller.

Mdlnedens hold. ( sen. )

,{a, hvem tror I der bliver denne sid.ste måned.ens hold.
J rå gætte, d.er kan vist ikke være mange der siger an-
d.et end. 1.hold.et. Den spand kold"t vand. holdet fik smid.t
i hoved.et i Åbenrå, var noget af en præstation og få
'rtørretir væk, og d.et lykked.es neget godt.

TORDBORG FTNUEilIIDEI
HtxxDao L^tttx

Stcntd. al . l.ll. tlaat - ll.af..l



Gå på indkøb i

GITDBRO SUPER GYNTHER T-IOOS
au?ov..lISltD

(lige over for Donfoss) 
I

- det rigtige indkøbssted på Als I
' Telefon (044) 5 t7 05 | srorroro: " - 

lolDlolo - rtt' r"'

Generalforsaml ing.

Nord-Als Boldk1ub afholder den ordinære general-forsam )
ling torsdag den I2-11-7O k1. 1!,oo på Hotel Union
med. føIgend.e dagorden:

1. Valg af dirigent
2. Protokol
l. Formandens beretning
4. Ungdomsafd.. (I'orm.beretning)
,. Spi11eudvalg (tr'orm. beretning)
5. Regnskab og status
T.Ind.komne forslag
B. Valg af ungdomsledere og spilleudvalg
9. Valg iflg. lovene

Formand Byrge Jensen
Næstformand. Børge Hald (ikke genvalg)
Reilaktør Chr.Jørgensen (ikke genvalg)

10. Eventuelt

Vi vil gerne opford.re a1le aktive medfemmer til at give
nøde på generalforsamlingen, så vi kan få valgt de pe-1
soner ind. i båd.e bestyrelse og spilleud.vaIg der har I- flt
ti1 d.ette arbejde, det kan vi kun få når alle møder op.
Det er jeres egen klubs fremtj-d. der står på spi1.

. . . fi.an. lsøber det hos

* KAMPER
Storegode 7l A II0RDB0RG -

Tclefon 5 17 41

e,rnfior-
DAMIKONFEKTION _ NORDBORG

WESTON
lra væg til væg

TOIIlIY PETERSE]I
MØBLER

Sloregade 69-71 
- Nordborg 

- Tlf. 5 l9 3l
Vi sæller kvalitelen i hølsædet

c/V o, >L o.' g I ,,'*, y u a 
"L 

e r- t

v/ Erik Rudbeck
Telf. 51479 Ridepladsen 3

Bestyrelsen vil gerne på
generalf orsaulingen have
at vid.e, hvor mange hold.
) sf<ai tilmeldes til

trirneringen næste år, vi
nener d.et er generalfor-
samli-ngen, iler skal tage
stilling til dette, så
vi lkke næste år korprner
tl1 at rlmangle'r spillere.
I år er der jo alt for
mange d"er bare er blevet
væk, som I jo ved. har
spilleud.valget haft et for-
færd.eligt besvær med al1e
d.e afbud og ud.eblivelser.
Forslag d.er ønskes behand-
let, skal være bestyrelsen
t hænd.e senest 4 x 24 timer
f ør generalf orsamlingen.
Stenmeret kan kun ud.øves ved
p^qsonligt mød.e, stemmeret
^ J aIle aktive over 15 år.

Bestyrelsen.

Frugt - Grcnt

Konserycs

Thorvald ,ENSEN
Storegade 7 - NORDBORG - Il,. 503 66

Forsikringsaklieselskabet
Nye Dancke af 1864

Agenlur Nord-Als

OKSBøL BYGGEFORRETNING
v. Eneaoldsen & Cbristensen

Tlf . s 17 23 Ttt. 5 19 67

Mek. Vlggo Lausten
HarrnbJerg
Telf. JL46o

Bogeri- og conditori
Stort udvolg i friskt
og lækker brdd

KURT MADSEN
Holmsode 7 tl{.51434



Havnbierg Stationskro

Prøv vor berømle anrelning.

Grill-stegte kyllinger og {orårsruller.

Anna og Viggo Bomberg
Telf. 5 1019.

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

Ti1

N.B. _Ungdomsside !

Søad.er.iyclsk Mester 1q7O !

Junior A II og Pusli-nge A I har vuntlet det
ske mesterskab.
I junior A har der kun været een pu1je, og da viste
det sig, at den sid.ste turneringskamp skulle blive den
af gørende, N.B" skulle mød.e Oksenvad der havd.e 2O p.,
vi- havde 19 p" og havde tabt forårets krmp til Oksen-
vad med 4-1. Men med et taktik møde og et frisk Så på
mocl vandt vi kampen 2-0, og var dermed en værdig mes-
ter.
Puslinge A I skulIe møde Høm-Sem i finalen på Åbenrå
stad,ion. Det var et hold. friske puslinge der sti11ed.e
op ti] kampen her fra N.8., og med dem havde de en
meget nervøs træner - Lasse Christensen. N.B. vandt
kampen 3-1 på en strålende holdindsatso og måtte end.*
da spille d"et meste af anden halvleg med ]0 mand., da
Claus Sørensen og John Callesen måtte udgå på g:rund
af skad.e.
N.B. ønsker begge hold hjertelig til lykke med meste 

),yskabet
B. Neesgård.

)t

sønd.erjyd.-

iløb bit-tiqe 1'odbotdstøv1er I entSAEVIDSTE k6ber
'trr 14-4', trr <? Atr I.r u! . ^4. ) t ,u I TRIKOTAGE hos::li;r-. 4o-46.... kr. 19r8,

NøRGAARD
TRICOTAGEHUSET

STOREGADE 3I NORDBORG

hos flil

AI"{DR. P. FETERSEN
RUTEB ILSTATION EN

N ordborg

TOBAK _ BLADE _ IS _ CHOKOLADE

ffiilHffiM
Del bedrle er bllligst hor Dcrct HOl|-lcbrnmd

BEIT IIUSTET
Holmgadc 

- Tll. 5 ri O,

2 puljevindere.

\_
,pilleputter I og II d.eltog også i kanpen om S.I. mes-
terskabet i Åbenrå, begge hold blev jo også puljevin-
der.
Lilleputter I vandt deres første kamp over Had.erslev
KFUM med 2-0 efter omkamp. I den næste kamp mød.te d.e

Tønder, og her var d.e uheld.ige og tabte {-0.
tilleputter II skulle uøde Åbenrå i den første kamp,
'her kunne vi ikke stille noget op, Åbenrå vand.t J-0,
og vandt senere mesterskabet.

Måned,ens hold (ungd.omsafd.. )

Yi har denne gang to hold. vi har valgt son månedens
holtl, Lilleputter I og Lilleputter II. Begge hold. for-
tjener d.et neget klart, prøv engang og se på d.eres
nålscoring i turneringekanpe.
Lilleputter I har lavet 101 nåI, der er gået 22 ind[.
Lilleputter II har lavet 113 nåI, der er gået 5 ind.

§ortl-Als Bold.klub venter
med. de strålend.e resulta-

S.Neesgård"

Fortsæt på den måd.e d.renge,
t ,)tig meget af jer. ti-Ilykke

ter.

I{ANDELSBANIGEN
- ogsd ungdommens bonk

malermester
T1i. 5 18 52 - Østerhaven 11 - Nordborg



Tå KRANSEKAGE med hjem

,"""r,'.* #ff,* Donbo
Butikscenler Nordborg
Tlf. 5 t7 60 Tlf. 5 176l

S lagtert

&

Pølsemagerl

K. STERNBEi\G
Storogedc 56 - Nordborg - Trll. 5!713

Er målet FØRERBEVIS

så
og
wed

er taktikken rigt{å
De undgår offside
at benytte

NORD-ALS KøRESKOLE
Jørgen Brodersen

Langesø, Mågevej 4 ,tlf. 5 17 55

Trænings tider ( inde ..,;.

Dag

Trænings tiderne gæ1d.er
Efter nytår træner dre
als -ha11en.

b

ANDELSBANKEN
NORDBORG AFDELING

- En bank, De kan regne med.

DYVIG-KRO
NATURSKøNNE OMGIVELSER

KUVERTER INDTIL 250 MODTAGES
TLF. NORDBORG 5 14 90

At FLYINING
med lukkede {lYllevogne udføres,
såvel i ind- som udland. - Vi har
gode, lørre lokaler lil rådighed til
møbelopbevaring.

EIYIN BURKÅI
Godkendl T.l. R. Yogne
Købingsmarkvej 7 - Pøl

Ielt. 514 49

F.ekordVus§æ
og ru;llestu;e
Yåd vask - Tør vask - Rulle- og slrygevasft

VI HENTER OG BRINGER

Holmgade 6 - Nordborg . Tll.5 t2 3g
Y/ HGlg. o9 Svcnd la<ob$n

zrs)

:"å§F,"

l;''rs )_'-

Hold ed Klokken

Junior Mandag Nordal s -ha1 1en 15rJo - l8roo

Drenge Tirsdag Langesø skole lSroo - 1!roo

Pus linge
Pus linge

Mandag

Onsdag

Nord.als -ha11en
Nordborg skole

1!roo - lSrJo
18145 - 2Oroo

Lilleput.
Li 1 1e put.

Tirsdag
0nsdag

Langesø skole
§ordborg skole

11, oo - IB, oo

17r3o - LBr45

IHRI$TIH§EII
Søndergade 7

Guderup
Tlf. 581 10

Storegade 4
Nordborg
|t.51426

Helmars ,,FOTO"
Nordborg . Tlf, 5160,6

for resten af 1tl0.
g lilleputter i Norrl-

Ungd.omsudvalge t,

IIAFIIIA.FORSIIffiI]IG
Løjtertoft 13 - Nordborg

O. WETLENDORF - telf. 5 05 92
P" MATTESEN - telf. 5 02 Os

TIANUFAKTUR
I(O?{FEKTION
NORDBORG

BENT E. MADSEN
Aul. Elck(ro lnstallatør
Storogrdo 63 Nordborg Tll. 5 19 50

${ord-als Beton !
varefabrEk

Lavensby

Telfr, 5 13 04 5 {O 52

Helmuth Hønsen
Blikkenslagerrnester - Centralvar.ne

og sanitet
aut. gas- og vandmester

Bækgade 2, Nordborg, tlf. 5 16 54

l1

1
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Årets ungd.omshold..

Vi har i hele turneringen kørt med. et måned.ens holcL, ,\.
nu er turneringen s1ut, og vi skal finde et ,'Årets ino,. )Det er ikke fund.et bland.t dem d.er har været månedens
hold. flest gange; soD mange nåske har ventet, men ud.e-
lukkend.e taget på grund af en kæmpeindsats, på trod.s af,at man faktisk var klar over, at d,et var vanskeligt at
nå til tops, på grund af, at man tabte d.en første tur-
neringskamp ti1 et andet N.B. hold.. Holdet har en mål-
score på 81-13. Jeg vi1 gerne have lov til at ønske
Pu§linse A Ii og træneren Rud.i Nåf hjertelig tillykke
med titlen "Årets Ungd.omshold," i NB.

Preben Larsen Bo Sønd.ergård, Jes Jessen

Fredi NlifHenning Sørensen

Frank Did.richsen Dan Petersen Jørgen Olsen

RohrHenrik Kjær Rasmussen Leif
')

ol

{$

ifi
t

Klaus Jørgen Bonde

[[. l. f. len$enl *=l*,*,

SLAGTERFORREINING !
NORDBORG K!OSK

;blode 0. Norgaard

leblode'idsskrifter
Fotoortikler Nordborg

Toboks- og Popirvoret
Lædervorer m.m. Telclon S1279

Nordborg - Telelon 5 14 06 I Tipstieneste

NORDBORG
KAI MøLLER

Tfi. (M4) 51462
Giro 107223

BOGHANDEL
M. PERREGAARD A/S

NORDBORG SKOVBY
tlf. 50150 tl{.44400

Korn -.Foderstoffer
Brændse! - Byggemoterioler

Årets spi1lere.
Vi har hele sommeren igennem
kørt med" et point system,
h1 ) man fik et point hver
garrg man kom til_ træning,
ligeledes blev d.er d"elt 5
point ud, i hver turnerings-
kamp, 3 ti1 den bedste spil-
Ier, 2.ti1 den næstbedste
og 1. point tii den tred.ie-
bedste. lj-sse point er nu
blevet snmlet sammen, og den
spilJ.er i hver række, der
har flest point er blevet
årets spiller:
Junior: Bjarne And,ersen

6l point.
Drenger Jens Skov og Erland

Lassen, begge med
5l point.

PusJ-inge: Lars Perregård",
8{ point.

Li !putter: Bo Petersen
JO point.

Hjertellg til-1ykke.

r0nEsf0LE
Yql9ryt skolevoga og egpt
TEORIIJOKALE

t{. BOY§Eil
kdrelærer
S6bakkon 2, Nordborg
æ8.50096.

Jorgensen & Rasmussen

Malerforretning
Bygningr-rkille

og møbelarbeide

OKSBØL

Tell. 5 12 94 - 5 04 68

:r tI§I rI ll!-[o E.{:I

NORDBORG
STOREGADE 2E

TELF. (0'u) 5 19 75

H. A. JENSEN

HERREFRISøR

5 toregode Atr tlt" 5 14 I7

SØBY KRO
Keivin Kjær Jessen

Gode parkeringsforhold
Musik, sang, Iiv og glade dage



HERREMAGASIHET
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STOREOADE 3I . IELF. 5 OO 70

xonDBono

.-:i:§f§V6,{fl Øclhonmu til

NONDBORO CAFETER]A

OG SPISERESTAURAI,IT

§TOREGADE 50 TELEFON 5 I'85

Arets ungdomsspiller.

Sportens redaktion har udsat en vandrepokal- til en
ungdonsspiller der både passer sin træning, har en \ ,

god opførseI, er en god kammerat og altid vilIig ,
og f1ink, både på banen og udenfor. tr'or at blive
ejendom skal pokalen vindes I gange i træk. pokalen
har en løbetid på 10 år, hvis den indenfor dette
tidsrum ikke bliver til ejendom, tilfalder den Nord-
Als Boldk1ub.
Hvordan skal man så flnde en sådan spiller, når vi
h'ar så mange herlige drenge ? Jeg opgav selv at
finde een, bad om. hjæ1p hos ungdomsleder.ne. De fandt
hver frem til en fra hvert hold, og blandt d.isse
1l spillere blev der så trukket lod om hvem der skui-
1e være årets ungdomsspiller.
Valget faldt på Bjarne Jensen puslinge A I.jeg vi1 gerne have lov ti1 at ønske hjertelig ti-1-
lykke rned titlen Arets Ungdomsspiller, og d.et samme
til de øvrige der var med i lodtrækningen:
Jun. A I Hans Ove Jensen - Jun. A II per Stolberg
Dr. A I Preben Høi - Dr. A II WiIIy Schmidt
Dr. Arrr Henning Mikkelsen - pusl.Arr Frank Didrichs r
Pusl.BI Lars Andresen - pusl.BII Kim Libum ,
LilIeput.I Rolf Boye - Li11eput. II Jens Nissen
Lilreput.rrr Henning Jensen - Lilleput.rv Gert Hubert

Itt

f,

Jeprenr Lillebiler
og Turigttusaer lUIObil q,:.r. service

r,avensy I Peler D' Andersen
ALS AUTOSHOP

RtoS - nlr De CraI k/re I

- dr uf. 5136t

515 4g
STEFFE]II STEFFEIISEfl . TORDBORG

FIND INSPIRATION TIL
DERES HJEM HOS:

T,9"TM
LøJTERTOFT 26 - 28

Vandrepokal.

Andreas Jensen har udsat en
vå [epokal, d.er hvert år
ti-l ungd.omsafdelingens af-
slutningsfest skal ud,deles
tiI en puslingesPiller fra
N.B. Pokalen ska] vandre e-
vigt og kan således ikke
blive ejendom for andre end
N. B.
Årets puslingespiller 1!lO
b Lev:
Henning Sørensen, Lærkevej
)c)-.

Støt vore
)annoncØtet

Alt i el-køkl«enudstyr *

Storegade 30-32 - Tlf. 5 15 40

Nordborg

Hans W. Petersen & Søn

Nordborg

Telf. 5 15 t5

SMEDEJERNSLYGT E R

I FLERE FORSKELLIGE STORRELSER.
Smo priser.

VI HAR LEVERET LYGTERNE PA
SøBY KRO.

Frode Ao. Svendsen
Lærkevei 34 Longesø

tl{. 5 I5 91

Ejnar Lorenzen

købmand Turøvej 42 Kirkeby . . 5 OO 55

Hans I

- exam.

optiker

URE OG OPTIK - ,GULD OG SøLV
Tll. 5 0O l5 - Xotdborg



.Aboel J"noun Hotel
Union

LILLE'''*".18,F»
.Ea 

-Å
Telefon (044) 5 00 60

Sid.en for Of,D-BOY|s (gør også Iæses af and.re).

Så har vi nod.taget turneringsplanen for indendørs

A. holtlet 14-11-70 Augustenborg Hallen
5-L2-7O Broager Eallen

. U:- t-7t Bylderyp Hal1en
7- 2-7L Augustenborg Hallen

B I. holdet 21-11-70 Sydals Hallen
15- I-71 Nordals Ha11en

B II hqld.et 28-11-70 Nordals Hal1en
15- r-Tr ulkebøI llarten

Generalforsanting I OLD-B0Irs.

Freclag tlen {-12-70 kI. 2Aroo i Nord.als Hallen har vi
vor årlige generalforsamling, og vi håber I vil nød.e
op til denne aften, så vi kan få næste års arbejde
ti lre ttelagt.

))

ir

Husk at betale jeres
gen.

kontingent ind.en generalforsamli 
1-;

0IO-BOYr s

Regelmæssig opsparing større lånemuligheder

IUOBI)BOBG BANT(
Storegade t Telefon 5 15 12
gfYN&IlEnG ÅfDr'r.rNG (sudlerrd) l']:LF. 5 13 l3

I&HGESø
BAGERI

og

EONDTTORI

N. j. WERN ER
Tclf. §i753

Mal Drrcr rJ
miå ot '

åLPINAUR

i.iirox s ts s V --1{51535rG_-
Eankkontl: Notdborg BrnL . Nordborg 5prrckalrr

leshør
utAlAGEI6UL0!åEO

flAmer&Jør{ettsen
JtF;lrrff:nrrd\IlIEE6pEEEEE

Nordborg - Tlf. 5 17 50

SøNDERBORG . NORDBORG

(044) 2 35 57 (044) 6 16 58

,,chil<i"
LÆDERVARER

NORDBORG TLF. 5 04 29

Spiller De bold
sa bti, klippet hos

, Pold
Langeso Telf. S i2 Ol

Bliv
MEDLEM

a1

Nord- Als Boldklub

De er åltid klædt på til
kl:e Dem of med undertli fro:

tri-@oo' rRrcor^GE . KoSMETTK

lndehaoer J. C. Johønsen

Storegade l1 - Nordborg ' Telf.5150o

rjj-, t
*.1: l' .. JV;-=/

TLlke"dt qu dm€la 
'BruieLlec rs

Bliv ubehag kvit med
el-medicinsk lydbølge-

M ASSAG E
der går i dybden!

(Leie mcd lorkobsret)

NOVAFON INTRALYO

Ring (olrlr) fr.zoO

L avensby
pr. Nordborg

tn


