
sP@RTEN

NORD-ALS

BOLDKLIJM



DET BEDSTE ER BILLIGST I

HOI(l-rrrarked
DANBO . KIRKEGADE NORDBORG

Eormand:

Næstform.:

Kasserer:

Sekre tær:

Best.med.l. r

Best.meål.:
Best.med"l . :

Best.medl.:
Best.medl . :

Formand,:

jv{edIem:

Medlem:

Træner:

I'ormand:

Sekre tær:

Formand:

Kas serer:
Best.medl. :

NORD-ALS BOLDKLUBT s BESTYRELSE:

Byrge Jensen, Birkevej {, t1f. 51881 (
Børge Hald 1 tr'ejøvej l, tlf . 50501

Peter Hansen, Lærkevej 30, tlf. 51866

Andr.Jensen, Th.Brorsensvej 2, t}f.50211
Børge Neesgård, Lærkevej J2, tlf. 50434

Per Søndergård-, Ivlågevej L7, t1f . 50403
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Opførse I .

)rr ,rn læser overskriften er der nok nogle, der tæn-
.[<er 'rså, nu vanker der", det er imidlertid. ikke til-
fældet. Jeg synes vore s:ri1leres opførsel er upåk1age-
11g, båd.e på banen og udenfor. l',1år nan ser mange fod-
boldkampe er det blandede besætninger vi kommer ud for,
og mange med meget dår1ig opførsel, både overfor med-
og modspil-lere - dommer - træner, hvilket er uhyggeligt
at være vidne til. Når man så tænker på vore egne, det
være sig både sen. og ungd.omsspilJ-ere, enten man er
ude el1er hjemme, enten man vinder eller taberr oP-
førs1en er lige god. På banen høres ingen vrøvl, in-
geh skælder ud på slne medspillere, ingen protester
overfor dommeren, jo - der kommer sommeti-der et enkelt
udbrud, men det er kun et enkelt råb' solr skyldes spil--
lerens tempera.ment, og uden temperament for man jo
ikke alle sine kræfter brugt.
Vi håber at denne gode opførsel vil fortsætte frem-
over, da det jo er medvirkend"e til at give klubben et
god.t renom6.

) Red.

TORDBORG FIRYEIIÅTDEt
Hfxxn{o L,rlsrx

5ior.t.a. al - tdl, , la at - L.raE .t
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Månedens hotd (sen.)
Der har i denne måned ikke været sær1ig mange spæn-
denile ting at se ef ter blandt vore sen. hold, o61 et )
månedens ho1d. var svær at find.e. Jeg har haft vore
ynglinge stærkt i tankerne efter at jeg har set nogle
kampe hvor de virkelig spi-1lede godt fodboId., og var
faktisk blevet enig med mig selv om, at der nok ikke
var andre der kunne komme på tale. Efter at have over-
været kampen mell-em vort 1.hold. og i'{otmark, vi- vand.t
5-0, var jeg imidlertid blevet enig med mig selv om,
at her havde vi månedens ho1d, for sådan som d.e kæm-
pede i alle 90 min. synes jeg de har fortjent en op-
muntring, d-et var en fornøjelse at se, hele holdet
bestilte noget hele tid.en. I alle de and.re kampe, hvor
de havCe masser af spil, havde heldet fuldstændig for-
ladt dem, og vinde en hel turnering uden hel"d er umu-
li-gt. Vi håber lykkens gudinde vi1 smile til dem i frem-
tiden. r,1in overbevisni-ng om at væ}ge 1.hol-det har jo
været rigtig, de kærnped.e sig også til en sejr på ude-
bane på. 2-0 over KJ-ip1ev, der altid er en svær mod-
stander på hjemmebane. Tillykke med resultaterne.

Red. )r

. . . fioa,Nt kober det hos

* KAMPER
StoregoCe /i A N0RDB0RG -

Telefon S ll 11

qr',fioræF
DAIY]EKONTIKTION - NORDBORG

WESTON
lra væg lil væg

TOtI]IY PETERSE]I
MØBLER

Sloregade 69-71 - Nordborg - Tlf. 5 l9 31

Vi sætler kvaliielen i høisædet

ctl'o'>L o. 
5 I o"'.y, o rLe' i

' vl Erik Rudbeck
Telf. 51479 Ridepladsen 3

Læserbreve.

Bladet har til d.ette nr. mod--
trlt et l_æserbrev.
Da *i tidligere har efterlyst
ind.slag fra med.Iemmerne, er
d.ette initiativ velkommen.

Brevet er dog, efter vores
mening, af en så personlig
karakter, a.t vi ikke mener
d.et er rigtigt at offentlig-
gpTe, før en nærmere drøftel-
se har fuld-et sted mell-em de
impllcerede parter. Dette vil
bestyrelsen f oranled-ige.

Byrge Jensen.

I henhold til ovenstående er
vi stadig glade for læser-
b- ye, bare de ikke er lor
pu åonlige.oioste frist er
stadlg den 20 :' n;:å.måned.

Frugt - Grent

Konseryes

Thorvald ,ENSEN
StorcAade 7 - NORDBORG - Ilt. 50366

Forsikringsaklieselskabel
Nye Danrke af 1864

Agentur Nord-Als

OKSBøL BYGGEFORRETNING
v. Eneooldsen G Christensen

TIf.s1723 Tlf.5t967

Mek. Vl-ggo Lausten
Ha'rnbJerg
TeI.f. JL46o

Bogeri- og conditori
Stort udvolg i friskt
og lækker brld

KURT MADSEN
Holmsode 7 tll. 51434

](L()GE
DAltlSl(E loralkrar I

rfi, ]{YE
DAilSKE



Havnbierg Stationskro

Prøv vor berømle anrelning.

Grill-slegte kyllinger og forårsruller.

Ånna og Viggo Bomberg
Tel{. 5 10 19.

Sforegade 29 - Nordborg - Telf. 5 0l 34
v/ H. Callesen

ANDR. P. PETERSEN
RUTEB ILSTATION EN

Nordborg ffiIHffiM
Del bedrte er bllligrl hor Dercr HOlI-lobmand

TOBAK - BLADE _ IS - CHOKOLADE BETT tTUSTEil
Holmgedc - Tll. 5 15 0l

Ungdomssiden.

Læs d,ette!!!
Vi har desværre været udsat for det kedelige, at
når vores lilleputter hold IV, skal spi-11e kamp,
rnøder der ikke spi-}lere nok.
T11 den førs,te kamp mod SB stillede der kun 8 sp1I-
1ere, resten blev væk. Til kampen mod. Egen var d"et
d.et samme, 12 snillere havde fået besked, men igen
mødte oer kun B spillere, så da blev vi hjemme og
modstand"eren vandt uden kamp.
Flvis holdet ikke skal trækkes ud af turneringen,
ska] I møde op når I får besked, eller sende afbud
tii jeres træner, det er ikke sp11lere vi- mangler,
der er altj-d mange ti1 træning. Så husk det nu,
meld afbud eller mød op til- den tid. som står på
det kort I får med hjem.

høtge l{eesgård.

Ovenstående lilleputkamp mod" Egen, hvor vi var nødt
til at sende afbud, resultered.e i- en bøde til for- ,,

eningen på !O kr. så vi håber ikke det sker igen, l'
hverken for det ene eller det andet hold, det er for
dyrt.

Godt klaret !

Vores Junior A og frenge A har deltaget i JBUrs
cup kampe, og har efter min mening klaret sig godtt

) d" bl", ,... 2 i den i-ndledend.e runde.
Junlor ;t vand.t orer Åbe.rrå 2-0, spill-ed.e 1-1 mod
Fadborg og Tønder.
Drenge a tabte 2-1 til Vojensr vandt 2-O over Åben-
rå og 9-l over Haderslev.
En anden plads er jo ikke nok til at fortsætter men
placeringen kan I god.t være tilfredse med.

Et"sammensatrr puslingehold vandt en meget fin fod-
bold ved. Amtsstævnet den 7.maj i Sønderborg. Yi
mødte S.B. i f inal-en. Jeg havd.e selv den oplevelse
at se kampen. ivli-n mening om kampen er, at grunden
'til- at I fik bolden rned hjem var "godt fodboldspil'l
og "en goo holdmora1'r, selve kampen sluttede 3-3,
omkannDen 0-0, så skulle cier skydes 4 straffespark
til hvert hoId, her scorede NB 4 gangle og SB kunne
ingen mål lave. Tillykke med bolden.

Børge Neesgård

)'Ved De hva<i man forstår ved Håndbold? Jo, det er den
f orm for boldspil, som man dømt:rer fri-spark for ved
en l'oriboldkamp I

T{AI\IDELSBAhTICEN
- ogsd ungdom'mens bank

maLermester

T1f. 5 18 52 - Østerhaven 11 - Nordborg

)

{

,l

I

I

Red.

Køb bj-11iee fodbol-dstøv}er I pRtSSEVIDSTE køber(.'+- rt z. ,:r. 3l .B\ Irur. ))-)7.... Å - r TRIKOTAGEhos:

NøRGAARD
TRICOTAGEHUSET

Lø'TERIOFTEX 3
ilORDBONG

Str. 4o-46.... kr. 19,85

hos 
F l1l



Tå KRANSEKAGE med hiem

,,,,r""* #ffroDonbo
Butikscenter Nordborg
Ttf.51760 Tlf.5l75l

Slagterl

&

Pølsemagerl

K..STERNBERG
Storcgedc §6 - Nordborg - Tcll. 51715

måIet
er talitikken rigt{g
De undgår offside
at benytte

Err
så
og
ved

NOBD-ALS KøBESKOLE
Jørgen Brodersen

Langesø, Mågevej 4 ,tlf. 5 17 55

Pokalkampe.

NB 1. er tilmeldt landpok-)-
turneringen og har spi-11et
2 kampe, som de begge vandt,
2-1 over Ulkebøl- på udebane
og 2-1 over Skrydstrup.
I næste rund-e har vi fået
Egen som modstand.er på ud.e-
bane. Kampen spilles d"en
ro/6-70 kt.19,oo.
Nts 2. er tilmel-dt Sønderjyd.sk
pokalturnerj-ng, her er der
kun spillet 1 kamp, vi vand.t
hjemme mod" Roager rned l-1,
hcl-det har igen fået hjemme-
bane, denne gang er mod.stan-
deren Hoptrup/Marstrup, kam-
pen spilles onsdag den l.
juni- k1. 1!roo.

)
Ked-.

ANDELSBANKEN
NORDBORG AFDELING

- En bank, De kan regne med.

DYVIG-KRO
NATUBSKøNNE OMGIVELSER

KUVERTER INDTIL 250 MODTAGES
TLF. NORDBORG 5 14 90

AL FLVTNING
med lukkede {lYllevogne udløres,
såvel i ind- som udland. - Vi har
gode, lørre lokaler til rådighed lil
møbelopbevaring.

E'YIN BURKAL
Godkendt T.l. R. Yogne
Købingsmarkvej 7 - Pøl

Telf. 514 49

fr.ekor.d,Vask
og rullestue
Våd vask - før vasl( - Rulle- og slrygevark

VI HENTER OG BRINGER

Holmgade 6 . Nordborg - Tll.5 12 38
Y/ Hclg. og svGrd l.<obrGn

,l
,t

,
{}

Storegade 4
Nordborg
\1.51426

clrRr$TIt{srt{
Søndergade 7
Guderup
Ttf.58t t0

Helmars ,,F OTO"
Nordborg . Tlf. 5t6o6

llivisionskamp. Hj emmehold.e t
s,'[1er elendigt, f:r' ikke
e, lod på ool-den, a1 t, hvad
hjemmehåldets centrf orvard.
prØver at bygge op, går i
fisk. Det er den rene jammer,
og centreforvarcten ved det
godt. Ifter kampen lusker
hjemmeholdet godt d.uknakkede

ned mod omklæd-ningskabinerrre,
og centrforvarden mumler til
ctomrneren:
-Jeg har simpelt hen aldrlg
spillet så. Cårlig før.
-iLør? siger dommeren, vil det
sige, ou har sp11}et før?

Jens er cå vej raod L'Jordbor,e',
på knallert, i venstre sider
mØ I poiitiei:-Ue kzrer i
cien forkerte sioel
-Hvad, ligger Søby kro da ikke
på denne sideI

I{AF]IIA.FORSIKRI]IG
Løjtertoft 13 - Nordborg

O. WELLENDORF - lelf. 5 05 92
P" MATTESEN - telf- 5 02 05

MAilUTAKTUB
KO}IFEKNOil
I{ORDEORG

BENT E. MADSEN
Aut. Elcklro lnslallalør
StorcArdc 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 l6 54

FØRERBEVIS

l,l,s-
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Besøg af f .div.klubben trFremr'.

I løbet af de sidste dage, er d.et lykked.es at få en )
endelig aftale med l.div.ktubben Frem, om et besøg
i lrlord-Als Bo1dklub. .t'rern kommer hertil- i bus, Løt-
dag den 2l.juni. Om eftermiddagen d"en 27.juni kI.15roo
på Langesø Stadion spilles der en kamp mellem Frem og
Nord-Al-s Boldk1ub som vil blive forstærket med spil1e-
re fra andre klubber, hvem det bliver forstærket med

er nu ved redaktionens slutning ikke klarIagt, da det
viser sig at mange klubber har udsatte kampe der skal
afvikles i denne week-end..
Der vil find.e forsalg sted, og vi vil gerne opfordre
a1le spillere ti1 at være os behjæIpelig med at sæ1-
ge billetter forud for kampen. Vi skal jo gerne have
mange tilskuere ti} kampen, da det er et dyrt arran-
gement vi her har bundet an med. Red..

Stort boksestævne ude i i(B-Hallen. De to boksere
rianser lid.t rundt på canvassen uden rigtig at gøre
noget ved detr men så pludselig sender den ene med

en knaldhårri venstre sin modstander ud- på en ordent-
lig Iufttur, fyren sejler lige så stille ud meLlem
tovene og falder grogg;f ned på et par af de dyre
pladser, od så lyder en stemme fra publikum:

),1

- Indkast!

[u. l. f. lenscn l 
*;:ti:[m,, o*"",.]0o",,

SL^GTERFONRETNING

Nordborg - Telelon 5 14 06 | Tipstieneste

NORDBORG KIOSK

Toboks- og Popirvorer
Lædervorer m.m. Tclcfon 51279

N()RDB()RG
KAI MøLLER

BOGHANDEL

Trr. (044) 51462
Giro 107223

M. PerregaOrd A/S

NORDBORG SKOVBY
t l{. 5 0l 50 tll. 4 4400

Korn - Foderstoffer

Brændsel - Byggemoterioler

lvleddelelse ti1 annoncØrer.r
Fra og med april kvartal,
tillad.er vi os at fremsende
girokort ti-1 opkrævning af
annoncegebyr, de vi1 blive
fremsend"t kvartalsvis bagud.
Vi håber ikke annoncØrerne
har noget imod denne opkræv-
ni-ngsmåd.e, det vil lette kas-
sereren meget, d"a øvrige ind-
betalinger ti1 ham også går
over postgiro.
I tilfælde af ænd.ring af ari-
nonce el-ler ophør af annonce
bedes venligst rettet henven-
delse til reoaktøren.
Vi siger endnu engang tak for
den velvillighed vi altid mø_
der hos vore annoncØrer.

Red.)

Velegoet skolevogo og eget
TEORILOKALE

II. BOY§EN
k6relær-er
S@kkon 2, Nordborg
0e8.50O96.

KøNESTOTE

J6rgensen & Rasmussen

Malerlorretning
Bygningr-skilte

og møbelalbeide

OKSBøL

Telf.5t294-50468

F r 3r I I\'I N I l! I. F:r:I I I

NORDBORG
STOBEGADE 28

TELF. (O{4) 5 19 7s

H. A. JENSEN

HERREFRISøR

S toregode 41 +lt. 51417

SØBY KRO
Kelvin Kiær Jessen

Gode parkeringsforhold
Musik, sang, liv og glade dage

t



.s' ffiÅrtr Qolharunn ul

NORDBORO CAFETERI,A

OG SPISENESTAUNANT

STOREGAOE 30 TELEFON I I'86

HERREMAGASINET

sronEOADE 3l - IELF.50070

xoRDloRo

l{ånedens ho}d (ungdomsafd-. )

Llet er en meget vanskellg opgave jeg her har påtaget
mig. Det er svært at finde et hoId, der er en smule 1
bedre end de andre, for I spiller jo fantastlsk godt r'
allesammen og laver en masse mål, ieg aner faktisk ik-
ke hvor jeg skal lede efter den smule der gør d"et ene

hold fortjent ti1 en "stjerne". Jeg er glad for at jeg
har Børge Neesgård til at hjæ1pe mig. Denne gang havde
vi beggå tænkt på "det sammensatte" puslingehold der
vandt iod,bolden i Sønderborg, men b.lev så enige om,

at det sku1le være et hold der var med i turnerj-ngen,
og kom så fren til Puslinge A I, d'er kun blev denne
måneds hotd. fordi de vandt kampen over Pusl-inge A 11 i
den allerførste kamp. Tillykke med d-et d-renge'

Red.

r

Festi-by.

I.orberedelserne til Festiby går støt videre, og i den §

forbindelse vil udvalget gerne spØrgerom d'er blandt
Sportens læsere er nogle der har lyst til at give os

;;-;j;tp"nde hånd i dån use, fra 22' - 3o'august' 
*

festli6Jhederne står på, vi- kan bruge både herrer og

damer i alle aldre. Vi har "ledige stilJ-inger" som )t)
kontrollører, ø1s1æbere, bartend'er, pø1sesæ1gere'
æbleskivebagere, kaffebrygger, og så det sure "d'amer

til opvask og li-gn.".

Jeprenc Liltebiler I MObil qui.f. Service
og Turbbuaser

Peter D. Andersen
Laversby I al.s AUrosHoP

Rhs - ntr De cral k/re I Løjtertoft { 3

- dt rE. 513 5t

A. NIELSEN
LANGESØ pr. Nordborg

Telefon 517 52

P^PIRVARER TRIKOTAGE

LEGETØI PARFUMERI

FIND INSPIRATION TIL
DERES HJEM HOS;

LøJTERTOFT 26 .28

Vi håber at mange har lyst
ti1 at hjælpe os. Henven-
d.else kan ske til red.akti-

pn e1-1er jrestyrelsen i
,,.-,'rd-a1s boldk Iub og Nord-
b org Ungdomsaf d.e 1ing.

Red.
Partoutkort.

-Da der er flere d,er har
spurgt, om der ikke kan kø-
bes partoutkort til turne-
ringskampe, har bestyrelsen
vedtaget dette; Kortene kan
købes'hos kasserer Peter Hart-
sen.

Red.

Støt vore
)annoncØrer

Alt el-køkkenudstyr

Møf*ffi
Storesade 30-32 -Tlf. 5 15 40

Nordborg

Hans W. Petersen & Son

Nordborg

Telf. 5 15 15

SMEDEJERNSLYGTER

I FLERE FORSKELLIGE STøRRELSER.
Små priser.

VI HAR LEVERET LYGTERNE PÅ
søBY KRO.

Frode Ao. Svendsen
Lærkevej 34 Longesp

tlf. 5 15 9l

Ejnar Lorenzen

købmand Turøvej 42 Kirkeby .. 5 00 55

Hans §chnnidt

- exam.

optiker -

URE OG OPTIK - ,GULD OG SøLV
IlL 500 15 - Xordborg



.Aho"t J"noun Hotel
LILLEEILKøRSEL

L avenrby Unionpr. flordbors Teleion (044) 5 00 60

Siden for OLI-BOYrs (uør også l-æses af andre)

Vi vi1 gerne her igennem byde vores nye Old-Boys
medfemmer velkommen og vi i.åt"r I må føle jer god-t )
ti j-pas.
Vi minder stadi5l orn, at aIle er velkommen til- at
få bilnaven.1øbet væk, så kom mandag aften kl.1!roo
ved Nordborg Skole, hvor vi løber og leger med fod-
bolden.

Værdien af fodboldspiltet i Danmark vurderes for-
ske}ligt. !'or man€le er værdimåleren landsholdets
og de bedste klubholds standard.. lette ses klart'
når et nederlag i en landskamp vurd-eres som noget
nær en national tragedie. Denne vurdering hænger
naturligvis sammen med pressens og offentlighedens
ens j.d,ige interesse f or d"e bedste spillere ' som na-
turligvis i langt højere grad end alle de jævne
1ægger besiag på opmærksomheden. J)et burde imidler-
tid være indlysende, at vor id"ræts værdi ligger et
helt andet steC, at den ikke beror På, hvad de 3-400
bedste spillere kan præstere, men på, hvad de hun-
d.redetuslnder af aktive fodboldspillere får ud af 

»deres idræt.
OLD-BOYis afd.

Regelmæssig opsparing stsrre lånemuligheder

NOBDBOEG BAiTtr(
Storegade t lelefon 515 12

EAYIIE f,BC AFDBIJNO (BudLmH) TELI" s 13 13

lÅilGES0
BAGERI

og

CONDITORI

N. J. WERN ER
Tclf.5l753

Mal Dcrcs ttd
moJ, et

ÅLPINAUR

Grro ttltl
TELEfoN t t5 3r 1/ NOIDIOIG
Bankkonit: Nordborg Eenl - Nordborg Sprrckrrc

leshør
UUTAGCT6IJTOITEO

$lAuer&Jør{ensen
frErrr'rlllrra§@

Nordborg - Tlf. 51750

sbuoeReone - NoRDBoRG
(oa4) 2 35 67 (044) 5 16 58

,,chiki"
LÆDERVARER

NOnDBOnq TrF. 5 0t 29

Spiller De bold
sa bli, klippet hos

) Pold
fl-amgeso Telf. 5 12 g1

Bliv
MEDLEM

af

Nord- Als Boldklub

De er åhid klædr oå ril
klæ Dem o{ med uidertøi fro:

€ti-€-oo rRlcor^cE - KoSMETTK

IndehaDer J, C. Johansen

Storegade 1l - Nordborg - Tell.515O0

Bliv ubehag kvit med
el-medicinsk lydbølge-

M ASSAG E
der går i dybden!

(Leie m.d lorkob.ret)
NOVAFON INTRALYD

Rins (o44) )tzo9

TLF t044) 51441' - NORDEOBC

T'lkerdt quldmeda re


