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Har vi sprængt rammerne ?

I )s ovennssvnte spørgsmål stilles i relation til bold-
sp5.1 og baneanlæg på Nord.als, må vi i NB sige klart:
Ja. det har vi. Vi har i år måttet sprede vores træ-
ning over 4 baneanlæg og vi har måttet byde vore aktive
spillere nogle træningsforhold som har været under al
kri tik.
De ydre rammer som i sin tid blev skabt af privat vel-
gørenhed" og kommunen har nok engang kunnet d.ække behovet
for fritid.sarealer, men det kan d.e ikke mere.

Nord.-Als Boklklub har i god forståelse med Nordalshallens
inspektør i marts I!11 indsendt en orientexing til "fri-
tidsnævnet for Nordborgn ved.r. vore problemer, og med
forslag om, hvordan de kan løses. Da vi nu pr. f/7 itcte
har fået noget svar på henvend.elsen har vi overdraget
problemet tj-l SIUNA.

NB har med nuværende med.lemstal behov for J træningsba-
ner, der alle vi1 være fuld.t belagt fra mandag tl1 fre-
dag fra kI. I'/roo og til mørkets frembrud..

)
Byrge Jensen.

IIORDBORG FÅffYEHIilDEL
Htxxtxo L^tllx

tlo..t.do af - I.ll, , la at . ta.r.l..l
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Træning i .iu1i måned (Senior)

'i'r æri ing hver onsdag k ] . l8 , Jrr.
Fra oq meC trrsriaq deu ?'7 /'7-1 I s+.arter træningen igen
hvnr ti rs<iag og iorsd.a",g kl. 1Br 3o. )

j-ngl:.nse.

Ilræning hver tirsdag k1 . l9,oo. August måned normal træ-
ninq.

God ferie I

Irrdendørs træning !

Nord-.itLs BoldkIub har samnen med andre idrætsfor"inninger
deltaget i et rnødc vedrørende fordeling af timerne i
ilordal shal len og de respektive rymnes tiksal e.
lle tiLCelte timer, både i hallen og qymnastiksalene, er
absoLu+" ilike ti.If'r'edsstill-ender og står slet ikke i fo:.-
hold li 1 rie ønskrir vi har opstillet, og sorn er beregnet
på grundir-rg af de mere end 4CC aktive rned,lemmer vi har.
NII kan kun bekl;:ge overf or sine medlemmer, at de:: hel-ler
i rke i vi nter kan skabes ti"lfred"ss+"iIlende f orhol.rl f or
udfoldelsen af vsre aktiviteter.
-ræningsti.d.erne for indend.ørs træni-ng viI blive offent-
Iiggjort i et senere nr. af Sporten.

)

lJyrge Jensen.

. . . ttte,t Isøber det hos

* KAMPER
StoregoCe 7/ A N0RDB0RG -

Tclefon 5 lI 4{

errnilOEr=r-
DAiVITKONF[KTION - NORDBORG

WESTON
lra væg lil væg

TOIIlIY PETERSEII
MØBLER

Sloregade 69-71 
- Nordborg 

- TIf. 519 31

Vi seelter kvalilelen i højsædet

dVo'>L or 5 & a**t y u a 
"L, 

e' i
v/ Erik Rudbeck

Telf. 51479 Ridepladsen 3

l{ånedens hold. ( sen. )

Sid.ste måneds kamPe gav
ti i aIl-e senior hoId.
)5 point å 2{ mulige,

deraf har I og 2 holdet
hverfået5A6mu1ige
point, d.et kan man kun
være ualmindelig godt
tilf red.s med.
Ud. fra disse betragtnin-
ger har vi så ment at det
var f.holdet der denne
gang skull,e være måne-
dens hold, tungen på
vægtskåIen var den store
kamp holdet præsterede
I land.spokalturneringen
modGråsten-fgav
Gråsten en hård og nådes-
1øs figth lige tit sid.ste
minut. Forskellen på
disse to hold var kun
|urtigheden. Vi siger
tillykke og tak for for-
årsturneringe.

SpiIleudv.

Thorvald JENSEN
Storegade 7 - NORDSORG - Ilt. 50366

Frugt - Grsnt

Konserves

Forsikringsaklieselskabel
Nye Danske af 1864

Agenlur Nord-Als

OKSBøL BYGGEFORRETNING
v. Ener.,oldsen & Christensen

Tlf . s 17 23 Tti. 5 t9 67

Mekoniker Vioqo Lousten
Hovn bjårs

Telefon 51460

Bogeri- og conditori
Stort udvolg i frisk
og lækkert brld

KURT MADSEN
Holmgode 7 tlf .51434

rLOGE
DANSI(E loralkrar I

& ]ilYE
DAN!sl(E



Havnhierg Slalionskro

Prøv vor berømle anrelning.

Grill-stegte kyllinger og {orårsruller.

Anna og Viggo Bomberg
Tell, 5 10 19'

Sioregade 29 - Nordborg - felf. 5 0t 34
v/ H, Callesen

I'lvaci er S

I'j:tvnr,r 1, ,., i trilri er en i'orko:'te Lse af'
.larnv i lkr:nce lCr'æls- og 1)n6rdomsf'orenlnger på l,iord A1s.

- ll,:, ir l-ei" cr,r,nne r. i lebrua.r 1.9'70 ef ter et initiativ fra 
\,

i'lerr: t'l:skr:j1ip,e jclrætsf'oreninrler, der erkenCte et be-
hr:v 1'or en s;:rnvirksomhed specielt i forhold overfor den
n,,/e ..j:o.rkommune, d.er som bekend.t blev oprettet pr .l / A-7O.
.i liIi"i i. b l e.r stif iet med bred ti1slutni.ng, idet der ved
r;tr-fi:elrir,:n kun -ra:: to id::ætsforeri:rrqerr ( tiord .t-l"s lri.deklub
or1 I'iolC r', 1s Roklubl der: ikke var r,i Lsli.ittei, d.i-sse er nu
l.ilslr-rt-+,et:-lLiiN,rl , si::Iede$ a: der nu er.],500 aktive
.i drlrfrsf'olir rier ge:rnem rieres respektive f'oreninger er ti1-
ir n.1,' t i, e t l.i i "u 

N.'1. .

I . ,to.rrnir.i :

: 'l i .J i'iii ! s 1'ormå 1. s parag:'af s tår' f ølgende og kun dette:
,r i. mr-,Cvirke .Li1 at skabe bedst mril ige kår for id"rætten på
liorci ALs vecl at koordinere de ti lsluttede f oreningers be-
hev og ønsker, og ved rådgivning overfor den konmunale
myndigned at f'remrne opførelsen af' nye idrætsanlæg samt ud-
by6;ni.na af bes iående.

2. Livordan st.vres llIlJliAr

rjarntl.ige f'o.rmænd I'ra cie til sluttede f oreninger og af d.e1i )
ger danner et I'ormandskab der fastlægger de aktiviteter
SIUNA skal beskæf t ige s:ig ned. En bestyrelse på I rnand ud-
øver de diigl.iqe aktiviteter.
KøB BILLIGE
FODBOLDSTØVUCR I PRISBEVIDSTE køber

TRIKOTAGE hos:(+, ?'l 'lO kr. 37,85
Str.4C - 46

NøRGAART}
TRICOTÅGEHUSET

STOREGADE 3I NORDBORG

hos

kr.39,85

ÅNDR. P, PETERSEN
RUTEB ILSTATION EN

N ordborg

TOBAK _ BLADE _ IS - CHOKOLADE

ffiilHmm
Del bedrle er bllligst hot Dercr HOIt-kcbmend

BETI tIUSTEil
Holmgadc 

- Tll. i ti 0t

3. Aktiviteterr
Ved d.annelsen af SIUNA blev følgende prioritering fastl-agtr
l-. Støtteord.ni-n6J.
: pav:"aeIse af baneanlæg ved Nord.aIsha1len, samt udvidel-

se af omklæde- og klubfaciliteter i Nordal_shaLIen.
3. Een trænj-ngsha)- mere.

4. Hya4 er opnået:
l. Støtteord"ningen, den såkald.te Nord" A1s ord.ning, er gen-

nemført og virker såIed.es, at der fra kommunen pr. ak-
tivt med.lem yd.es et til_skud på ca. Ilr- kr. pr. aktivt
med.Iem, udover at der er fri hal- og banebenyttelse.

2. Ud.videlse af baneanlægget ved Norda1shallen arbejd.es der
meget kraftigt med., dog ud_en at vi i dag har et konkret
svar på Hvornår og Hvord,an.

3. Een træningshal mere ser d.et ud. ti1 vi får i form af
bold.salen på d,en ny Østerlund. skole, dog må vi forud.se
et behov for yderligere en træningshal i den syd.lige clel
af kommunen.

5. §am+rbejd.e med offentlj_ge mynd.ighed.er og private insti-
- tutioner:

, J"r""" ""r" at vort sanarbe jd"e med. kommunen er bragt ind-
i fornuftige baner tiI gavn for a}le parter.

,Cortsættes næste side.

fIANDELSBANIGEN
- ogsd. ungdommens bank

malcrmcsLcr
T1i. 5 i8 52 - Østerhaven 11 - Nordborg



TA KRANSEKAGE med hiem

,",,,,'"* ffffro Donbo
Butikscenter Nordborg
Tlf.5 1760 Tll.51761

S lag te ri

&

Pølsemagerl

K..ST[RNBEi\C
Storegadc 56 ,. Nordborg - Tclf, 51713

må1et FØRERBEVIS

er taktj.kken rigti§
De rrndgår offside
at benytte

NORD-ALS KøRESKOLE
Jørgen Brodersen

Langesø, Mågevej 4 ,tlf. 5 17 55

så
og
ved

Samaz'be.ldet med and: e insti-
tuti oner er ved at komme ind
1 d.e.: a16i1ige baner, som ek-
sempel kan anlløres at IIIUNA
er bl.evet or{'o:'dret ti 1 )
s+"1. lle renræsentant i,i I l'l ord
,., 1s :jvømmefond, itviikeL er
sket.
r'1eC hensyn tr1 samarbej<iei
med I d.rætsf oniien f or i{orri /r}
afholdes der ,jævniigt kon-
tak tmø,ler. hvor idrættens be
hov r:g anske:' J'le;r. j æsges.

5. Llvad skal f remover opnås r

Itette tage:: vi 1øberrd.e stil-
ling til, men sålænge de øje,
b l. ikke I i6le må1 i kke er opnåe
tager vi ikke n.1rs større op-
gaver op.

7. Hvad ros'.er clet:

I)en enkelte forening elJe-
aldeting betal er !0,- kr, )

t11 SIUNÅ.
Den 25 .5.11

G, Krohn.

ANDELSBANKEN
NORDEORG AFDELING

- En bank, De kan regne med.

DYVIG-KRO
NATUBSKøNNE OMGIVELSEB

KUVERTER INDTIL 250 MODTAGES
TLF. NORDBORG 5 14 90

AL FLYTNING
med lukkede Ilyllevogne udføres,
såvel i ind- som udland. - Vi har
gode, lørre lokaler til rådighed til
møbelopbevaring.

EJVIN BURKAT
Godkendt f.l. R. Yogne
Købingsmarkvej 7 - Pøl

Tell.514 49

lfr.ekordVø,sk
og ru;lle*twe
Våd vask - Tør vask - Rulle- og strygevark

VI HENTER OG BRINGER

Holmgade 5. Nordborg - Tlt. 5 t2 3S
y/ Helg. og Svend r..obrcn

,l
,T

+vt

J

rI

Storegade 4

Nordborg
|1. 5 1426

CIlAI$TEI{$8il
Søndergade 7

Guderup
Ttf. 5 81 10

HeLmars ,,FOTO"
Nordborg Tif. 5 16 06

NB i - Vejert
-lerie 3 - I drv.

0-6
^, )i\--'m,lr ser ovensråonde re-
sui tat, ser dei "io ud sorn eri
" sæk " , men n,ir rnirn tagrgy
holdenes nl ace::ing i turne-
ringen i be tragtniri.g ( serie
Ii1 og J. ri:v. ) må resulta-
-tet væl e r:mel.igt,
Vi f i k en de L af'nud. fra vo::e
s;tærkeste spille::e og fik så
den ide at erstatte den med
! af vo::e ,vngf i n;respiil ere,
f or på denne rr:åde a t se,
hvordan de klarede en "man-
de o;gave" og ,ieg ska). love
for vj blev glædeliq over-
rasket, det var en fo.rnøjelse
at se dem "gå tiI" J div.
spi. l Ierne.

)' ' :' ') i '

.' , I '.' . :' T .r.
,i(.ril k:, 'r l,r,

''.lI' i |/t)'')"'t'" t:.tl-f''

b§flFTIA.FORSIKRI]IG
Løjteriof{ 13 - Nordborg

O. WELLENDORF -- lel{. 5 05 92

P. MÅTTESEN - lelf. 5 02 05

MANUFAKTUR
KONFEKTION
ilORDBOFG

BENT E. MADSEN
Aut. Elektro lnstallatør
Storcgedc 63 Nordborg TlI. 5 19 50

Nord-als Beton -
varefabrik

Lavensby

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

Helmuth Hansen
Blikkenslagermester - Centralvarme

og sanitet
aut. gas- og vandmester

Bækgade 2, Nordborg, tlf. 5 16 54
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NB ungdomsside.

NB ungdomsstævne ttTRE RASKE DAGETT

I'odboldstævnet vi har holdt, blev afviklet planmæssigt §
Vejret var med os i d.e tre d.age, en d.el foræId.re mød.te <{p

og så på, så vi kunne ikke forlarlge mere
Vor venskabsklub Hatting vandt to pokaler med hjem.
Der blev i dagene spillet mange spænd.end.e kampe, såled.es
gav fædrene en god opvisning og vand.t 2-1 over Drenge A.
Junior vandt derimod J-l over NBts Old-Boys.
Ved. afskeden med Hatting om søndagen fik $B overrakt et
fint tinfad., som tak for god.t samarbejde.
Vi vil gerne herj.gennem sige tak til ungdomstrænere og
dommere for d.eres indsats disse d.age. Også tak til Gun-
nar Jespersenr Svend Hansen og Chr.Jørgensen fordi de vil-Ie tage et nap med..
Vi siger også tak til foræIdre, der havd,e Hatting spi1le-
re indkvarteret.
Halinspektør Møller og frue takker vi også for d.agene på
Nordals Stadion.
tr''ølgende hold vand.t:
Junior B - Egen
Drenge B

Puslinge
Li 1 1 eput
Yngl inge

- Ketting
Hat ting
Au6;ustenborg
Hatti-ng

Drenge A
Puslinge A
Lilleput A
Darner

-NB
- Egernsun -

- Abenrå |

- Ketting
B-
B.

NORDBORG KIOSK

Dogblode O. Nørgaard
Ugeblode
Tidsskrifter
Foroortikler Nordborg

T i psti eneste
Toboks- og Popirvorer

Laedervorer m.m. Tclefon 5 12 79

Nordborg - Telefon 5 14 06

I{ORDBORG
KAI MØLLER

Trf. (044) s1462
Giro 107223

B()GHANDEL
M. PERREGAARD A,/S

NORDBORG SKOVBY
tlf.50l50 tlf .44400

Korn - Foderstoffer

Brændsel - Byggemoterioler

Een pokal - Een foCbold,
-\ hold nvstarteCe 1 -11e-

l,
_ ./t te r he-r være t i iver.-
strup ti-l stævne og r"andt
en poka1.

Junior A har deltaget i
Broballe ved deres stævne,
her vi:nd+. de en fodbol<]".

Vi ønsker begge hold til-
lykke.

Hed.

Træningstid.er for Junior.
Junior træner fra d. 2-B
i Havnbjerg ved skolen
mandag og onsdag fra kl.
l7 , 3o til- kl . l! , oo.

B. Nessgård.
)

Velepet skolevogo og eget
TEORILOKALE

I{. BOY§EN
k6relærer
S@kken 2, Nordborg
teE. 5 0O96.

rønE§r0rE

Jørgensen & Basmussen

Malerforretning
Bygningr-rkille

og møbelarbeide

OKSBØL

Tel{.51294-50468

NORDBORG
STOBEGADE 2E

TELF. (otltl) 5 19 75

H. A. JENSEN

HERR E FR ISOR

Sroregode 41 telt. 51417

qtog ro
Indehover Kelvin Kiær Jessen

telf.51046 *
Dons og underholdning[;;';åi;;, r,"dos, " +Iprdog og slndog.

o
+

[[. I. f. lensen

SLAGTERFORRETNING

Jens Knudsen
HERRE. OG DRENGETøJ



HERREMAGASINET

uafit,
lalo ' '

§TOREOADE 3{ . TEIF. 5 OO 70

NORDBOTO

.g.ffi,Åfl «)elhottuun til

NORDBORO CAFETERIA

OG SPISERESIAURAM

§TOREGAOE lO TELEFON 5 tt66

ivlånedens spilIer.
Denne gan€, var der 6 forslag til månerlens spi11er, valget
blev puslingespiller Jes.Iessen, Asgårdsvej lO, Lund.en. ))
Fra Jesrs træner har vi modtaget følgende:
i kamnen mod Kolding I.F. spillede Jes en meget stor kamp,
han g.1 orde en f in indsats og kæmped.e ti1 sidste minut.
IJan er også en fin kammerat og gør virkel ig noget ved. sin
1;ræning. Hvis han fortsætter denne vej skal han nok blive
en stor spi-1}er.
NB Eporten ønsker dig hjertelig tillykke med

Måned.ens hold
Yalget trlfaidt vores bedste ungdomshold ved
rin6rens slutning, og så kan alle vist regne

valget.
Red 

"

forårs turne-
ud hvem det

er.
Vi ønsker J.B.U. Drenge B tillykke med valget, det er an-
den gang i foråret val6Jet blev jer.
Det der særligt er blevet lagt mærke til denne gangr er:
jeres {-I sejr over O.Jerstal og S.B., og ikke mind.st
jeres sejr over Tønder !-2, efter at have været bagud to
gange, det var virkelig godt kommen igen drenge. )

Red.

Jepseno Lillebiler
og Turistbusaer

Lavensby

Ring - når De dral klre

- rit rtf. 5 13 68

MObil qri.L service
Feler D. Andersen
Års AUTOSH0p

Løjteiloft {3

515 4g
STEFFEN STEFFEI{SEIU . IUOBDBORG

FIND INSPIRATION TIL
DERES HJEM HOS:

LøJTERTOFT 26 - 28

Yi har modta.get f ø_lgende I

. TAKIt-
ilermed vi 1 vi €Jer.ne viier.e-
bringe vor tak ti1 InCkvar-
teringsværter, modstandere,
.Ledere og aI ie scm hai. r.æ-
ret med til at gørr-' vort
besøg-; til den dejlige opl_e-
velse, det hver gang er at
besøge ."1 er .

Hat ting 1d::ætsf orening
Ove Hjorth

Støt vore
)

annoncØrer

Alt el-køkkenudstyr

Storegade 30-32 - Tlf. 5 15 40

Nordborg

Hans W. Petersen & Søn

Nordborg

Telf. 5 15 15

RESERVER]iT

Ejnar f,orenzen

købrn,Lnd Turøvcj 42 Kirkeby . . 5 OO 55

Hans

- exa-.

optiker

URE OG OPTIK - GULD OG SøLV
Tlr. 5 00 15 - Xordborg



cAhoel J"noun trilr lensen
Ollelyr . Centralvarme og lanllel

aul. gar- og vandmerler

LILLEEILXøRSEL

iriv§ni$y
61r r".lsyJl,,syr.; it,ieion (044) ! 00 ri-r I 

Lærkevei 87 ' Langesø - Tl'' 5 05 65

Siden for Old-tso.vs (Bør også 1æses af andre)

)
TAX

NBrs ungdomsafd. viI gerne herigennem sige tak ti1
Old*Boys afci. for de fine pokaler, der blev skænket
til vort fodboldstævne.
Det er jo altid rart, at se de gamle tænke på de unge.tIi si.ger o61så tak for opvi-sningskampen mod vores Juni_
or A. Kampen vand.t I godt nok ikke, men I kæmpede da
til sidste minut.
Vi ved at et af jeres hold er med i toppen i turneri_n_
Benr og chancen for en første plads er tilstede, vi
ønsker jer fortsat held og Iykke.
Ti1 slut endnu engang tak for pokaler og kampen.

Ungdonsudvalget

Børge Neesgård

I

)I

DE ER ALTID VELKOMMEN I

SYDBAI§K[F
-densønderjyskebank J

Store_gode I Hovnbierg ofd.
Nordborg Butikscentret
tlf. 5 15 12 tlf. 5 13 13

lÅltGEsø
EAGERI

og

CONDITORI

N. J. WERN ER
Tetf. 517 53

Mol l)cres ti<l

mod c,

ÅLPINAUR

GtRO 5t381
leshør
utA AGEt€ULqltEO

TELEFON trtSt v Nolololc
Bankkontl: Nordborg Eank - Nordborg Sprrckaræ

'{dmer&Jørdensen
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