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GODT NYTAR.

mig begynde med at ønske a1le aktive såvel som pas-
medlemmer af Nord-AIs 3o1dklub et godt nytår.

Efter et år uden fod.boldr er jeg nu klar til igen at ryk-
ke ud i marken. Jeg gør dette med gIæde og store forvent-
ninger. Glæden ligger i, igen at få mulighed for at knyt-
te. menneskelige kontakter til mange forskellige mennesker.

Forventninger tiI også at opnå sportslig succes, synes
jeg er særdeles realistiske. Øgede muligheder for inten-
siv træning skabtes ved ansættelsen af en hjæIpetræner.
Den dermed- forbundne opdeling af trænernes arbejdsområ-
der, skulle være basis for øget tilfredshed i og omkring
træningen.
Derfor må opford.ringen til spillerne væres

Kom og vær med fra begynd.elsen, så vi i fællesskab kan
forberede os på den komrnend,e sæsonls "Store opgaver".
Kun jeres vilje tiI en virkelig effektiv forberedelse
kan bevirke, at forventningerne bliver afIøst af reali-
eter.

' ,einz .Behnke.

TIL

IORIIBORG FMUEilIIDET
HENNTNG LARSEN

Storesode 62t\t.51669

HlEiuiiirFHcx
Dan{oss t-'r. Nordborg.tll. (O44) 51814



GYNTHER I'IOOS
RqSERVERET

AUTOVÆRKSTED

Storegode 66 - Nordborg - tlf. 5 03 99

.Damefod.bold.en har g.iort status.
N.B. started.e d.anefod.bolden und.er ledelse af Th. Rasmu
aen.

Tirsd.ag d. 19-1-71 gjorde ca. JO piger og d.aner sin
entre i N.B. Vi fik vor træningolejer i Nord,borg skoles
gymnastiksal , samt dalen tll ud.end,ørstræning.
Den l-.4.7L kom PouI Lyngkilcle son hjælpetræner. Der blev
meldt to d.amehold til i S.I.s udendørsturnering, dette
var et lidt skævt forhold ang. aldersgrænser, men d.et
viI bLive rettet.
Vores to hold fik henhold,svis en [. og sidsteplad"s.
Vi meld.te også hold. ti} i S.I.s indend,ørsturnering, og
her blev alderegrænsen rettet med et pigehotd og to
danehold. Denne ald.ersgrænse har a11ered.e haft stor virk-
ning resultatmæssigt, da vi i første d.e1 af turneringen
ligger med i toppen.-Santid.ig har vi været til to stæv-
ner, og har vundet d.em begge, d.v.s. pigerne har vund.et
d.eres første pokal .

Vi har også kåret en årets pige. Valget blev Lajla Ar-
no1d.. Ved seniors afslutningsfest kåred.es Miss N.3., det
bJ-ev Jytte Christenseno
Den 15 .12.71overtog uagd.omsafd.. alle piger op tit 14 J
og dette markered,e vi ved et julebord. i grnnastiksalen
med æblesklver og sod.avand., samt julelys og etange. Det

S-

)

. . . rroan leøber det hos

e,rnfi=ræ,FKAMPER
STOREGADE 77o NORDBORG

TELEFON 517 44
DATVIEKONFEKTION - NORDBORG

WESTON
lra væg til v:eg

TO]IilY PETER§E1I
MøBLER

Sloregade 69-71 - Nordborg 
- Tll. 5 l9 3l

Vi sæller kvalilelen ihøjsædel

c/Vrr>L o. *, p o,n t1, u o 
"L 

e' i
v/ Erik Rudbeck

Telf. 5,l479 Ridepladsen 3

var en stor oplevelse for
os.
Jer 1i1 gerne samtidig tak-
ke lren og Gerd.a for all-e
æbLeskiverne.
Damerne holdt også julefest,
det foregik i privat hjem
med pøIser, grønsager og
hånd.granater samt våd.evarerl
Yi havde nogle hyggelige
timer; men glemte at vaske
op (und,skyld).

Piger og damer, I har været
et af lyspunkterne i året
1971, men glem aldrig jeres
første år, som fod.boldspil-
Ier, det var måske d.et vig-
tigste af alle, nemlig
starten på rlanefodbold.
Vi ønsker jer et gotlt nytår
og tak for året L97L.

) giJ.sen
Poul og Thorvald..

Thorvald ,ENSEN
Storcarde 7. NORDBORG - Tlt. S0J66

Frugt - Grcnt

l(onservcs

NORMANNIA

FORSIKRING

Jes Chiistensen
Th. Brorsensvei 78

Telefon 50972

OKSBøL BYGOEFORRETNING
v. Eneooldsen O Cbristensen

Tlf . 517 23 -flt. s ts 67

Mekoniker Viggo Lousten
Hovnbierg

Telefon 51460

Bogeri- og conditori
Stort udvolo i frisk
og lækkert lr6d

KURT MADSEN
Holmgode 7 tlt, 51434



Havnbierg §lalionskro

PrøY vor berømle anrelning.

Grill-stegte kyllinger og {orårsruller.

Anna og Viggo Bomberg
Tell. 51019.

v/ H. Callesen
Sloregade 29 - Nordborg - felf. , Ot 14

KøB BILLlGE
FODBOLDSTØVIEN I

Str. 33 - 39.....................kr. 37,g5
Str. 49 - 46......................kr. 39,g5

hos Hllnffi:-u4«q

ANDR. P. PETERSEN
RUTEB ILSTATION EN

Nordborg

TOBAK - BLADE _ IS _ CHOKOLADE
Del bedrle er bllligrt hor DcrGr HOl!-t.bmlrd

EEII LTUSTET
Holmgodc 

- Ilt t i5 0t

NYTJIRSEILSEN.

Jeg takker for den tilIid bestyrelsen har vist ved at
optage mig som klubbens 2.seniortræner, og håber eam_tidig på-et godt kenrneratskab, sqmt mange gode resul-tater i året L972.

N.B. ønskes hermed et rigtigt godt nytår.

Thorvald. Rasmussen.

I'ASTELAVNSBAL.

Lørdag den 26.februar l97Z p&tænker festud.valget atarrangere ei fastelavnsbal med ud"klæd"ning og det hele.Ie nærmere enkelthed.er beken«J.tgøres i ,r*"t"-rrr.
Prisen bliver højst 1Or- kr. pr. næse, d.et er da bi_l-_ligt !

Festudvalget.

PRISBEVIDSTE køber
TRIKOTAGE hos:

Træningskampe..

,I[c.rd.enstående træningskanpe er afta]tr der mangler end.nu

- ,par, vi har aftale ned. nogle klubber, men endelige
datoer er ikke fastsat. Der vi} også komme træningskam-
pe til d,anerne, men det venter vi lidt med.. Hvorvidt
aIle kampe så bliver spillet afhænger af vejret, det ken-
der jo ingen.

)'

Dato

4. februar
1!.februar
25. februar
d. marts
7. marts
lI.marts
IS.narts
2l.marts

Dato

1t. februar
n marts'. ).marts
IS.marts
2! . marts

Serie l
Lysabiltl
Aabenraa
Bolderslev
Rød.ekro

Xrusaa
Skeltte

Serie I

Serie 4

Lysabild.

Bolderslev

Egernsund
Sønderborg
Augustenborg
Bolderslev

Ynglinge

Aabenraa
Aabenraa

Egen

Serie 5

Krusaa
Augustenborg

Aabenraa
Rødekro
Sønd.erborg
SkeId e

Bold.erslev

A.
B.

NORGAARD
TRICOTÅGEHU§ET

STOREGADE 3i NORDBORG

),

TIAhIDIILSBANIGENI *.. YAICr-MCStCr

- ogsd ungd,ommenr;r*k-- 
- 

[ 
fU. 5 L8 52 - Øsfierhaven 11 - Nordborg
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Ta KRANSEKAGE med hiem

{ro

Hovnblerg
Butikscenler
Tl{. 5 l7 50

#ffi.D.nb.
Nordborg
Ttf. 5I751

Slagterl

&

Pølæmagerl

K..STEi\NBEi\G
§torcgedc 56 - Nordborg - Tclt. 51715

Er;
så
o8
wed

NOBD-ALS KøBESKOLE
Jørgen Brodersen

Langesø, Mågevej 4 ,tlf. 5 17 55

målet FØRERBEVIS

er talitikken riet{å
De undgår offside
at benytte

Udendørs træn id.er f

Tr-æningen udend_ørs :5t"
Nordborg stad.ion:
Mand.ag og onsd.ag kl. L7
Mand.ag og onsdag kI. L9
Tirsd"ag og torsd.ag kl. L7

Langesø stadionl
Tirsdag og torsd.ag k1; l7
Mandag og onsdag kI. 77

Havnb.ierE stadion:
Tirsdag og torsdag k1. L7

Træning for junior i vint
Mandag og onsd.ag kl. 18

)

ANDELSBANKEN
NORDBORG AFDELING

- En bank, De kan regne med.

DYVIG-KRO
NATURSKøNNE OMGIVELSER

KUVEBTER INDTIL 250 MODTAGES
TLF. NORDBORG 5 14 90

AL FLYTNING
med lukkede llyllevogne ud{øres,
såvel i ind- som udland' - Vi har
gode, lørre lokaler til rådighed lil
rnøbelopbevaring.

E.IVIN BURKAT
Godkendt T. !. n. Yogne
Købingsmarkvei 7 - Pøl

Tell. 514 49

RekoldVask
og ru;ller,tue
Våd vask - Tør vask - Rulle- og strygevask

VI HENTER OG BRINGER

Holmgade 6 - Nordborg - TlL, 12 38
v/ H.lg. og Sr$d ,.cobran

ingstider for ungd.omsaf

ter eft

U,3J.
19'o([, -
17'30 -

11, oo -
17, Jo -

r3o -

er bl
,3J -

f,

Storegade 4
Nordborg
ilt.51426

ffin§Tilsril
Søndergade 7' 
Guderup
Tlf. 581 10

RESERVERET

er. hesked fra træneren.
a, 

)

lt, oo Puslinge
20, lo Drenge
I8,lo Små piger

lBrlo
18, lo

Lilleputter
Lilleputter

1!, oo Junior

ver på Langesø Stad.ionr

l-9, 3o.

o?"gu Neesgård.
I

HAFilN.FORSIKRIIIG
Løjlerloft"'1 3 - Nordborg

O. WELLENDORF - lel{. 5 05 92
P. MATTESEN - lelf. 5 02 05

MAT{UFAXTUR
KOTFEKTION
ilORDIORG

BENT E. MADSEN
Aut. Elcktro lnstallatør
§torcArdc 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 16 54

UtlS.INSTALLATON
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N.B. unAd,omssid.e.

N.B.s Små piAer und.er unAd.omsafd. )»"

Sid.ste træningsaf ten f ør jul tog d.ametrænerne Th.Ras-
mussen og PouI Lyngkilcte afsked ned små pigerne. piger-
ne hører fra 1.L.72 hjemne i ungdomsafd.., ald.ergrænsen
er 1{ år.
Træningsaftenen var lid.t ud. over ea almind.erig trænings-aften. Fru Duus og fru Lyngkild.e havde bagt æbleskiver,
Th. Rasmussen hold.t.en stor afsked.stale, hvor hver en_kelt af pigerne fik en bemærkni_ng.

undertegned.e bød pigerne velkommen i ungdomsafd.elingen.
Til sialst blev der sLuttet af med julesalmer.

Børge Neesgå:rd.

To d.anetrænere.

Ungilomsaftl. har fået to damer til at træne piger.
Vi håber vi må få et godt samarbejde i t972. Vi byd.er \\
verkomnen til Jytte christensen og Birgit Died,erich""r. -y'))

Børge Neesgård.

§LAGTERFORREINING

Ju. l. f. lensen
Nordborg - Telefon 5 t4 06

nD.97"umann
Nordborg Kiosk . 6430 Nordborg

Telelon (forrefiqing) (0a4) 50949 (prival) (044) 5OBBO

Åben hve, slndog fro 10-12 .

KAI MØLLER
'N0R0B0RG B0GHÅNtlEL

Tff. (044) s1462
Giro 107223

I,I. PHHRHGÅARF a,/§

NORDBORG SKOVBYtlf. 50150 #.4i4OO
Korn - Foderstoffer

Brændsel - Byggemoferioler

Damefodbold.

l.ste juledag var jeg til
indr- lørs fod.boldstævne i
Norc^.*Ishal len, hvor N.B.

. også havd.e d.amehold. med.
Jeg havde hørt noget om at
damerne var ret gode ti1
at spi11e ind,end.ørs fod.bold,
og det skal jeg også love
for at de var, d.e vandt en
poka1.

net var en g1æde, at se hvor
d.e spiller med omtanke.
Tillykke med jeres f ine i_nd_sats.
Der-de_l_tog også små piger,
og de klarede si€t også"goåt,
et enkelt måI mere i d.ensidste kamp, og der havd.e
også været en pokal til jer.

:?11 L"f - lo" både d.ame_ ogprge{ ,OboLd.

Børge r,leesgård

r0nEsr0rE
Iå8triål#r os espt

IT. BOY§Eil
k6relærer

H§iråNordborg

-.-

J6rgensen & Basmussen

Malerforrelning
Bygningr-skilte

og møbelarbeide

OKSBøL

Tell. 5 12 94 - 5 04 68

NOROBORG
SIOREGADE 28

TELF. t0a4l 5 t9 75

H. A. JENSEN

HERREFRISøR

Sroregode 4l telf. 51417

shtl ro
lndehover Ke]Yiifif""' 

* ODons oq underholdnino
hver toÅdog, fredog, " + +l6rdog og slndog.

fe J.ens Knudsen
HERRE. OG DRENGEiøJ



HERREMAGASIilETffi
sTonEoADE 3t - rELF.50070

NOnDBOtO

NONDBONO CAFETERIA

OO SP§ENE§TAURANI

STOREGADE 50 TELCFOX t I't6

LgTL - tg72
Vi er nu gået fra året I9T1 ti1 året !9T2.
Vi har kigget lidt tilbage i det ganle år, for at fren-
hæve nogle enkelte ting.
Drenge B J.B.U. bLev kred.svind.er.
Lilreputter havd"e vi desværre fået tirnelrtt i d.e forkerte
rækker, det blev derfor ikke til mange sejre, men humørettabte I cia heldig:vis ikke.
Der blev afholdt et stort stævne som bLev afviklet over
I dage, der blev spill-et om ! pokalerl som alle var skæn-ket af N.B. Old-boys afd..
{ ungdonsspillere tog bronce i D.B.U. fod.bold"teknik.
vor afsl-utningsfest bl-ev afholdt med. stor tilslutning,
god.t {00 børn og foræl_dre.
A1t i alt må vi betragte året T1 på det jævne.
vi må helLer ikke glenne alle d.e frivir.lige timer sonvore ungd,omstrænere har stillet ti1 råd.ighed., og allede tiner lillemor måtte sid.d.e alene derhjenrne og vente.
Det nye år håber vi br-iver endnu bed.re, vi håber d.et måbringe os mange gocle sejre, og et sodt kqmmeratskab. \\Det sid.ste tæller også meget. ))
vi er jo allerede fra nu af brevet flere medle-nerr davi jo har fået pigerne med i ungd.omsafd..

'flffi,till*:' lMobitQui.r. service
r.srcdy | 

' 
- &fer D. Andersen "

, * 
^qiS *urosHop

nh' - *:?å*r,,., 
I Løitertort tl

)f

5t549
ATEFFEf, STEFFEf,§ET . ilORDBOAG

FIND INSPIRATION TIL
DERES HJEM HOS:

,!,g.IffilØlø.
LøJTERTOFt26-28

S.I. fodbold.udvalg har ind-
kaltlt al-l-e klubber i d.e for-
skellige hoved,kredse til- et
møde med emnet "I hvilke ræk-
ke !r"r vi tilmelde vore
hold.'r. Det er et godt irritia-
tiv d.er her er taget, så
skulle der være god.e mulig-
hed.er forrat det der skete med.

vore l-illeputter i år, ikke
vil gentage sig.
Yore ungd,omstrænere er også
klar ti1 den nye turnering,
mange af dem har været på
forskellige kurser for at
d,ygtiggøre sig, og har d.ermed
bragt mange god.e tips med
hj em.

^ 
fortsættes

StØt vore
)annoncØter

Alt i el-l«økkenud*yr *

Mør*ffi
Storesade 30-32 - Tlf. 5 15 40

Nordborg

Hans tir. Petersen & Søn

Nordborg

Telf. 5 15 i5

KJELD ANDRESEN
Assurondlr

Storegode 4 Nordborg
Telefon 5 

,I535

BALTIGÆ

Ejnar Lorenzen

købmand Tvøvej 42 K-irkeby . . 5 00 55

Hans

- exam.

optiker

UR-E OG OPTIK -.GULD OG SøLV
flf. 5.00 ll - Xordborg

Schmidt

SI'KN,ING



cAboel J"^o"^ tlilr lensen
Ollolyr - Cenlrelvrrnc og lnlhl

eul. grs. og vendnølor

Larkevej 87 - Langerø - Tll. 50565

LILLEBILKøRSEL
Lovensby
Nordborg

Telefon 5 00 60

Jeg vil nu sLutte min beretning med at sige tak til
a1le ungdomsspillere, foræId.re, Sønderjyd.sk ldrætsfor- .

ening, J.B.U, Forretningsdrivend,e, O1d.-Boys afd.. ja
til alLe der har støttet os, og som vi har haft samar-
bejde med.
AlIe ønskes et rigtigt godt nytår.

Børge Neesgård..

Alle ud at rå !!!.
Søndag den 5.februar starter N.B. ungd.omsafd.. sæsonen
mecl en rrgfi 1gp, for a1]-e ungd,omsspillere, også piger,
søskende og foræ1d,re.
Vi starter fra Nord.alshallen kI . !roo. I{vor turen går
hen røber vi ikke. Vi håber at mange spillere og foræId-
re vil'møde op, så glen ikke den 5.februar kI. 9.oo

Ungdomsafd.

Måned.ens hold og spiller.
Der vi1 igen i år blive ud.nævnt et måned.ens hold.
En månedens spiller bliver d.er:også, ogi bbm lroget nyt
vil vi også fincle en månedens pige, i hver måned i
turneringsti.den.

B. Neesgård

DE ER ALTID VELKOMMEN I

sYD.S#y"KS
Sioregode I Hovnbierg ofd. Svenstrup ofd.
\gt*gls-^ Butiksceitret Nordborgvei
tlf. 51512 ttf. 5 t3 t3 ttf. 561-81

))

)

mn{FESr
BAGERI

os
CONDITORI

N. I. WERNER
Trtf.5tt53

@ FoRstKRrN. @
JOHN NIELSEN

S6nderbors '(A44 2 4573

CARL CHR. SCHIVEDER
Guderup (044158202

"Eusr& Jør{cIfwen
Lr'Ettrntrtrå\]Eif.r,r.r,r.rrn

Nordborg - Tlf. 517 50

SøNDERBOBG - NORDBOBG
(014) 2 35 57 (0«1 5 t. rt

,,chiki"
I

LÆDERVARER
NORDBORG TELF. 50429

VI HAR NU FODBOLDTASKER
MED KLUBEMBLEM KR. 34,00

CHR. KRONBORG

Sproglvei 5 6430 Nordborg

) t"t"ton 50644

Skor og rgvision

Bliv
MEDLEM

,af

Nord- AIs Boldklub

De er oltid klædt på til ot klæ'
Dem of med underlli fro:

Eri-€*l rRrcorAGE - (osMF1(
Iad.h$et J. C. Jolunæa

Storcgadc ll - Nordborg - Tell.51500

E S ER V E B E T

TLF (044).514 43 - NORDBORG

r a '-..:,...:..-r' .r.

c'e

I li]


