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PRISBEVIDSTE køber

TRIKOTAGE hos:

TIL

IORIIBORG FIRUEIIITDEL

HENNING LARSEN
Storegode 62tlf . 45 16 69

øRGAARD
TRICOTAGEHUSET

STOREGADE 3I NORDBORG

HVAg F.ORSTÅR- MAN VEp KO-NprTrON? (af Viggo Nielsen)
Hvad er kondition egentlig for nogret? Eør var det et vidt begreb
der omfattede hurtighed, styrke, smidighed, udholdenhed,o.s.- ,,I dag opfatter man ved kondition aLene blodets evne til at c )t
tage og transportere ilt i organismen.
Jeg vil senere vende tilbage til denne forklarinq, men f@rst
lidt teori for at forstå, hvordan vi får i1t optaget i organis-
men. Ilten kommer fra atmosfæren ind i lungerne når vi trækker
vejret. Fra lungerne kommer den ind i blodet og derfra ud i mus-
klerne, hvor den muliggøy en forbrændj-ng,der giver energi.
D.v.s. at jo mere ilt vi kan skaffe musklerne, des mere energi
produceres. Ved træning forbedres iltoptagelsen og wed rj-gtj-g
træning kan forbedringen ske på forhofdsvis kort. tid.
Man trækker vejret med en vis frekvens og dybde, 3o dybere man
trækker vejret, des bedre bliver lungerne skyllet ud, hvorfor
man kan nøjes med færre vejrtrækninger. Voksne kan normalt ikke
trække vejret mere end 45 gange/mln., mens bØrn kan trække vej-
teL J 0 gange,/min.. Den trænede behØver j-kke at trække vejret
så tit som den utrænederda en trænet brugTer ca. 2a l. luft for
at få I l. ilt, mens en utrænet brugelr 25 1. ]uft til dette
Når man btiver stakåndet bruger man ca. 3C l-. Iuft for at få en
liter ilt, men jo bedre træning man er i, des senere bliver man
stakåndet.
Fra lungen går ilten via lungemembranen over i blodet, og det er
så blodets hæmoglobinindhold, der bestemrner hvor meget iIt, der
kan transporteres rundt i organismen.
Men hvad sker der I gir:unden når der ikke kommer i1t nok til n,,\s-
klerne? (fortsættes i næsre spoR.r- /l
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SLAGTERFORRETNTNG I
sevang 28, Nordborg.

Ju. l. l. lensenl""
Nordborg - Telefon 451406

Forsikring I IP 0 X 3 ,.r man hos: I

Hains Lorenzen
Branddirektør

.Sroresode 79 rlf. 5 1805

Helmuth Hønsen
Blikkenslagermester - Centralvarme

og sanitet
aut. gas- og vandmester

Bækgade 2, Nordborg, tlf. 5 16 54

FRA UN.GDOMSAFDEL INGEN

'-\dørstræningstider -
t-FEter nærmere besked
fra jeres træner.
Nordborg skole:
17.30-19.00 man/ons Drenge
19.00-21.00 man/ons Junior
17.30-18.30 LLx/Lor Pusl.
Østerlund skole:
18.00-19.00 man/ons Små pig.
19.00-20.30 manlons St. pig.
19.00-20.30 man,/ons Damer

Nordalshallen:
17.30-19.00 tir,/tor Lillep.
17.30-19.00 tir2lor Minip.

lannoncører I
roRxsnr aDRESEE

Puslingernes træner, Morteå
Toft bor Th.Brorsensvej 82

\ikke 84:
)

GI\RDIN
C.S.Knudsen USET

ttf. 51440Storeg.33, Nordborg'

B.eko?dVask
og ru;llestu;e
Yåd vask - Tør vask - Rulle- og strygevasl

VI HENTER OG BRINGER

Holmgade 6 - Nordborg - il|. 5 l1 38
v/ HGlg. o9 sv.nd J.<obran 

3
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PRISBEVIDSTE K

TRIKOTAGE hos:

kober

\IøRGAARD
TRICOTÅGEHUSET

STOREGADE 3I NORDBORG

Forsikring I tB 0fl [B F man hos:

Hains Lorenzen G. lorg[roffi milm[-PBmfiamg

Branddirektør
.Storegode 79 flf. 5 1805

storegode 79 6430 nordborg

telefon (044) 5 I8 05

MÅvI HoBEMNMENING?
---SPORTEN stiller aktuelle spØrgs'mål--- )

f)en er har stiliet deres bil tii rådighed for klubben,
-§ vi håber at sæson '?3 kan gennemf@res på samme måde.
Vi er nu begyndt på en ny sæson, og medlemskort vil blive
sl dt tit jer, jeg håber at I vil være flinke til at betale
, h r år, sidste år havde vi kun en restance. på 4?, det var
pænt.

,JU
-/l

{)
L-/
e.4Z

Idag tiI kasserer Peter Hansen
SPORTEN

N.B. kører ca. L2.700 km til udekampe i lØbet af året, fortæI-
ler tegningen her i bladet os" Men en hel de1 af disse kj-Io-
meter køres i prj-vatbiler d.v.s. ingen udgifter til klubben.
Du har bedt redaktøren reservere lidt plads i SPORTEN for at
sj-ge tak til de mange, der har stillet bil og tid til rådig-
hed. Ved samme Iejlighed kan du også fortæ11e os, hvordan
bestyrelsens politik vedr@rende k@rsel tj_1 udekampe ser ud i
sæson 1973.'
PeteI Hansen

Det er i SPORTEN angivet, at vi a N.B. har k@rt 12.700 km.,
det bliver 20.000 kr., hvis vi haVde kØrt med bus. Det havdebestyrelsen regnet med ved generalforsamllngen L912, derfor
kom vi med en kontingent forh@jelse, dette blev nedstemt
såvet af Senior som Ungdomsafdelingen. Der kom forslag ogrpri-vat kørse1 i stedet for, så meget det kunne lade sig g@re,
Jeg personlig havde ikke troet det kunne gennemf@res så godt,
som det blev, derfor skal der nu fra bestlrelsens side, åa l;det første år er: gået. lyde en tak ti1 alle forældre o9 Se./l

ÅlcTi-Åls &clrJkiub i lopel af @ lwnenng
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NORMANNIA

FORSIKRING

HaYnbierg Slationskro

I Prøv vor berømte anrelning.

Jes Christensen I Gr;tt-rtogie kyllinger og lorårsrulle'.
Th. Brorsensvei 78

Telefon 50972
Anna og Viggo Bomberg

Telf. 51019.

v/ H. Callesen
Storegade 29 

- 
Nordborg 

- 
felf.

Hffi
Dct bedrte cr bllligtt hor Dcrcr HOXt-bbnrnd

BETT TTUSIET
Holmgrdc 

- Trl. 5 li 0t
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AT. o--

HlEiiiit'1l'H.%
Darrrfoss pr. Nordborg.tlf. (O44) 518.18

l{
ri'j|u00Utils



STøT

Nord- Als Boldklub
BLIV MEDLEM AF
BOLDKLUBBENS VENNER!

Henv.: JPrgen Petersen,
tlf. 507 28

RAS'TAXI

TLF. 507 76

lilttEsø
BAGERI

og

CONDITORI

N. T.wERNER
T.ll. SlrSl

pET TEGN!3 GOpT

Seniorafd. har be. ,tdt t
. Øster Lundskolen o. "lu. 4

49§!_I_lE§T
Stopur, btodtryksmåler,
pegefinger (til pulsmå1i
årets f@rste konditest"
mødt op og efter træner:n
tilfredsstillende
HVORNÅR VAR DET §U lET V,

Husk at deltage i konkur
betale sig I

SPILLERMØDE (sen.Lg:af d. ).

Der afholdes spillerm@de
måned efter tr:æningerr" S

en før' ved træningen,

INDqYDELSg
Nordborq Gymnastikforeni
februar på N6rher:redhus,
og diskotek (iiIle sal) "
Iig velkommen"

SPTLLERE - UNGDOIV1 JI ENEN

t4odtag herlgennem ;!" 
^ 
j

opmærksomhed ved min fØd

Ejnar Lorenzen

købnr,rnd Turøvcj 42 Kirkeby . . 5 00 55

NOBDBORG
STOREGADE 28

TELF. (041) s l9 75

NORMANNIA

FORSIKR ING

Jes Chri stensen
Th. Brorsensvej 78

Telefon 50972 FIil

PA RETTE SPOR i

IIANDELSBAI\IIGEN
- ogsd ungdommens bank

inq 1 tirsdag d. L6/ L
pil Le var mødt op"

dicykel samt trænernes
var rekvisitterne ved

ring 30 spillere var
mening var resultatet

cen hver gang kan

n første torsdagi i hver
et bekendtgøres tirsdag-

holder fest i@rdag d. 24
r er både bal (store sal)
B.s medlemmer er hjerte-

N. \,
eligste tak for venlig
sdaq. -"**''Per SØndergaard

Hans Schmidt

OG OPTIK . GULD OG SøLV
rlf. 5 0O ll - Xordborg

DE ER ALTID VELKOMMEN PA

NØ

HUS TELEFON 450535

Alt el-køkkenudrtyr

'€affi
.Storegade 30-32 - Tlf. 5 15 40

Nordborg

fZfu, Frugt - Grcnt

W Konse,'ves

Thorvald ,ENSEN
Storcarde 7 - NORDBORG - Ill. 50166

K0nEsr0rE
Velegnet skolevogn og eget
TEORILOKALE

N. BOYSEN
KøRELÆRER

exom ineret trof i ki n struktlr
Spbokken 2 t1f.50096

rlc cr bllligrt hor Dcret HOIt-bbmend

BETT TTUSTET
Hokagrdc 

- Tll. t tt 0f
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Jens Knudsen
HERRE- OG DRENGETøJ

- exam.

optiker -
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llM
SøNDERBORG - NORDBORG
(044) 2 36 67 (044) 5 t6 68

Nordborg - Tlf. 51750

ALS _ CUP I73

Vl har igen i år tænkt cs at gennemf@re den såkaldte ALS-[ r,r\,dog i en anden form, således at forstå at vi i stedet for t'l
som sidst hvor vi afviklede hele cupten s@ndag eftermiddag
og spillede med kortere spilletid, i år vil lade kampene
afvikle om aftenen med fuld spilletid.
Kampene vil blive spillet på Nord-als Stadion i tiden
mellem forårs- og efterårsturneringen, så klubberne der
deltager måske herigennem kan holde kamptræningen ved lige.
Der vil blive spillet to gange om ugen, henholdsvis tirsdag
og torsdag aften kl. 19.00.
Turneringen tænkes kØrt efter cup-systemet og med deltagel-
se af f.eks. 8 hold vil spilleplanen se således ud.:
Kamp nr.'1 : HoId 1
Kamp nr. 2 : Hold 3
Kamp nr. 3 : Hold 5
Kamp nr. 4 : Hold 7
Kampnr.5:Vinder
Kampnr.6:Vinder
Kamp nr. 7 : Vj-nder

- HoId 2
- Hold 4
- Hold 6
- HoId .8
- Vinder kamp 2
- Vinder kamp 4
- Vinder kamp 6 (FINALE)

kamp 1
kamp 3
kamp 5

Samtlige serie 3 og serle 4 klubber på als vi1 blj-ve in-
viteret og vi håber selvf@IgeliS på god tilslutning.
For en ordens skyld skal nævnes, at der spilles om en
vand.:-epoka-1", som N.B. har stiftet i anledning af FEST-I-By'Tz

. 
);,)

[K[il @S[K
AVTSER _ BLADE Tl{. 451428

RUTE B ILSTATIONENS

TOBAK & CHOKOLADE
' Aben slndog ti! kl. 14.

@ 
F'R'TKRTNG

JOHN NIELSEN
S6nderbors (U4)24573

CARL CHR. SCHWEDER
Guderup (044) 58202

Den er fØrst,e gang vundet
af Ulkeb/l I.F.
Mere om ALS-CUP '73 i en af
&\æste nr. af SPORTEN,
FRA OLD-BOYS AFDELINGEN

Den 5/4 -7/4 - 8/4 får vi
besøg at vores vens,kabsklub
B.V.G. fra Berlin, og i.den
anledning vi1 vi lave et
stævne lprdog den 7.4.,
Om det bliver inde e1Ier ude
afhænger af vejret.
Da vore gæster ikke kan komme
på andre tider af året vil vi
fors/ge at lave vor årlige
Old-Boys-fest på dette tids-
punkt.'
Vi håber at i allerede nu vil
reservere dagen til fod.bold
og fest
Vi håber at i allerede nu vil
reservere dagen til fodbold
og festt, så vore gæster kan
opleve hvordan N.B. Old-Boys.
morer sig.
(f)fiøt program udsendes)

MAI{UfAKTUR
KO}'FEKTION
XORDEORG

c/V o, >L o* 5 $ a-, 
1, 

u o rlæ' i
v Erik Rudbeck

Telf. 51479 Ridepladsen 3

GYNTHER MOOS
AUTOVÆRKSTED

Storegode 66 - Nordborg - tlf. 5 03 99

Jeprenr Llllebller
og Turirtbutrer

Lavencby

RhS - nlr Ile C.sl krrc

- dt ttr 513 6t

HIHMM
Dct bedrlc cr bllligrt hor Dercr HOlI-bbnrnd

BEIT tTUSTET
Holmgedc 

- Tf. I r5 0t

NORMANNIA

FORSIKRING

Jes Chri stensen
Th. Brorsensvei 78

Telefon 50972

JrncENsEltrmAsMUssEN

Malerforretning

oKsBøL - 6430 NORDBORG - TE LF . 4s 1291 - 1s0468

,6 @



Slagterl

&

Pølsemagerl

K. STEi\N BEi\6
Storegadc 56 - Nordborg - Tclf. 51715

Tå KRANSEKAGE med hiem

fro .-r{/of3

Hovnb ierg
B ut i ks center
TtI. 5 t7 50

åNG._ INpENpø-RST.qRNERJNG (at BØrge Neesgård)
FØrst tak til alle spillere i N.B. for den fine op-
bakning efter mit fØrste indlæg i sidste SPORTEN.
Jeg har været til stede ved. senoirafd. spillermØ\rv
hvor 58 var mØdt opr og da jeg ikke har hØrt rlogJ)l
til denne sag, går jeg ud frar,'.åt spillerne er enige
med mig
Det samme gælder for pigernes, damernes og juniore-
nes vedkommende, dog skal d.et nævnes, at sidstnævnte
diskuterede sagen med rnig, og opbakningen var 100?.
I mj-t fØrste indlæg i SPORTEN's sidstei nummer mente
jeg sammenfattende, åt spillerne får a1t for lid.t, ud
af indendØrsturneringen. I dag vil jeg gå videre og
sj-ger'åt åfter min mening er indendØrsturneringen
for dårligt organiseret. Man oplever de mærkeligste
ting, når man er ude i de forskellige haller, og
Sf rs regler bliver ofte ikke.overholdt af hallede::e,
dommere og spillere selvf
A1t dette gØr mig t.il modstander af indend@rsturne-
ringen.

TIESERBREYE MODTAGES
GERNE

De er oltid klædt på til ot klæ'
Dem o{ med undert@i [r,::

tri-€.oo rRrcor^GE - (osMErK
lndehoDer J. C. Johanserr

rnaletmestgr I srorega,tett Nordbors - Tellsls00

Tlf. 5 1S 52 - Østerhaven 1X. - Nordborg

,,chiki"
LÆDERVARER

VI HAR NU FODBOLDTASKER
MED KLUBEMBLEM KR. 34,00

FIND INSPIRATION TIL
DERES HJEM HOS:

L*I,Cff///øk
LøJTERTOFT 26 _ 28

NYT FRA UNGDOMSAED. UDVALGS-

l,l.-\,-r
Def blev nedsat et træ+er
udvalg, som skal lave træ-
ningsØvelser i alle rækker,
for at få a1le spillere bed-
re opbygget.
Hver ti.rsdag kl. 20. 00:21. 00
(fØrste gar,g l3/2) vil ung-
domstrænere være at træffe
i Nordalshallen, så hvis der
er foræ1dre el1er spillere
der vi1 snakke med os er i
velkomne.
UNGpoMSSPJEEBE !q lqRÆrpRE
SØndag d. L8/2 kI. 9.30 star-
ter- --'--.
ttG

Hus

TilUESTON
T1 lra væs til væ9

;,.. IOtItIY PETERSE]I
) MøBLER

,gode 69-71 -Nordbors-Tlf.45 I9 3 I,
Vi sætler kvalitelen i høisædel

KJELD ANDRESEN
As surond6r

Storegod.e 4 Nordborg

Telefon 45 l5 35

NDELSBANK
NORDBORG AFDELING

- en bonk De kon regne med!

. . tha,.n køber det hos

KAMPER
STOREGADE 77o NORDBORG

TELEFON 4517 44

SØNDERBORG

STEMPELFABRIK"
SPECIALFABRIK
FOR GUMMISTEMPLER

TELF. (04) 425612

BALTICA
FOR,Ffi



ltÅFill-F0RStKRt]tG

P. MATTESEN

MADS CLAUSENSVEJ I

TELEFON 450205

cJq r,til"rE=r
DAMEKONF EKTION _ NORDBORG

HERRETIAGAS!1{ET

STOREGADE 34 _ TLF. 45OO7O
NONDBOTG

Elilt IensBn
Ollelyr . Cenlralvrrmc og onll.l

åul. Ear. og vendmerlet

Lærkevej 87 - Longesø - Tlf . 450565

FORSI K R I NGSAKT I ESE LSKAB EN E

NYE DANSKE LLOYD
NYE DANSKE LIV

KAJ LASSEN
Lpkken 4 - Nordborg

Konlor: Jernbonegode 46
S6nderborg
Telefon 421864

-

m
Mekoniker Viggo Lousten

Hovnbi erg
Telefon 45U6A

WESTON
lra væg lil væg

TOlIlIY PETERSEII
) Møelen

Storegode6g-71-Nordborg-Tlf.45 I9 3l
Vi sæller kvalitelen i hølseedel

NDELSBANKE
NORDBORG AFDELING

- en bonk De kon regne med!

,IIL DE I KONDIi

DA KøR "LYN"
RULLESKØJTER ffi

MJELS 6430 NORDBORGPEHAMA,

3 DAGE TIL TYSK.LAND I PINSEN.:

Kaltenkirchen ved Bad Seegeberg/ Holsteinische
Schweiz, PLØnersØenl Liibeck/ Hamborg.
KØrsel med luksusbus + indkvartering
på hotel * halvpension + 200km. udflugts-
program + fodboldkampe arrangeres
FOR 2I5.-KR.

AlIe medlenuner (-:r,ed påhæng) over 16 år kandeltage.
Minimum deltagerantal : 42

Bindende tilmelding sendes til FESTUDVALGET
senest {. 15. marts L973.
Rejsen arrangeres i samarbejde med
EURO-SPORTRING.

nere og spillere selvl-
dette gØr mig tiI modstander af indendØrsturn

Jen "

TIESERBREYE MODTAGES
GERNE

DE ER ALTID VELKOMMEN I

SYDBAI\KG\
-densønderryskebank J

Storegode I
No rd borg
tlf. 45 15 12

Hovnbierg ofd. Svenstrup ofd.
Bu.tikscentret Nordborgvei
tlf. 451" r? 

ti?. aSOt At


