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Formand : P. SØndergård, t'tågevej 17, tlf.450403
Næstformand : Chr. Larsen, Østermarken 2I, Stevning
Kasserer , Peter Hansen, Lærkevej.30, tlf. 451866

Sekretær : Chr. Kronborgr sprog@vej 5, tlf. 450644

Medlem : Peter Glock, Mosevang 28, LLf. 453L79
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Formand : Verner Petersen, SProgØvej 10, tlf. 453146

Træner ,lviggo Nielsen, Th.Brorsensvej 74

Træner : Preben Jæger, Th.Brorsensvej 44
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Formand z BØrge Neesgård, tlågevej 50, tlf. 450434
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Kasserer : R. Paustian, Th.Brorsensvej 54, t1f. 450939

Medlem : Nie. Buchholt, Tranebærvej 6
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Nr. 5 l4aj 1973 4. årgang

FEST-I-BY,73
Solp bekendt afvikles idrætsugen i år i tiden
I F 20/5. AlIe arrangementer afvikles
ved og i Nordalshallen. Festudvalget sender et
detailleret program ud til alle husstande på
Nordals og vil derfor her n@jes med en kort over-
sigt over, hvad der vil ske i denne uge.
* Mange turneringskampe i fodbold fra Lille-

putter ti1 Serie III.
* SI's amtsstævne i håndbold hele s@ndag den

L3/5 og mange spændende håndboldkampe i
IØbet af ugen med tophåndbold som afslutning
sØndag middag den 2O/5 i Nordalshallen.

* Fodboldlækkerbidsken torsdag aften: Udvalgt
hold fra nordalsiske klubber
contra ?????

* Gymnastikopvisning fred,ag af BØrge Kolles
springpiger og mellem håndbolkampene s/ndag
middag viser Nordborg Gymnastikforenings
Rytmehold hvad de kan.

*. De mere showprægede fodboldkampe:
) NB's trænere contrå udvalgt hold fra ungdafd' (mandagf NBrs drenqe contra deres fædre

( tirsdåg)-

(04) 45 00 70

TIP-'roP
HA]IS SCHilTIDT

Ure og optik - Guld og sølv

Løjtertoft 8a - Nordborg - Tlf. 45 00 15



WESTON
lra vreg til væg

TOilTY PETERSET
MøBLER

Storegode 69-71-Nordborg-Tlf.45 l9 31
Vi saeller kvalitelen i højsædet

Havnbierg Stalionskro

Prcv vor bcrømle enrelning.

Grillstegte kyllinger og forårsrul ler

Anna og Viggo Bomberg
Tlf (04) 45 10 19

*
*

*
*

*
*
*

*
*

*

*

"Årets kamp": NORDBORGHOLD contra OMEGNSHOLD
(tirsdag) se holdopstilling i programmet:::
AlIe tj-ders tovtrækning mellem NH og NB(tirsdag). -r ,)
Brandværnets orkester spiller tirsdag aften
Det berØmte SPARKEBRÆT fra tysk TV-z (a11e
dage) .

"TRAGTEN". . .sjov nyhed fra håndboldklubben
Både ved sparkebrættet og tragten er der
fine gevinster at hente.
BØrnebiograf fredag(bededag),l@rdag og sønd.
TIVOLT fra onsdag til søndag.
Solistoptræden på festpladsen fredsg (bededagl
K1. 17.30 og 20.00 af selveste JOHN MOGENSEN
Der er selvf@Ige1ig gratis adgang ti1 pladsen
PØIsebar
"OASEN" -et sted hvor man kan hygge sig med
kaffe, kager, ØL og sodavand ti1 populære
priser.
Onsdag aften i OASEN: Europapokalfinale i
fodbold mellem Leeds United og AC Milan
(farve TV)
Torsdag aften i OASEN: Hyggeaften med unde{)
holdning

SlotBhroen
Kor n og Svend Jessen

Storesode 55 6,130 Nordbors
Tete{on r0.1) !50667

ANDELSBANKEN
NORDBORG AFDELING

- en bonk De kon regne med!

NORDBORG
KIOSK

nO. nl"u',na^^
Telelon 450949

.UGEBLADE .AVISER . TOBAK.TIPS '
Åb"n hve, sindog {ro 7 -12

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

E'VIN BURKAL
Godkendl T.l. n. Yogne
Købingrmarkvei 7 - Pøl

Tlf. 45 14 49

* AIIe tiders BAL lørdag aften i Nordalshal-
Ien med et S-mands orkester. Entre kun 5.-kr,

\ og vi sætger Ø1r vand og spi-ritus til popu-
) Iære priser. AIle er velkomne det er tilladt

at medbringe madkurv.
TiI sidst gSr vL opmærksom på den ud.skrevne TEGNE-
KONKURRENCE i anledning af FEST-I-BY '73, hvor
alle unge på Nordals under 15 år kan deltage.
Lav en tegning om et eller andet fra fodbold.
e1ler håndbold, helst i farver (A4-format 21x30cm)
med navn adresse og alder på bagsiden og aflever
den senest den 12. maj i Nordalshallen (kiosk)
De tre bedste tegninger præmieres.

SøNDAG den 20. MAJ

kommer hele Donmork's GITTE og FARMAND og optræder på

festplodsen kl. 17 og kl. 20.

VEL MøDT PÅ SPORTSPLADSEN . FESTPLADSEN OG

NORDALSIIALLEN T UGEN FRA DEN 13.5 TIL 2O.5
Festudvalget

I
'ret til ændringer i programnet forbeholdes.

Sportsarlikler

ø2,/røtstle.rtRAS'TAXI
TLF.45 07 76 5øndcrb,,rg 'flf. ia4) .{l l5 )/

Nordborg - Tll. (04) 45 16 58



VIL DE I KONDI?

DA KøR "LYN"
RULLESKøJTER rrENrfirr:I

P E H AMA, MJELS 6430 NORDBORG

fortsat fra sidste SPORTEN

HVAD FORSTÅR MAN VED KONDITION

(Viggo Nielsen)
skal vi så lægge i ordet
nstræning forstår man de
qiver den grundkonditio

t spi11e fodbold. D.v.s.
mI. ilt pr. min. pr. kg

ta1 eller testtal på 65.
et inden turneringens st
r tilbage at vedligehold
t forbedre lungeventilat
t til blodet, og transpo
at r skal der bruges 6n f
overfØrelsen ti1 muskler
(mæIkesyretræning) . Men
gen forbedring sker uden
er fj-ndes ingen genvej s
nde medikamenter, der ka
e kondition.
ldspillere vi1 jo gerne
hensyn t,i1 optræning af

Iserne skal så meget som

FOR SI K R I NGSAKT I E SE LSK AB EN E

NYE DANSKE LLOYD
NYE DANSKE LIV

'4t

)r

trænj-ng ? Ved kon-
n træning, der hur-
11, der er n@dvendig
en iltoptagelse

. også kaldet et
Dette mål skal væ-

årt, så der herefter
e træningstilstanden.
,ionen , overfØrelsen
rten i store blod-
orm for træning,
ne kræver en anden
et fælles træk er
hårdt, surt arbej-

å som piller eller
n hjæIpe 6n i hur-

træne med bolder , \
nerve- muskelfor:l'

. muligt af trænj-ngen

KAJ LASSEN
Løkken 4 - Nordborg

Kontor: Jernbonegode 46
Spnderborg
Telefon 421864

Hvad
ditio
tigst
for a
på 65
kondi
re nå
kun e
For a
af i1
mængd
mens ,

form
at in,
de. D,

ligne:
tiger,
Fodbo
og af
bi-nde

frugt - Grcnt

Konrerves

Thorvald JENSEN
oregode 7 - NORDBORG - Tel{. 45 03

Relco?d Vusk
og ?w\lestwe
Våd vul - Tct vuk - Pullc- og rtrygcvrrt

VI HENTER OG BRINGER

Holmsode 6 - Nordbors - Telf. 451238

Kirkeby . .45 O0 55

)
Ujnar Lorenzen

købmand Turøvei 42

Slagterl

&

Pølscmagcrl

K. S'TE[\NBE[\G
Storegode 56 - Nordborg - Telf . 4517 15

Man

går da

ind

til ....

cJq rrt
DAMEXONFEKNON

l.<3æF

NORMANNIA

FORSIKR ING

Jes Chri stensen
Th. Brorsensvei 78

Telefon 45097')

Nordborg
Tlt. 4517 5r

Tå KRANSEKAGE med hiem

lro

H foiers
Burriscenter
Il+.4517 50

HUmerS,Jør{ensen
1ræErtstrÅ\)@

NORDBORG - TLF.451750

Alt i el-køl«kenudrtyr *

Jeprenr Llllebller
og Turirtbusier

Irvencby

Ring - når De skol kPre

- ril rlf.451368Storesode 30- 32 - TIf. 451540



OFFSETTRYKNING
DUPLIKERING
FOTOKOPIERING
udløres hurtlgt
og til rimelige priser

E. LORE]IZETI
STOREGADE 79
TLF. 45 18 05

FOB§ITRITS
tegner man ho!

ililrs lonEilzEl
TLF. 4s 18 e5
STOREGADE 79

foregå med bo1de, men konditionen kan ikke optræ-
nes i boldspil i tj-lstrækkelig grad, da man ikke
bliver presset tilstrækkeligt.
Lunge --hjerte kredslØbets forbedring kommer vr)
langvarig fuldbelastning. Hvad er så fuldbelast//
ning ? Det ei: den belastningrder svarer til den
stØrste iltoptagelse spillere kan klare uden ilt-
underskud. Jeg mener det vj-I være muligt med 1
times Løb 3 gange ugentlig i forårssæsonen at
opnå testtal 65. VeI at bemærke hvis sidste års
Lræning fØrsL slutter til jul, så pausen ikke
bliver på mere end 14 dage.

(fortsættes i næste

FRA OLD-BOYS AFDELINGEN

Træningen er nu i fuld gang på banen
bjerg skole, hvor også nye medlemmer
kommen.
Vore turneringskampe spilles onsdage
gende plan:

SPORTEN)

ved Havn-
er vel-

efter føL-

Bogf0ring, slal,
,rcvision og

momsro$rslal
GHR. KRONBORG

Sprogøvej 5 - Nordborg
TeIf . (04) 45 06 r14

og

CONDITORI

]I. ITEB]IER
Tlf . 45 17 53 - Langesø

lÅltGrss
BAGTRI

,I

I

IUI. PERREGAARD A.S
6430 NORDBORG 6474 SKOVBY
Tll. 45 01 50 Ttf. 44 44 00

Korn - Foderstof{er

Brændsel - Byggemoterioler

ffH
Tll. 45 16 25

- ET HELT HUS FYLDT MED SKO

FIND INSPIRATION TIL
DERES HJEM HOS:

nott{pii,o,
Løjte*oft 26-30, Nordborg
Telf. (oa) 4514 32

NOeOToRG
ATOBEGAD€ 2I

TELF. (04)15 197s

RUTEBILSTAT IONENS

AVTSER _ BLADE Tl{. 451428
TOBAK & CHOKOLADE

Åbcn sdndog til kl. 14.

ffi

)ma,.rt keber del ho*

KAMPER
STOREGADE 77o NORDBOR.G

TELEFON 4517 44

SLAOIERFORNEINING

f. f. Iensen
Nordborg - Tele{on ,15 1406

NORDBORG
KAI I.,IøLLER

Telf. (M)451462

BOGHANDEL

HAF]IIA.FORSIKRI]IG
Peter Mattesen

Mads Clausensvej 1 - 6430 Nordborg

- ring 45 tl2 tl6

KøRESKOLE
Velegnet skolevogn
og eget
TEORILOKALE

]I. BOY3Eil
KøRELÆRER

Spbokken 2 Nordborg
Telefon 45 0096

n



STOT

Nord- Als Boldklub
BL V MEDLEM AF
BOLDKLUBBENS VENNERI
Henv.: Jdrgen Petersen,

Tel{,450728

.u)
\l %H

molermester
52 - Osterhoven ll - NordborgTlf. 45 I

SÅnaN GIK DET APRIL (af Verner Petersen)

Lad os begynde med det glædelige. Efter nogle )tovervejelser besluttede vi at overtage Bro-
balles kampe i serie VI, for der har været så
stor en tilgang, åt det kunne lade sig g@re.
trjerdeholdet vinder så stort, kunne der bare
blive liCt tit de andre hold, men fortsæt bare.
Tredjeholdet startede jo som vi nok regnede
med, men ]:liver der også vist vif je og energi,
så skal resultaterne nok komme.

Men så kommer klubbens store smertensbarn, så
ved alle hvem der er tale ofllr nemlig andethol-
det. Det værste ved det er, at det er gode
boldspillere, men det er ligesom der manqler
noget energi. SkaI de mØde et af topholdene,
går de til den med fynd og klem, og så går det
rigtig godt, men vi skal have det frem i alle
r\urL,yu.

FØrsteholdet fik en god start, men vi må jo
se i Øjnene at det er et ungt hold, så de
unge skal jo lige spilles ind fØrst, de spil-
Ier godt allesammen.

))

TIL

IORBBONG TIRTEIITTDEL

HENNING LARSEN
Storesode 62tlt. 45 16 69

MObil Qui.t service

ALS AI'T(' sII(DP

-

P.tcr D. Ahd..r..

Løltertoft -.Nordborg - Ttl. 45 15 47

'ffinnrsTErsrlr

Storegade 4 - Nordborg - Tlf. 45 14 26

Søndergade 7 Guderup - Tlf. 45 81 1O

Ynglingene har et godt hold r og der er mange
talenter at hente der, hvj-s de bare bliver ved
Kæmp alle mand på alle hold, og få stor til-
fredshed ud af det båd.e for jer s.elv og pub-
1ikum.
Så lige en appel til publikum. -Når der er
hjemmekaffip€, så lad være med at rakke sådan'rjd på spillerne hvis ik(e det går som I
dnes det skal, det bliver det ikke bedre af ,
tværtimod. Vi kan alle se hvordan det skal
gØxes, men kom og vis det.

tlilr lensen
Olhfyr - C.ntr.lY.r[a og rnlU

rul. g.r- og vendnodrr

Laerkevei 87 - Longesø - Tl{.450565 TELF.151549
STEFFEI' §TEFFEtrSEX . iORDBORG

.ln den Splelregeln ltohl nldrt.
dr0 or Yerboton kl."



II. G. IIU§HJÆtP
v. H. Callesen - Storegøde 29 - Nordbotg - TU. 4t a3 34

. AuroriseretEL-installationsfirnra

Reparation af samtlige husholdningsmaskiner

J rRG Elr s E.TJFilAS 
M u s s rN

I{lalsrforratning

oKsEøL.5430 XORDBORG.TELF. 45 1294-450158

månedens hold for )t
3-3modHaderslev
0 over Åbenrå rr

UNGDOMSAFDELINGEN

MÅNEPENS H.OLD

Vi har kåret LillePut A til
den gode start de har fået.
K.F.U.M. og en sejr med 6 -
er vj-rkelig en præstation.

I4ÅMEPUNS SPILLERE

For piger blev det Gitte Thomsen og for drenge
Lilleput Kim Olsen. Vi Ønsker jer hjertelig til-
Iykke :

NY ADRESSE

BØrge Neesgård, I{åæ,gi-f!, LangesQ,
rtf. 450434

TEGNEKONKURRbNCE

Vi håber på, at også mange NB-unge deltager
FEST-I-BY tegnekonkurrencen- Læs mere om det
andet steds i bladet.

l)

K]ELD ANDRESEN
As surondo,

Storegode 4 Notdborg

Telefon 45 l5 35

sÅrrrcA

Mekoniker Viggo Lousten
Hovnblerg

Telef on 45 14 60

$ø[y firo
STEDET HVOR STORE NAVNE UNDERHOLDER

OG GLADE MENNESKER MøDES -
telefon 45 lO 46

/Vo,>L o, 
5 I o,,, 

f 
u o rlæ, i

v1 Erik Rudbeck
Telf.tl5 l4 79 RidePladsen 3

I rA UNIER...
-Ve[,I vAR HELDTc ?

-

Lodtrækningen ved sj-dste filmaften om 3 klub-
emblemer gav fglgende resultat: nr. 37, nr. 63,
nr. 88. Ungdomsspillere som har fået en seddel
med et af disse numre, kan afhente emblemet hos
BØrge Neesgård.

NYT HqLD

Som nævnt i dagspressen har N.B. nu også
et fjerdehold. Broballe har trukket sig
6 og N.B. har aflØst Broballe. Med dette
har N.B. j.alL 22 (:) hold i ild-en.

TRADITIONEN TRO

fået
serie

hold

indbyder Festudvalget også i år til pINSEpARTy
'{rdag den 9. juni L973, denne gang på Havn-
.)erg Stationskro. Mere om arrangementet i
næste SPORTEN, men reserver dagen allerede nu.

Qaedep

MAL ER FORRETNING

HOLM

TELEFON 451395

TRICOTAGEHUSET
Sloregade 31 - Nordborg

I



AUTOYÆRKSIED

SlorcEade66 - NOnDBORG - fef. 450199

6YNITI.IER T'IOOS

Bæksade 2, Nordborg, tlf.45 l6 54

Helmuth Hansen
Blikkenslagermester - Centralvarme

og sanitet
aut. gas- og vandmestcr

sYD: 9G N9FPLY§KE.,K,IiUPB;ER

Ønsker at spi1le venskabskampe med vore ynglinge'
hold. I august kommer den sydtyske klub SV Waq)
seralfingei på besØ9, Nord-AIs Turistforening z
er f ormidldr.
Den anden k1ub, Bergedorfer SV fra Hamburgs om-
egn har henvendt sig direkte til N'B' og kampen
s[.a1 spilles pinsel@rdag- Begge klubber gæster
Nordals som camPj-ster

TIL S,jD.ST, EN-T?ti<

til de mange damer som har s@rget-for, 4t vort
sidste spillerm6de er blevet en så stor succes.
Det var åtre tiåers kaffebord I leverede

]H'V@RNTAR Hvornår var fodbold-
VM i Frankrig ?

Sktiv det rigtlge åreta1 på eo aeddel mcd

AR]DtrTT

;lDtrT\ARtiTl""""'r:åd":',';:Itl1'"L*il'o"1"""'

,,chiki"
LÆDERVARER
NORDBORG TLF.450129

Støt vore o
annorr.0Øter

Støt vore o
annor.]OØter

DE ER ALTID VELKOMMEN PÅ

NØR
HtrRRED

FIUS TELEF.N 45053s

KøBMANDEN

lent Lausien
Købmand

Tlf. 45 15 03

I'AXUFAXTUR
xo}{FEXIX)n
xoiDx)RG

§{ANDELSBAI\IICEN
- ogsd ungdommens bonk

Storogode 33 Nordborg Tel{, (0.a)45 l4 40

Der er også sPort i at hunne

høre bil på den rigtige måde!

Lær det nemt og bekvemt i

"$RII.ALS KøRESKOLE
J J. BRoDERSEN
Mågevej 4 - Langesø,- TIf ,:45 17 55

6Ptl Bogeri- og ionditori
Stort udvolg i frisk
og lækkert brod

KURT MADSEN
Holmsode 7 tl{.451434

lJt|S.INSIALLAIOB

)
?


