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VEDRøRENDE F'EST-I-BY .(af Per S@ndergaard)

Otte hektiske dage plus rnange, mange forberedel-
s i er nu forbi, otte dage, hvor sammenhold og
v-ljen til at ville gØre noget for sin forening
blev bevist er ti1 stede i fuldt måI.
Dette er for mig en meget værdifuld erkendelse
at kunne gØre som leder af den ene af forening-
erne, der lavede rarTlmen til Fest-i-by. Ja, d.enne
helt enestående ramme, det udvidede festudvalgl
skabte, vi} jeg meget gerne takke for. Må jeg
have lov at trække et enkelt navn frem, peter
Glock, der vel nok har været drivkraften frem for
nogen i dette arbejde. Tak for det, peterl
Det har glædet mig, at der var lagt så meget
vægt på, at Fest-i-by også kom til at stå som
sportens fest, ikke en dag uden en række sports-
kampe og opvisninger, derimellem nogle af de
helt store.
Når ordet "også" har sneget sig ind, skyldes det,
at Fest-i-by som hovedformåI har at skaffe penge
til ungdomsarbejdet m.m., og dette formåI kunne
n-'i friste til at satse 'lidt mere på de givtige
t letagender, på bekostning af sporten. Gcdt I
modstod denne fristelse.

(04) 45 00 70

HAIS-SCHiIIDT
Ure og optik - Guid og sølt

Løjtertoft 8a - Nordborg , 'flf. 45 0O 15



WESTON
lra vaeg til væg

TOI{NY PETERSElI
MOBL I R

!to,eq,:i1e 69-7 1 -Nordborg-TI f .45 I9 i l
'r s;etlcr k v.::lrlelen i hø jsæ<Jet

Havnbierg Stalionskro

Prcv vor beromle enrelning.

Grillstegte kyllinger og {orårsruller

Anna og Yiggo BomberE
Tlt t04l 4s 10 19

Er der enkelte begivenheder, der kan trækkes frem?
AIIe sportskampe bar præg af lysten tiI at være
med, og afbudene var få. PersonlJ-g synes jeg, jeg
vil nævne nogle enkelte kampe bl.a. serie III ))
kampen om lØrdagen mod Vilstrup, som vi vandt. /'
Den sejr var god at gå t.il fest på om aftenen.
Der var III div.-damernes håndbotdkamp om søndag-
en i hallen, ag endelig syntes jeg også vældig
godt om II Div.-kampen i håndbold meltem Vidar
og Nørlum/mr. Nissum. Jeg kan ikke lade være at
nævne, at jeg i samme uge var 6n af tre tilskuere,
der så vores piger vinde 16 0 i fodbold. Det
er givet, der er mangie flere kampe, der kunne
trækkes frem, men alt skal jo ha' sin begrænsning.

Den anden d.el af Fest-i-by, den hvor de mange
penge skulle komme fra, var en anden kæmpe-his-
torie. Fi1m, operette, tivoli, krostue, bal,
sparkebrædt, tragt og p@Isesa1g, der blev solgt
3000 pllser kan jeg nævne som et udtryk for de
store ta1, der er blevet regnet med. Den person-
lige indsats stod også i forhold til talIene,
1ad mig lige nævne, åt Gunnar Jespersen 6n dag \stod ved p@1segri11en i 9 timer i træk. Det -/
kunne også ses, selv på ham !

åtotdhrorn
Korin os Svend Jessen

Storescde 55 6.130 Nordbors
Telelon rc{) 450667

ANDELSBANKE}I
NORDBORG AFDELING

- en bonk De kon regne med!

AL FTYTNING
med lukkede llyllevogne udløres,
såvel i ind- som udland. - Vi har
gode, lørre lokaler lil rådighed iil
møbelopbevaring.

E'YIN BURKAT
Godkendt T. I. R. Yogne
Købingsmarkvei 7 - Pøl

Tlf. 45 14 49

RD
KIOSK

nO. nl"u'?ta,.A
Telelon 450949

G

.UGEBLADE .AVISER .TOBAK.TIPS .

Åb.n hr., s;ndoq {ro 7 - 12

Jeg vil gerne her igennem SPORTEN rette en tak
tit alle, der har stØttet os med penge og mate-
rialer, uden denne hjælp kunne vi slet ikke
h'pdtere en sådan fest. Tak aIIe sammen :

L -h jeg til at begynde med skrev, begge klubbers
medlemmer, kvindelige og mandlige, de helt unge,
aIIe gav en hånd med, der blev hentet borde og
stole, der blev hentet glas, der blev byttet pen-
ge, der blev hentet b@gegrene og blomster, der
blev pyntet op, alt sammen med en fart og et
humØr, enhver formand kan blive en smule "stol:-
snudet" ved.
Dagen derpå, alt skulle ryddes væk, 500 stole,
65 borde I rengøring overalt, endnu engang mange
villige hænder , )d så mange, åt denne del af
arbejdet blev klaret på 2 timer ',to timer',.
Til slut. Vi har i NB været gfaa-Eor-E-amarbej-
det med Nordals Håndboldktub, €t samarbejde, vi
tror på og håI:er på kan f ortsætte, både ved
Fest*i-by og ved andre lejligheder.
På gensyn alle tit Fest-i-by Lg'|4.

§tør YoRE ANNoNcøRER

RAS'TAXI
TLF.45 A7 76

Sporlsarlikler

Sor;JtrL,,,ri I ii '-41 rl l5 i7
Nordborg ' fll (C'1r 15 I6 58
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ViL DE I KOND] ']

DA KOR "L Y N"

RULLESKOJTER

FORSiKRINGSAKT] ESELSKABENE

NYE DANSKE LLOYD
NYE DANSKE LIV

Lv2

KAJ LASSEN
Løkken 4 - Nordborg

Konfor: Jernbonegode 46
Sønderborg
Telefon 421864

nq"åffiffi
P E H AMA, MJELS 6430 NORDBORG

FEST_I-BY GLIMT

Dameholdet har sagt nej til at spille en fod-
boldkamp mod O1d-boys motionsholdet, fordi de
"gik for hårdt til" sidste gang de spillede moi
hinanden.

Hvorfor stillede Ke1vin Kjær Jessen ikke op som
centerforward til "Årets kamp"?
Det var f ord.i han blev skadet under opvarmnj-ngen,
og ikke som en tilskuer mente, dt han var bange
for modstandernes stopper - det var Svend Jessen
fra Slotskroen.

Entreen ti1 ballet var bestemt ikke hø7. Men aI-
ligevel forsøgte nogen at komme helt gratis i
hallen. Så f.eks. to piger der fors@gte at mase
sig gennem et meget smalt vindue i omklædnings-
rummet. Det lykkedes for den ene (spinkel), den
anden (ikke spinkel) sad fastklemt halvvejs og
kunne hverken komme frem e1ler tilbage, da vi
opdagede dem. rb*
Og til si-dst den om en spiller,der sendte afbud )
i sidste Øjeblik (svigerfars båndsav skull-e fileE)

- men han var slet ikke sat på holdet :

)

Frugt - Grcnt

Konrerves

Thorvald IENSEN
oresode 7- NORDBORG - Telf. 4503

$eko?dVu*k
og rrr,llestu;e
Yåd verk - Tor vask - Rulh- og rtrygcvlrk

VI HENTER OG BRINGER

Holmsode 5 - Nordborg - Telf. 451238

-|rru. Lo."rr".,

køl:rrand Turøvej 42 Kirkeby . .4 5 OO 55 K. S'TEi\NBE[\C
Storegode 56 - Nordborg - Telf . 45 17 15

Slagterl

&

Pølsemagerl

Man

går da

ind

til ....

Ictq rrt
DAMEXCINFEKTiON

1,.Jær

NORMANNIA

FORSIKR ING

Jes Christensen
Th, Brorsensvei 78

Telefon 45097')

To KRANSEKAGE med hiem

: ffl::,.,'fffio'[:'}*,
Tit. 4517 60 Ttq.4517 61

NORDBORG - TLF" 451750

Hamør&JørdensenI 7 lEErJIirt ErA\1 IIEEEEEIEI

Alt i el-køkkenudrtyr r

E.lL DV,qryo""ffi
@r,.,.;"de 3o - 32 - rt+.ls ts 40

Nordborg

Jeprenr Llllebller
og Turirtåulier

Lavencby

Ring - når De skol kpre

- rit rlf.451368



OFFSETTRYKNING
DUPLIKERING
FOTOKOPIERING
udføres hurtlgt
og til rimelige priser

E. LOREI{ZE]I
STOREGADE 79
TLF" 45 18 05

FORSITRIIS
tegner man ho!

HÅHS LonilZEt
TLF. 45 18 05
STOREGADE 79

LI.DT NYT .FRA U.NG?OMSAFDELI§GEN

MÅNEDENS SPILLtrRE

Birthe Meyer og Freddy Nåf har
kåret som månedens spillere.
Begge tillykke med valget

pEr KAN_] JKK,E_V,ÆRE BESENpT. :

vi denne gang ),

Ved sidste filmaften (S. apgil) har Festudval-
getforæret Ungdomsafdelingen 3 stk. klubemblem-
€rr som skulle bortloddes blandt d.eltagerne.
I sidste nufllmer af Sporten blev de tre rigtige
numre bekendtgjort og det var 3'l , 63 og 88.
To klubemblemer ligger stadigvæk hos BØrge
Neesgaard og hvis de ikke bl-iver afhentet inden
den 10. juni tilfalder de Festudvalget igen.

HVORNÅR VAR DET NU DET VAR ?
RedaktØren har besluttet at standse denne konkur-
rence allerede nu og ikke som planlagt i november.
Grunden er at interessen ikke var så stor som. \.
ventet. Vinderen med maximum points og efter Loc)
trækning blev Benny J@rgensen, Apotekervænget 2.
Han belØnnes med et par fodboldstrØmper.

Bogf0ring, skal,
rcvision og

momsrognslab

GHR. KROIIBORG
Sprogøvej 5 - Nordborg

TeIf. (04) {5 06 4{

o9

CONDITORI

]I. WER]IER
Tlf. 45 17 53 - Langesø

1Ålt6tsø
EAGERI

I

I

l

j

M. PERREGAARD A-S

6430 NORDBORG 6474 SKOVBY
Tll. 45 01 50 Tlf. 44 44 00

Korn - Foderstof{er

Brændsel - Byggenioterioler TIt. 45 16 25

- ET HELT HUS FYLDT MED SKO

FIND INSPIRATION TIL
DERES HJEM HOS:

tott@//ifirr
Løjtertoft 26-30, Nordborg
Telf. (oa) 4514 32

NOnolo8c
SIOREGAOT ?T

TELF. (04)45 19 75

RUT E BILSTAT IONENS

MKffi@S[K
AVTSER - BLADE Tlf . 45 14 28

TOBAK & CHOKOLADE
Åb.n ,ondoq ril kl. 14.

,r.;.n ksber det hra*

KAMPER
STOREGADE 77o NORDBOR.G

TELEFON 4517 44

5L ÅGTERFOPPEINING

t\",[,L.lgl,?,sn
B()GHANDEL}It)BDB()RG

KAI I.,1 ø LLE R

Telf. (M) 451462

HAF]IIA,FORSIKRITG
Peter h{attcsen

Macls Clausensvej 1 - 6430 Nordborg

- ring 45 O2 05

KøRESKOLE
Velegnet skolevogn
og eget
TEORILOKALE

T{. BOYIEX
KøRELÆRER

S6bokken 2 Nordborg
Telefon 45 00 96

v
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gryE7

m o Ierme ster
T1{, 15 1852 * Osterhoven ll _ Nordboro

NY KONKURRENCE

STOT

Nord- Als Boldktub
IL,r'M[L{FVAI
t]Ot DK I-I]I]F ENS VEI]N ER

Henv.: Jdrgen Petersen,
Telf. 4507 28

"Hvornår var det nu, det var?', bliver erstattetaf en ny konkurrence, som er forbeholdt ungdoms_spillerne. Der stirres et sp@rgsmår rrver måned \,,r,om et eller andet inden for NBs "egine rammer,,, l'log hver måned udsættes cler en præmie til denmed det rigt-ige svar.
(Ved flere rigtige svar - lodtrækning)

Også i år vil der blive spillet om ALS CUp,en.NB er som sædvantig arranggr. Denne gang er samt_lige serie III og IV hotd på ats invitei<arle klubber har accepterei, håber vi på=:; ?3a »og sportslig: af rriklinq.

Mdnede NS
Hvor: mange læderbolde har N.B.
efter din mening til rådighed?

svar på en seddel med navn og
,.-iL.:ter den tjI din træn_er,

eIl-er redakt@ren senest den:

En tribiLlet tj-I Nordborg Bio

Skriv dit
adresse og
hofdleder

ALS CUP '73

TIL

ilORDBORS TÅRUEIIIIDEI.

HENNING LARSEN
Sroresode 62ti{. 45 1669

MObil gui.t service

ALS AI,T(I lstl(tP

P.tcr D. Aod.r..n

Løjtertoft -.Nordborg - Tll. 45 15 47

cHRISTtil$tll

Srorc'gade 4 Nordborg - I-1f . 45 14 16

Sondcrg.r,Jc / (iuderr:p l'li. 45 il 1 10

Lodtrækningen e sluttede med flere fremkaldelser,
planen. ]. i I lrrÅrora \/år moro al I or mi ndre
Der spilles efter CUP-systemet, som f.eks. i
L-$spokalturneringen, d.v.s 2 x 45 min. har man
ix.6 i den ordinære kamp f und.et en vinder, spilles
2 x 15 min,; Hvis kampen stadig er uafgjort, spar-
kes 4 straffespark pr. ho1d. Derefter evt. til
et spark misbruges.
AIle kampe spilles på Langesø Stadion og alle
begynder kl. 19.00.
Sidste år gik trofæet jo som bekendt til UlkebØI.
Vi håber på en god og fair turnering, med megen
god fodbold, samt manqe tilskuere til at skabe
stemning omkring de drabelige lokalopg@r.

TURNERINGSPLAN Kamp

r,ysabild (I)
- Augustenborg (2)
- Notmark (3)

SØnderborg (4)

- Vinder kamp 2 (5)
- Vinder kamp 4 (6)

kamp 5 - Vinder kamp 6
FINALE

Tirsdag
Torsdag
Tirsdag
Torsdag
Tirsdag
r 

)sdaø
Onsdag

L9 .6
2L.6
26 .6
28.6
3.7
5.7
r.8

NBI
UlkebØ1
Egen
NB IT
Vinder
Vinder
Vinder

kamp 1
kamp 3

tlilr lensen
Olhfyr - Ccnlnlvrnno og unlil

.ul. g.r- og vrndnorlor

Lærkevei 87 - Longesø - Tl{. 45 0565 TELF. 45 l5 49
§I'ETFEiI §TEFFENSEIi . ilOff .,BOAG

ryt,



H. C. HUSHJÆLP
t li (:r,:.,,,) \r,,";, 1,1.,.., ..,,,./l,,, /,, ,,rai rr

\..
atron af samtlige husholdninosmaskiner

JsBGEN§Et[F-AsMUssrN

Malerforretning

oKsBOL. 6430 floRDBORc. TELF. 45 1294 - 450,r68

NY KONKURRENUH
llrr--^----9_- _-_ - f ^L --_--^tt I r

DET VAR SYND

l ?:-3:: _'Ik: y.' f lere tithØrere tit midtjydske »

3T?.ø..rs opf@relse af Emil Reesen og Ir{ogens DamsFARTNELLT i Nordars halren i forbinderse med NBsog NHs idrætsuge Fest-i-by, navnlig ungdornmensvigtede J ---)-

?:: I?i :]1::" en oplevetse udover det sædvanlise,ror rr_t trods for de primitive forhold, de optråa_ende måtte agere undei, lykkedes det at give etudmærket indtryk af operelt"rr. De medbragte kuris-ser og ikke mindst de farverige dragtei-r^. etfesLligt syn. AktØrerne virkede, tir trods forde kun tre rækker tilhØrere, meget veloplagteog sikre, selv ikke flere strømåfbrydelåer kun_ne slå dem ud af stilen. Sceneskift; der foregik
Io. "åb91t tæppe", skete hurtigt og elegant, ogforest:-llingen fortsatte omgåeÅa..'r,uå=ågemusik_en var det svageste punkt. l.arinerri ;;-ikke eg_net for et enligt klaver, men orkestre fås jo ik*
[:"'iio:",;l;:o:ffi:l;?.iåii; "s-å,-,-uåiaån.-,"' ))

rmnx,Tx#A

K I tr i. D Al'.jDt,l l: \Il'.1
Assur,:,r,ic.r

St,.rpqa,-jo J lj,,,,1)o,,J

felefon 151535

\,i,r'...:r, l.t'.'.' Jqc LLlirsle,l
llov,rb;erg

T e le{ on 4.5 14 60

$shy firs
STEDET HVOR STORE NAVNE UNDEHHOLDER

OG GLADE MENNESKEB MøDES _

telefon 45 lO 46

r 1'tr'»[.,'§i a{)..'' r1'.,,',"f..r.1

v Erik Rudbeck
Telf .45 14 79 Ridepladsen 3

Forestillingen sluttede med flere fremkaldelser
selv om de få tilh@rere var mere eller mindre
Ømme i hænderne af at fremkalde et nogenlunde
' \>onerende bif ald.
I\.*dtjydske amatØrer fortjener 30 fyldte rækker
i stedet for 3, det håber vi på næste gang.

Censor

I rÅ ltxIER. ..
TRÆNERSKIFTE

Som det er de fleste bekendt har preben Jæger
sagt op som træner ved NB p.g.a. bortrejse fra
Nordals.
Vi sj-ger tak til Preben for de mange år i NB som
spj-ller, ungdomstræner og seniortræner og @nsker
ham og hans familie held og lykke fremover.
NY TRÆNER

Preben Jægers efterf@lger som træner for
og 4. hold er Johnny Ni-elsen, Egevej 63.
PINSEPARTY

t)*, 
""" 

9. juni, kI t9 .00 på Havnbjerg Stations-
du får indbydelsen til*kro. Reserver denne dag

sendt af Festudvalget.

2

Qaec/ee

MAL ER FORR ETNING

HOLM

TELEFON 45 I395

TR.COTAGEHUSET
Storegade 31 Nordborg

----

i r'«rn,§[[.§T]:KXH



Helmuth Honsen
Blikkenslagermester - Centralvarme

og sanitet
aut. gas_ og vaodmester

tsækgade 2, Nor<iborg. rlf 4s I6 54

ÅUTOYÆRKSTEO

Slorcgadc 66 
- 

NORDBORG 
- Tell. 45 Ol 99

GYI\IT|.IER I,ICCS

Jeg vil gerne hermed takke alle i Nord_alsBoldklub for den tid vi har haf t ="Å""1- såveri modgang som i medgang.
En særlig tak til Viggo og bestyrelsen forgodt^samarbejde og forståålse i den tid, derer gået, håber at vi ses engang i mellem.Tak til alle ledere og spillerå for den smuk_ke gave, som U,1la og jeg-har modtaget.

Med sportslig hilsenpreben Jæger

Støt vore OannoncØrer
,,chiki,,

LÆDERVARER
NORDBORG TLF.450429

Støt vore O
annongØrer

DE ER ALTID VELKOMMEN PÅ

NØR
HERRE,D

HUS TELEF.N 4sos35

KøBMANDEN

Fenl Lauslen
Købmand

'Ilf. 4s 15 Cl

IIAXUFAXTUR
xollFEXTtOx
xoiDloRG

FT-&hIDELSBAI\IIGEN
- ogsa ungdommens bank

Storcaodc 33 Nordborg T.lf. (0.4)45 lf 40

Der cr ogsi sport i at kunne

børe bil på den rrgtige nådc!
i .tr det nemr og bekr.emt i

n0RD.A[S t(0RES|(0LE
) l. BRoDFRSIN

:. \,Iågevej 4 - I-angesø - 1-lf. 45 17 55

)

I Bogeri- og conditori
Stort udvolg i frisk
og lækkert brod

KURT MADSEN
Holmsode 7 tl{.451434

l,lls.INSTALLATI,R

n
61430NORDBORG TLF(


