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NORD.ALS BOLDKI,UBS. BESTYRELSE

Formand : P. SØndergård, Mågevej L7, lLf. 450403

Næstformand : Chr. Larsen, Østermarken 21, Stevning ,)
Kasserer : Peter Hansen, Lærkevej.30, tIf. 451866

Sekretær : Chr. Kronborg, SprogØvej 5, tlf. 450644

Medlem : Peter Glock, Mosevang 28, t1f. 453L7g

SPILLEUDVALGET

Formand : verner Petersen, SprogØvej 10, t1f. 453L,46-

Træner : VJ-ggo Nielsen, Th.Brorsensvej 74

UNGDOMSAFDELING

Formand z BØcge Neesgård, t"tågevej 50, t1f . 450434

or.o-goys gnsrynrlsg

Formand : Knud Poulsen, Hvedemårken 12, tlf. 450331

Kasserer : R. Paustian, Th.Brorsensvej 54, tlf. 450939

Medlem : Nis Buchholt, Tranebærvej 6

EESTUDVALG 
iJ

Formand : Peter G1ock, Mosevang 28, LLf. 453L79

ffil6h*lrffiT'tl.hå l- SYDHAI§"SS

RTEN [;i*#'' i:iliiål,'. "
Tryk : E. Lorenzen

NR.7 Julr1973 4. Åncarrs

UNGDOl'1SAtr'D. FORÅRSBERIITNING (sørge Neesgård

Ntt, da vi er f ærd ig med f orå,rs turneringen, synes jeg,
)r skal nævnes nogle tj-ng.

Først det gode og clet gæ1der de { ungdomshoJ_d, som
er med i topstriden. fet er Miniputter - Lilleputter
A - Piger I og Junior A.
I har klaret jer meget fint, og jeg håber, I a1le
spytter i næverne, når I går igang efter sommerferi-

o,len fire hold med gode placeringer ud af L4 tilmeld-
te turneringshold er efter min mening for 1idt.
Det kunne jo måske tyde Få, at vi er kommet i de for-
kerte r'ækker.
l,'[en det kan også være, at ungdomsafd.elingen idag er
ved at være så stor, at der skal f lere ændripøor. +.i 1

Jeg vi1 her komme med et par forslag.
Eor det før:ste nener ieg, at man skal lade være med
aL tilmelde sig i indendørsturneringen, (det har ,ieq
skrevet førl) og i stedet for Celtage i stævner,
Træni-ngen i vlnterraånederne skal forbered.e os ti1 en
kommende udendØrssæson.

ledstød, skydefærrllghed.(med begge ben l) og a1le
de andre ting, sorr en god fodboldspiller skal beher-
ske, skal trænes fra 1i11e af.

(04) 45 00 70

HA]IS §CHTIIDT
Ure og optih - Guld og sølv

Løjtertoft 8a - Nordborg - Tlf. 45 OO 15



WESTON
lre væg til vag

TO]ITY PETERSET
MØBLER

Storegode 69-7 1 -Nordborg-Tlf.45 l9 3 1

Vi sætler kvalilelen i høisaedel

Havnbierg Slationskro

Prcv vor bcromle enrelning.

Grillstegte kyllinger og forårsruller'

Anna og Yiggo Bomberg
Ttt (04) 4s 10 19

J tror rnj.g nråske ikke, men jeg er si-kker på, at
T alle går ind for det, så kommer den dag, hvor.
siqer: "Du fik ret, nr,r kan jeg fyre af lige godt
beqge ben, og sikke et hovedstød jeg har" I
;jo: kominer rle gode resultater af sig selv,
x{en for a.b qennemføre et sådant program kræves rler
efter min mening en cheftr"æner, som i samarbejde med
de nnnr'.q rr ,i'elpetr?nere vi har brug for, rrdarbejder
t ræn i ngs prograrnme t .
LIer skal det l ige nævnes, at l{Brs ungdomsafdeling
idag ):rar ca. J00 medfenrner.
ilL ande+. problen er. kørselsudgif ter. 1./ore hold skal
køre ti1 riibe, Vejen, r'redericia og rnange andre ste-
der, og det koster klubben mange penge.
''lon ikke det snart er på tide med en kontingentlor-
hø je1se, vi ligger jo stadigvæk f orholdsvi-s lavt merl
vort konti.ngent i f orhrld til andr.e kl abber.

in ?l-1er[ø'lqe: oq hes1,\'r^e]ccn har tænke over disge
ti ng.
'l'i I s lut ønske s al le en gr C sommer:f erie og husk,
træninqen stalter. den lørste træninqsaften i augus )l

hvi s
,),

m- -t

Slotøhrorn
Kor n os Svend Jessen

Sto,esode 55 6,130 Nordborg
Tele{on (04) 450667

ANDELSBANKEN
NORDBORG AFDELING

- en bonk De kon regne med!

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

E'VIN BURKÅL
Godkendt T.l. P. Yogne
Købingsmarkvei 7 - Pøl

Ttf. 45 14 49

RD1
KIOSK

nO. n\"rr,^a^^
Teleion 450949

G

.UGEPLADE .AVISER . TOBAK .TtPS
Abcn hvcr s;ndoq fro 7 - 12

brrigt 2l Lr
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?.8
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BERETNING FRA FORÅRSTURNERINGEN a.f Verner Pe ters en )

forårsturneringen, så kan vi
om resultaterne har været ti 1-

l)er ha.r vær^e.t

Ja, så kom vi igennem
i prØve at gøre op,
-Åeds s ti l Iende .

Si kan man spøTge sjg selv on de
hva.d grunden €r, spj 1l erne eller
\Ion der ikke skulle være een meI

ti I I. ho'ldet
- II. holde t
- ill.holdet
- Tl,i ]',nldaf

- tng 1i-nge
t er: f cr nanEe, rlg

s pr l lerrdva).get.
lem de aktive som

c n-i I I aro

kan Ei ve os e t riid .
Så blev cler lovet jer spillernøde den første tors-
da.g i hver måned, men på gr:;nd af en klkser b1,-v
der ikke afholdt et i .juni måned, r.4en det mærkeliqe
er, at ingen har spurgt lLvorf or.
liu spør'ger.reg, er.Jer ingen inter-es:;e for dc,t ner"e?

RAS'TAXI
TLF.45 07 76

m
Sønderb,rrg l lf. (C4) +t l5 5Z

Nordborg - Tlf. (04) 45 1.6 58

Sporlsarlikler

4r

L^{ESERBREYE MODTAGES, 
GERNE
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ÅB
DA KOR "L Y N" ti'' ,§tr ,.r LflF\.# j-'3 \d
RULLESKOJTER r§ffi§ffiil

MÅnnnslis HoLl.
1Ii har kåret de smii. denn e gang, al tså. l'liniputterne )rl)e tabte den førstc +.rrrneringskamp og vandt deref-'
ter de tre næs te, Tkke mindst ieres indsats ved Arnts-
s tævnct har vi lagt mæ.r"ke tiI.
\Ii ønsker .ier: hjertelig ti11ykke.

MÅNEDENS §PILLERE
,!'or pig"r, l,e r te Ves tergård og f or drenge I{enning
S ørens en f ra jrrni or A, begge ønskes h jerte 1i-g ti 1-
lykke.

4]lT§sl4vlt-q.
1;'i har d.elta.g'et i Amtsstævnet i- Sønd.erborg, hvor.ri
hlev i.en be cls te klub, Af 7 rnu 1i,ge amtsmesterskabe r',
tog vi ce I med hjen.
Y j kon desvær're lj d t sent h jem om af tenen med et af
nol rlene, derf or en unrlskvldning ti1 f oræ1drene.
ilår man deltager j et stævne, er det næsten umuli-gt
at sige-', hvornår nan er h jemme igen - det er afhæn )glg a,f', hvor dan holdene kla.rer sig"
FøIgende hold ønskes ti I lykke ned amtsmester:skabet:
-''i ninrrtr.- - 'ioo'. T - -il-l en'rl I os.1ffi

FoRSIKR NGSAKT ESELSKABENE KAJ LASSEN

@ NVEBåilBlEil,i"' :::::l;I;i:::::,,
Sonderborq
Telefon 42 1864

t

vrl DE I KONDT , Æ. rs #
DAKoR"LYN" U*o ;5K
RULLESKOJTER mffi§ffiil

P E H AMA, MJELS 6430 NORDBORG

Frugt - Gront

Konreryes

Thorvald rENSEN
oregode 7 - NORDBORG - Telf . 45 03 6

Il.eko?dVusk
og rullestue
Våd vul - Tcr vtrk - Pullc- og rlrygcvrl

VI HENTER OG BRINGER

Holmgode 5 - Nordborg - Telf. 45 1238

købmand Turøvej 42 Kirkeby ..45 OO 55 K. S'Tf i\NBEi\G
Storegode 56 - Nordborg - Telf. 4517 15

S lagte r I

&

Pølscmager.l

Man

går da

ind

til ....

olqrrr
DAMEI(ONFEKNON

k3æ:F

NORMANNIA

FORSIKRING

Jes Christensen
Th. Brorsensvei 78

Telefon 450972

Tå KRANSEKAGE med hjcm

lto

H piers
Brr,,(scenler
Tl[.4517 50

#trr,*.
Nordborg
T1{.. 4517 61

NORDBORG - TLF.451750

Alt i el-køkkenudrtyr *

Nordborg

Jeprcnr Llllebller
og Turirtburer

hvcncby

Ring - når De skol kPre

- tii rlf. 45 1368



OFFSETTRYKNING
DUPLIKERING
FOTOKOPIERING
udløres hurtlgt
og til rimelige priser

E, [0RE]tZElt
STOREGADE 79
TLF. 45 18 05

FOBSITRITS
tegner man hæ

HAtr§ lonEilzE[
TLF. 45 18 05
STOREGADE 79

Ti.tl:NIKi.I,{-ilKfl .

!) vi l iqc-n i 'ir træne tj 1 "teknikmærket". Det
l'oregå nå 0ste:'l.unds baner, og de, rler vi1 vær:e
ska.1 møde, on del første aften, og hver gang vi
ne r, f'or at koi'nme i br:tragtning.
i)er tr'ænes følgende dage i a.ugust: den l" - lO.
17. - ?1.. os Cen -1 1,., altså altid freda.ge.
L skal. vær'e 1'1,, 1dt 10 år, og I skal være omklædt
i ienne f ra.

.t:'1.)AI{T.':?E'S{",: lffi/m
I s ids te SP0ilTErI
skulle der stå
I i d +" orn ,'lun i- or A

hold, son er ble-
vrrt kiret t1l
' iI N i]lf htu:l HoLll f or
ma j måned.

Ltnd sklrlC ,innior A

sni1l.ere for den
forsømmelse - oet
sker aidrig mere !

vi1

,::u)

)

)l

Bogforing, skal,
rrvision 0g

momslegnslab

GHR. KROHBORG
Sprogøvej 5 - Nordborg

Telf . (04) !t5 06 44

o9

CONDITORI

]I. ITER]IER
Tlf. 45 17 53 - Langesø

rÅlrGEsø
EAGERI

t

'I

rI

'I

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

Korn - Foderstof{er

Brændsel - Byggemoterioler

TEN

Ttr. 4516 25
- ET HELT HUS FYLDT MED SKO

FIND IXSPIRATION TIL
DERES HJEM HOS:

*ott{pi4ioirr
Løjte*oft 26-30, Nordborg
Telf. (oa) 4514 32

NofiotonG
8roRtGAO€ 2r

TELF. (04)4s 1975

AVISER -
TOBAK &

. fi.a.tt keber del ho*

KAMPER
STOREGADE 77o NORDBOR.G

TELEFON 4517 44

SLAGTENFORRETNING

lq. l. f. lensen
Nordborg - Tele{on 15 1406

NORDBORG
KAI P,I ø LLE R

Telf. (M) 451462

BOGHANDEL

HAF]IIA.FORSIKRI]I G

Peter Mattesen

Mads Clausensvej 1 - 6430 Nordborg

- ring 45 02 tl5

KøRESKOLE
Velegnet skolevogn
09 eget
TEORILOKALE

f,. BOYTEH
KøRELÆRER

Spbokken 2 Nordborg
Telefon 450096

ERRE. QG DRENG

[h«[il S[K
RUTE BILSTAT IONENS
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Nord- Als Boldklub

fortsaL l:a forrige
i:IVAD FLTiISTAR 1'4AN VllN

S PORT]IN

KOi{DITION ?
/ -- . - \(,/1ggo l'ilelsen/

Løber man med for li1le hastighed indsti1ler organis-
men sig til disse krav og træningen har været spildt
som fodboldtræning, hvorimod der måske nok er sket
en forhedri-ng i 1øbeteknikken.
llliver hastigheden derimod for høj, kan man ikke Lø-
be strækningen igennem på grund af iltunderskud og
må så s toppe f ør tiden og organi-srnen bliver ikke pres-
set nok til en forbedring.
Forbedringen af iltoptagel.sen I musklerne (mælkesyre-
træning) sker gennem træning med høj hastighed' fak-
tisk s h hø3 at man får 1'l tunderskud, Så kan man ved.
hjælp af små pauser betale sit underskr-rd tilbage in-
den næste arbejdsperiode. Her ser man hellere 4C gan-
ge l0 sek. arbejde i fuld fart fremfor l0 gange {O
sek. arbejde hvor hastigheden da1er i slutningen af
a.r'be jds perl oCen.
Ved starten af kondltionstræningen vi1 der hos de
mindre trænede komme en voldsom stigning i kond itio-
nen indenf or den f ørs te uge. f e t skyldes at b lodmæn 

,))
den hurtlgt vokser ved træning, man mener op tiL 2Olr,.
ilerefter sker fremgangen noget langsommere.

)i

gr4D7

mo lermester
T l{, 45 IB 52 - Østerhoven I ) - Nordborg

TIL

IORDBORG FIRTElTIDEL
HENNING LARSEN

Storesode 62 tl{'. 45 16 69

,f

MObil Qui.to service

ALs Alrro !sr{(lP

-

Pet.r D. And....h

Løitedott -.Nordborg - Tlt. 45 15 47

crurSItrSElt

Storegade 4 - Nordborg - Tlf . 45 14 26

Søndergade / - Ciuderup - Tlf. 45 81 1O

l.f ens
ligt

)
ET

vi.1 jeg

skal træ-

kamp har
ikke til

der er tale om kondition er det ve1 ret natur-
at tale om doping også.

(f ortsættes i næste SPORTIIIN )

SPØRGSMÅL TIL EKSPERTEN:

Er det "godt"
Viggo Niel sen

0m det er gcdt at træne fodbold med tennisko
d.a. gerne have lov til at svare pir'

la vi her i la.nmark af hensyn til ve j:'et træner en
del indendørs i haller og gynnastiksale, er det da
k1art, at rnan disse steder: træner i tennisskor da
a.It andet fodtøj jo er forbudt der'' men hvad angår
den udendørs træning ligger det anderledes, oq ,jeg
er i grrrnden glad f or her igennem, at' f å" lov til at
argumentere for, at træne fodbold ud.endørs i fodbolcl-
støvl.er og ikke i "små sko'r.
Jeg vil gerne herefter belyse, hvorfor man
ne udend.ørs i fodboldstøvler:

) Træning er forbered.elde til kampr oB i
man naturligvis støv1er på, så hvorfor
trænlng,

a+u træne fodbold ned tennissko
cr7076r.

tlifi lensen
Ollrtyr . Conl;rlvgma og rsnlH

rul. g.t- og vendmodrr

Lærkevei 87 - Lonsesø - Il{.450565 TELF. 45 15 49
STEFFEH §TEFFEI{SEH . XO§DBONG

-LYKKE
ILf {04{l^ !a

d

- .NonDBonG



H. C. HUSHJÆIP
r: ll Cailtsrn Srorcg.rrlr )9 - )r'ortibotg 'lli 4t A.t 1.t

Auronse:r'l l:l- irsr.rllrri,usf irnrr

Reparalron af samtlige husholdn jnqsmaskiner

JIRGEiISEN IE)J
E!IRASMUSSEN

Malerlorrotning

oKsBøL . 6430 XORDBORG - TELF. 15 1291 _ 15 01 58

hvilket gør
is vejret er

)»

l. lltnvlorne er af læder cg forstærkede på snrrde og
hæJ, hvilket formindsker r"isikoen for Iæsioner på
rien de1 a. I foden. der dækkes af støv1en.

!itrnklusionen må. tL eref ter vær:e, at rlet ikke er godt
al træne i tenni-s;sko eller en anden flad sko.

I rÅ rtxIER. ..
A7 i, {DERROI,Dl,] !

llet var det :'igtige svar i kcnkr.trrencen fra sidste
:l P0RTEr,1.
'ir^a kun tre( I ) deltagere var Ki-m Neesgård bedst og
han kan komme i biogrrafen på SPORTENTs regning.
Iøv.riq+. jndstj. lles a7 slags konkti::rence i bladet fo-
.e-. løbig nå grrrnd af den ringe ti. lslutning.

i],LSTii SPORTiI.I,.'

r.rd kommer
4 !tH, t I D U .

9,"a. f e:"ie lidt senere, omkring den 9.

:ltøvl.r-.rne har knopper under sålerne,
a L nan bedre f år f odf æ-q te. Især da hv
f,rgtigt og ba.nen er "1.anghår'et".

»

K-JELD ANDRESEN
A s surondcr

Storegode -1 Nordborq

. Telefon 45 l5 35

Mekonike' \'rggo Lousten
Hovnb;erg

Telef on 45 14 6A

STEDET HVOR STORE NAVNE UNDERHOLDER
OG GLADE MENNESKER MøDES -

telefon 45 10 46

ø t0 /V.,r>L oe 5 & a,,rf u o "L",
vi Erik Rudbeck

Telf.{5 1479 Ridepladsen 3

YNGLINGE CONTRA SV WASSERALFINGEN.

Gæsterne fra Sydtyskland ankommer til ltrordals den
) august.

Iorrrden den af talte kamp ønsker gæsterne a.t d.eltage
i en af NBrs træningsaftener, og det bliver tirsdag
den 7. august.
Selve fodboldkampen spilJ.es onsdag den B,august kt,
lBrlo på LangesØ stad-ion.

I,IIT NYT I'RA OLD.BOYSAFD

Ti 1 orientering kan vi oplyse, at den årlige Old-
Boysfest finder sted lørdag den L5,9.13.
Hold denne dag reserveret, festen falder sammen med.
besøget af vor venskabsklub i- Berlin.
Der vil- senere blive udsendt indb;rdelse til samtli-
ge medlemmer.

TI I, T],]RIiINSKAL!'INXIUREN.

Ungdomsafd. holder afslutni.ngsfest søndag den 4. no-
vernber. Dagen f ør, 1ørda61 den _l . november hol,der se-

)orafd. afslutningsfestl
Generalf or-qarnl ingen e:: tirsdag den 1l " november.

(Paec/ero

MAL ER FORR ETN ING

HOLM

TELEFON 45 I395

TRICOTAGEHUSET
Storegade 31 - Nordborg

I



Helmuth Honsen
Blikkenslagermester - Centralvarme

og sanitet
aut. gas- og vandmester

Bækgade 2, Nordborg, tlf.4J t6 54

GYNT|{ER I{OOS
AUTOYÆRKSIED

Sioreqade66 
- 

NORDBORG 
- 

Iell. 4503 99

NU TR,TNGER VIST ALLESAM}4EN TIL LILLE PAUSE

NOR}-ALS

BOLNKLUtr

ØNS KER

.{LLI'] SINE

r,TlllDLEI{MtlR

OG VEN]{OR

E}] RIG?IG

GOl \-
S OlIl,lER-

FERIE,

)

Støt vore O
annotacØtet

,,chiki"
LÆDERVARER
NORDBORG TLF.450129

1

Støt vore o
annoncØrer

DE ER ALTID VELKOMMEN PÅ.

^\ r/oM
NØR

HtrRRED
HUS TELEF'N 4sos35

KøBMANDEN

!ent Lauslen
Købmand

TIf. 45 15 03

IIATUFAXIUN
xoxFrxnox
xoRoS0Bc

T{.ANDELSBAI\IIGEN
,tgsd unqd,ommort s bank

5torcaodc 33 Nordborg Tcl{. (0,()45 11 40

,. Der er også sPort i at leunne

høre biL på den rigtige måd.e!

l-ær det nemt og bekvemt i

TORD.ALS I(øBESKOLE
) l. BRoDERSETv

Mågevej 4. - Langesø - TIf . 45 17 55

Bogeri- og conditori
Stort udvolg i frisk
og lækkert brod

KURT MADSEN

Holmsode 7 tl{. 451434

lJtls-l

tiltrlrlt-{
AUTorrirtr, lllll rorxlrotr r

6430 NORDBORG TLF ( 04) 451818

I


