
/ -7*

Medlernsblad fon

NOR,D-ALS
BOLDI(LUB

SP



ffit"tt-'t'"'tt,H,§,ktr, fiIl.1:'l!ff"'H"rrttn0 - huol [cle lomlllen [undtclt r:f

Formand :

Næstformand :

Kasserer :

Sekretær :

Med.lLem :

P. Søndergård, Mågeve1 L7, t1f.450403
Chi. Larsen, @stermarken 2I, Stevning
Peter Hanseå, Lærkevej 30, t1f.45186G
Chr. Kronborg, Sprog@vej 5, tIf. 450644
Peter Glock, Mosevanql 28, LLf.453179

SPILLEUDVALGET

Formand : Poul Lyngkllcle, Lærkevej 16

T,NGDOITTSAFDELINq

Formand : Bent Mø11er, poppelvej 3, t1f.450545
Sekretæ\r : Andreas ilensen, LØkken 8, tIf.45O2I1
OLD.BOYS BEBTYRELSE

Formand : Knud Poulsen, Hvedemarken 12, t1f.45O33I
Kåsserer : R. Paustian, Th.Brorsensvej 54, tlf.450939
ltedlem : NiS Buchholt, franebærvej 6
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Udgiver : Nord.Als Boldklub

RTEN [:i:51';[:;::,','.'fi;
Tryk : E. Lorenzen

Nr. I Januar L914 5. årgang

Jeg viI
Åer er
)tår.

gerne herigennem sige
gået og @nske Jer aIIe

Per

tak for året,
et rigtiEt godt
SØndergård

EØRSTE TRÆNINGSDAG L974 FOR SENIORAFD.

S@ndag den 6. januar, hvor alle seniorspillere
qg ynglinge er inviteret til "TRAVETUR".
) starter kl.9.00 ved Nordalshallen og afslut-

fer turen ca. kI. 11.00 med en kop varm the.

@

Lod SPORTENS

Storegode 52 Telefon 45 l8 05 
1

r IerI
også blive Deres trykkeril



Bogftring, slal,
rcvision og

momsrognstal

G-HR. KROT{BORG
Spro8øve, 5 -.Nordbor8

TeIf . (u) {5 06 a.l

NORMANNIA

FORSIKR ING

Jes Christensen
Th. Brorsensvei 78

Telefon 450972

(af BØrge)

til at komme igang med trænin-
håber på, at jeg kan magte d.enne

PORET,ØaTGE TRÆNINGSTIDER I SENIoRAFD.

Ved sidste spi-llerm@de er man blevet enige om\
at træne forel@big tirsdage fra k1. 19.00 i ))
Nordborg og I@rdage fra k1. 14.00 ved Nordals-
hallen.
Efter starten med gåturen den 6. januar fort-
sættes træningen l@rdag den L2. januar, hvor-
efter planen kQrer.
Tirsdagens træning vil skifte mellem indendØrs
styrke- og hurtighedstræning og udend@rs ud-
holdenhedstræning.
L@rdagens træning vil blive brugt ti1 bold-
Øvelser og t.eknisk-taktj-sk træning.

TIL YNGLTNGENE

Jeg g1æder mig
qen af Jer og
store opgave.
Som bekendt skal I også i den nye sæson spille
i- JBUs ynglinge A-række. Der vil jo senere b1-\
ve afholdt et spillermØde med Jer og d,eL er n.)
håb, at I kommer med mange sp@rgsmål.

§lagterlometndngen,

Fa. J. l. JENSEN
Nordborg telefon 451406

DE ER ALTID VELKOIVIITEN PÅ

TELEFON 450535

trilr lensen
Olhlyr - CrnlrrJvtrro ot r.*a

.ul. g.r- o9 vandrolor

Lærkevej 87 - Longesø - T1f.450565

MObil Qui.t service

aLs AttT(, grt(lP

P.t.i D. And.t..6

Løftertoft -.Nordborg - Tlt. 45 t5 47

Men der vil også komme et par spØrgsmål fra
min side og nogle af disse får I allerede nu,

\ r kan forberede Jer.
-: Hvordan er Jeres indstilling til L2. mands
problem ?
2. SkaI vi gå på banen som hold ? -Det vil jeg
gerne uddybe lidt mere. I de forlØbne år ,
har det været sådan at I gik fra omklædnings-
rummet i små kliker - altså ikke som et hold,
og det skal efter min mening ændres.
3. Uvad med rygning fØr kampen ogi i pausen ?
-Jeg vil stile efter, åt få Jer til at vinde
en kamp på to måder : ved at spille - eller
ved at kæmpe os til sejren. Hvis vi i kampen
kan omstille os til en af de to ting, så er
jeg ikke i tvivl orr, hvordan I vil klare Jer.

YNGLINGE SE HER

BØrge indkalder til
9.L.74, kl. 19.00 i

)

spillermØde onsdag den
Nordalshallen.

KøBMANDEN

Bent Lauslon
Købmand

Tlf. 4s 1s 03

(04) 45 0O 70

t{lolKl r



FORSIKRINGSAKTIESELSKABENE KAJ LASSEN

NyE DANSKE LLOyD Løkkcn 4 - Nordbo,s

NYE DANSKE LIV Konror: Jernbonesode 46
Sønderborg
Telefon 421864

ros ti1 pigeholdet fordi de også i denne tid 1
møder talrigt op ti1 træningen stop ris til /
ynglingene for den interesselØshed. de har vist
ved generalforsamli-ngen og ved det siste spil-
lermØde stop ros t,il bØrge neesgård for den
gode ide med juleandturneringen stop ri-s til
redaktØren fordi han glemte viggo hansen ved
sidste nrrs top 17 Viggo har spillet 21 kampe
stop
(denne rubrik bringes nu fadt i SPORTEN og
Iæsernes medvirken er @nskelig.)
SPIL-L,ERMø,DE

Efter loven skal der afholdes spillermØde umid-
delbart efter generalforsamling€nr og det er
sket den 11. d^ecember, hvor d.er var ca. 30 med-
lemmer ti1 stede.
FØrste punkt på dagsordenen var valg af spille-
udvalget. Man er blevet enig om, at udvide ud-
valget fra 3 til 5 personer, og spilleudvalge'\
fik f@lgende udseende: PouI Lyngkilde (formanQ,
Viggo Nielsen, Johny Nielsen, Verner Petersen
ocT Poul Chri-stiansen.

VIL DE I KONDI?

DA KøR "LYN"
RULLESKøJTER

PEHAMA, MJELS 6430

Mekonrke, Viggo Lousten
H ovn bj erg

Telef on 45 l4 60

c/Vo,>L o.j cØ^- n 
y, 

u o "Lc, i

vr Erik Rudbeck
Tclf.tl5 l'079 RidcPladren 3

oxsBoL -6430 xoRDBoRG-TELF. 45 !294 -450,(68

JSRGENSEiI IE
\ EliRAsMussEilI M.lrrforrctning

Der er også sport i at hunne

køre bil på den rigtige måde!

Lær det nemr og bekvemt i

t0Rlt.ALs [gnE§[otE
J. BRODERSEN

Mågevej 4 - Langesø - Tlf . 45 17 55

lilttts0
EAGERI

o9

CONDITORI

T. ITERTER
Tlf. 45 17 53 - Langesø

TATIUFAXTI'i
roxfcxltofl
roiDaoac

Havnhierg Slalionskro

Prcv vor bcrcmlc enrelning.

Grillstegte kyllinger og forårsruller

)
Anna og Yiggo Bomberg

Tlt t04l 4s 10 19

Alt el-køkkenudrsr

Storegade 29 Nordborg tlr, 45 03 34

)rta.tt kcber clel ho*

KAMPER
STOREGADE 77o NORDBORG

TELEFON 4517 44



HAF]IIA.FORSII(RI]IG
Peter Mattcsen

Mads Clausensvej 1 - 6430 Nordborg

- ring 45 02 ll5

ll@
NORDBORG - TLF.451750

Næste punkt på dagsordenen var valg af talsmand
for spillere, og Bente Tiettje og Bent Riemer
er blevet genvalgt. 

)

Valget af festudvalget var ikke aktuelt, man
godkendte i stedet for et forslag fra Peter
Glock, som går ud på, at der i f remti-den skal
være et bestyrelsesmedlem, som tager sig af
den slags opgaver. Vedkommende person kan så i
givet fald danne et udvalg, også uden at han
selv deltager i det praktiske arbejde.
Under "eventuelt" diskuterede man bl.a. om
spillermØder i fremtiden, og mange kom frem
med deres meninger, så spilleudvalget fik nogle
ideer om hvordan, hvornår og hvorledes de skal
holdes i fremti-den. Til sidst skal der rettes
en tak til Maren, Bente og Birgit for et vel-
dækket kaffebord.

JULEANDTURNER]NGEN

mandag den L7.12 samlede over 40 spillere og
fik et yderst vellykket forlØb. Holdet med
Gert Jensenr Chr. Larsen, JØrgen Petersen og
Erling HØj vandt turneringen - og hver en and.

)

GYNTHER T{OOS
AUTOYÆRKSTED

Storegrde66 
- 

XOPDBORG 
- fcf. tI0t99

Ttr. 45 16 25
- ET HELT HUS FYLDT TiED SKO

tf

{}

i

I

EIANDELSBAhIIGEN
- ogsd ungdommens bonk

Slagterl

&

Pølscm rgr r I

K. S'TERNBEi\G
Storegode 56 - Nordborg - Telf. 45 17 15

)o**u* vil gerne @nske a1le sine læsere et
godt nytår.
En tak til a1l-e de 1æsere der har hjulpet mig
i det år, der nu er ved at udrinder-del er mit
håb, at det samarbejde kan fortsætte i L974,
og at det måske kan udbygges.
Jeg viI også gerne benytte lejligheden til at
ønske vore annonc@rer et godt nytår, med tak
for godt samarbejde' RedaktØren.

i
RUTEBI LSTATIONENS

rflK[il [K
^ )rn - BLADE Tl{.451,128
TOBAK & CHOKOLADE

Åb.n s6ndoq ril 14.kt.

NORDBORG
KAI I.4øLLER

Tclf. (04)451462

BOGHANDEL

molermester
Tlf.451852 - psterhoven ll - Nordborg

TELF. 45 r5 49
3TETTEX'TCf }:TTET . IOiD'OiC

!H



Helmuth Hansen
Blikkeoslalermcrter - Centralvarmc

or ranitet
aut. !r!- og vaodmcster

Bættadc 2, Nordborg, tlf.4J t6 54

,,chiki"
LÆDERVARER
NORDBORG TLF.450429

TRÆNINGST]DER UNGDOMSAFD. (fra 7 .L.7 4)

Piger

Miniput

LilIeput

Puslinge

Drenge

Junior

mand. kl.16.00-17.30
tirs. kl.18.00-19.00
mand. kI.15.00-16.00
tirs. kI.17.30-19.00
tirs. kl.17.00-18.00
tors. kl.]-7.30-19.00
mand. kI. L7 .30-I9.00
tors. kI.L7.30-19.00
tirs. kl.19.00-21.00
tors. kl.18.00-19 .00
tirs. k1.19.00-21.00
tors. k1.18.00-19.00

NA-ha11en s
;;";;;;-=r."r, )
NA-hallen
Nordborg skole
Langesø skole
Nordborg skole
NA-ha11en
LangesØ skole
Nordborg skole
Østerlund skole
Nordborg skole
Østerlund skole

HJÆLP 
-:

Ungdomsafdelingen mangler stadigvæk trænere
til Drenge og Miniputter. Interesserede bedes
henvende sig ti1 Bent MØller, Poppelvej 3,
rlf. 450545.
NÆ§TE SPOR.TEN

Indeholder en fuldstændig adresseliste over
alle ungdomstrænere i NB.

),,

Tå KRANSEKAGE mcd hiem

fro

Hovnbierg 
l

Butikscenier
Ta{.. 4s17 60

Nordborg
T11.4517 6l

I

ålotsihroen
Korin og Svend Jcsscn

Storcgodc 55 6430 Nordborg

1 Tclefon (04) 450667

lrtil§ scHtlDT
Ure og optrle - Gulci og sølc

Løjtertoft 8a - Nordborg - 1'lf. 45 OO t5

SKITSEPROJEKT

Parkering
Træningsbaner
Fodboldbaner
Skøj tehal
SvØmmehal
Roklub i
underetage

7. Rekvisitter
8. Klublokale/Cafeteria
9. Solgård m. Soppebassin

10. Omklædnj-ngs[okaler
11. Tennisbaner
L2. NBs nytårs@nske

Ss[yluo
STEDET HVOR STORE iIAVtilE UNDERHOLOER

OG GIIDE UENNESKER irøDES -
telefon 45 lO 46

TRICOTAGEHUSET
Storegade 31 - Nordborg

lJt,S INSIALLATOB

HlEmnrusR,s
6430NORDBOI-IG It F, 04r.1!>1818

,l
*
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NøRGAARD
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TIL

IORDBORS FINUEIITDEt
HENNING LARSEN

Storesode 62 tll. 45 16 69

Jepronr Llllebllrr
o3 Turirtturer

Irvcdy
Ring - når De skol k6re

- ril rl{. 451358

qLD-_BOYS

Vi minder Jer om at fra den '7.L.74 er træningen
flyttet til Nordalshallen. - ))

Og med dette sidste indlæg her i SPORTEN for
tglZ vil vi gerne @nske alle old-boys og deres
koner et godt nytår og på gensyn L L97 4 '
Vi vil ogåå benytte lejligheden til at @nske
senior- og ungdåmsafdelingen et godt nytår,
og sige Jår tak for det gode samarbejde i L9"73'

BestYrelsen for OLD-BOYS

TtT Å VT HOB EIDI-N MENING ?
---SPORTEN stilter aktuelle spØrgsmåf---

Idag til den nye UK-chef PouI Lyngkilde
SPORTEN:

-

ber Faldt nogle hårde ord ti} spillerne ved
formandens beretning ved generalforsamlingen
med hensyn til de mange afbud spilleudvalget
har været udsat for og som har gjort udvalgets
arbejde så besværligt. ),
Har åu en lØsning parat til dette problem ? '

ilI. PERREGAARD A.S

olgo tiQ3oaonc M74 SKOYBY
rr. es oioso Trr. 44 44 oo

Korn - Foderstof{er

Brændscl - Byggemoterioler

10

R
KIOSK

nO. n7"u,+t,,n
Telelon 4509 49

.UGEBLADE .AVISER .TOBAK.TIPS .

Sporlsarliklor

Søndcrborg - IIf. (34) 4l l5 57

Nordborg - Tlf. (04) 45 15 58

27./28./29.L9732
5. /6.7.7 4 :
L2 . /L3 .L.7 4 :
L9 . /20 .L.7 4 :
26 . /27 .1.7 4 :

SPILLEUDVALGET:

Y vi starter en ny sæson med et nyt spille-
Ivalg, og vi ikke kender afbuddenes omfang,
ser vi os ikke i stand til at svare på det
stillede sp@rgsmåI på nuværende tidspunkt.

..der sker noggt i

llordals -Hallen !
§" ;+" l§ ff ll'F 'å JAN

NHs 3. div. damer:

-mr.t8.r' mod otrerup
27.L.74 : KI.I8.I5 mod AllesØ

Fodboldstævne (Svenstrup)
Håndbold (Sr1
Fodbold/Håndbold (SI)
Fodbotd/håndbold (sr1
Håndbold (sI)

Storegade 4 , Nordborg - Tlf. 45 14 26

Søndergade 7 - Guderup - Tlf. 45 81 1O

cHarSTEr$Er

xototolc
.TOiCGAOE A

TELF. (0{) 45 l9 75

W
trt ,i11Å r: l^ - NOanEOnC

NIO rl3io): G

ens Knudse
ERRE. OG DRENGET



Frugt - Gronl

Konscrvet

Thorvald rENSEN
>regode 7 - NORDBORG - Tel{. 45 03

At FLYTNING
med [ukkede llyltevogne udløres,
såvel i ind- som udland. - Vi har
gode, lørre lokaler til rådighed lil
møbelopbevaring.

E'VIN BURKAT
Godkcndt T.l. R. Yogne
Købingrmarkvel 7 - Pøl

Tlf. 45 14 49

I FÅ LINIER OOOO'

TrLLrli-KE :

To ungdomstrænere
bestået.
Det er Peter Krohn
fra den nye sæson

MERE SPORT I TYSK

)
har været på dommerkursus og

og Preben HØ) og begge er
aktive dommere.

TV

en tre kvarters sports-
kL.2L.45 fra den 1. søn-

i dagene mellem den
ideer til arrangemen-

nu.

Program 3 udsender nu
udsendelse hver s@ndag
dag i januar.
FEST-I-BY L974

Idrætsugen afvikles i år
-t-9.maj og 26"ma} og gode
ter efterlyses allerede
LÆSERBREV

Vi vil gerne herigennem have lov at Ønske alle
i NB et godt nytår.
Samtidig-vil vi gerne sige hjertelig tak for )r
opmærksomheden ved vort brYIIup.

Marie og Viggo Nielsen

FIND INSPIRATION TIL
DERES HJEM HOS:

uotc]6./,Lifilr
løjtertoft 26-30, Nordborg
Telf. (oa) 45 t4 32

Man

går da

ind

til ....

dqrn
DAA/IEI(ONFEKNON

[<;æF

Boseri- os conditori /.,f,§ D tQaedep

MAL ERFORRETNING

HOLM

TELEFON 45 I395

KURT MADSEN
Holmsode 7 tl{. 451434

:l'i:ifl:1'tJ,I'u %
J

@

K-]ELD ANDRESEN
Assurondor

Storegode 4 Nordborg

Telefon 45 l5 35

WESTON
lrt vrg tll v:g

TOIIY PETENSEI
Mø8LER

Storegode 69-7 I -Nordbors-T I f .45 t 9 3 1

Vi sæller kvalitelen i høisædel

bent
enghoff

HERREFRISøR

HAVNBJERG BUTIKSCENTER

ANDELSBANKEN
NORDBORG AFDELING

- en bonk Dc kon regne med!

Itipar Lorenzen

nJ-*O Turøvej,t2 Kirteby ..4j0O55
Srøogodc 33 Xo'dbors Toll. (04),a5 If {0

Kø RESKOLE
Velegnet skolevogn
09 caet
TEORI LOKAL E

TI. BOYSET
KøRELÆRER

S6bokken 2 Nordborg

__ . Telcfon 45 00 96

Støt vore OannoncØrer

- --- ^l

USET


