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NORD-ALS BOLDKLUBS BESTYRELSE

Formand : P. SØndergård, trlågevej t1 , L|f.450403 )
Næstformand : Chr. Hansen, Østermarken 21, Stevnj-ng
Kasserer : Peter Hansen, Lærkevej 30, tlf.45lg66
Sekretær : Chr. Kronborg, Sproqøvej 5, t1f.450644
Medlem : Peter Glock, lulosevang 28 , LJ_f . 45311 9

SP ILLEUDVALGET

Formand : Poul Lyngkilde, Lærkevej 16

UNGDOMSAFDELTNG

Formand : Bent Møller, Poppelvej 3, tlf.450545
Sekretær : Andreas Jensen, LØkken B, tlf.4502lI

OLD-BOYS BESTYRELSE

Formand : Knud Poulsen, Hvedemarken 12, tlf.450331
Kasserer : R. Paustian, Th.Brorsensvej 54, t1f.450939
Medlem : Nis Buchholt, Tranebærve1 6, L)-f.453335
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Boldklub Tryk: E. Lorenzen

Nr. 3 Marts i-97 4 5. årgang

EN GOD BEGYNDELSE (BØrge Neesgård)
Da jeg nu i godt en måned har trænet yngtingene,
meRer jeg, det er rigtigt at give et lil1e refe-
r ) af de ting, som er sket siden.
Je$ ved da udmærket, at så 1ænge de ikke har væ-
ret i kamp, kan det jo sagtens. Iade sig g@re at
rose alle spillerne.
Der har været 2A ynglinge til træning og gennem-
snittet ligger ved 15 per træningsaften, og har
der været en del fravær, ja så har de i de fle-
ste tilfæ1de sendt afbud.
En anden ting jeg har Iag! mærke til gang på gang,
er det udmærkede kammeratskab blandt spillerne,
og jeg håber, de fortsætter på denne måde også
når de nu går i gang med træningskampene og sene-
re i turneringen.
Der har været to spillermØder, hvor man giennem
gruppearbejde fors@gte at lØse nogle af proble-
III€ffl€r-
I den forbindelse vil jeg da nævne sådan en ting
som 12.mandsproblemet, Ynglingen vedtog i enighed,
at.man vi1 ha' L2.manden med hver gang. Endvidere
e _,!nan blevet enig om, at holdet forlader omklæd.-
ningsrummet samlet fØr kampenr og tobaksrygning
må ikke finde sted fra man kommer i omklæd.nings-
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Bogftring, slal,
rcYirion og

momsrog[stal
C-HR KRO]IBORG

SproSøvej 5 - Nordbor8
TeU. ((X) {5 06 {4

NORMANNIA

FORSIKR ING

Jes Christensen
Th. Brorsensvei 78

Telefon 450972

rummet, og ti1 kampen er færdj-gspil1et.
Det bliver en spændende tj-d, jeg går i mØde nur
hvor træningskampene skal spilles fØr turnerin-
gens start. Skal jeg nu gJ_ve en bedØmmelse, så \vi1 jeg sige, åt jeg har en meget stor tiltro /
ti1 alle "gutterdrengene".
f næste nurnmer af SPORTEN kommer der et referat
df, hvordan det gik i træningskarnpene

--o00--
sc, HAMB.URG .08- TIL .NORp-AL§
Som nævnt i sidste SPORTEN har den tyske klub
henvendt sig tiI NB angående et bes@g i påsken
på Nordals, og det kan nu oplyses, "åt det bli-
ver ti1 noget".
Gæsterne ankommer Langfredag og forlader Nordals
igen anden påskedag.
Foruden en eller to fodboldkampe arrangeres der
en aften med fællesspisning og efterfØlgende
dans (lØrdag) og muligvis en udflugt med bus (sØn-
dtg) 'Bestyrelsen håber på, åt mange af vore egne spirs
lere med pår@rende mØder op ti1 disse arrange: )menter og på denne måde kan skabe basis for etevtl; genvislt næste år i Hamburg.

Sktgter|omotrti,ngen

Fa. l. J. TENSEN
Nordborg telefon 4514 06

DE ER ALTID VELKON4I,{EN PÅ

TELEFON 450535

tlilr lensen
Ollolyr - Crdrrirrno q rrrll

.sl. gu- og vrndrorlor

Lærkevei 87 - Longesø - fl{.450565

MObil Qri.t service

ALS AI'T(D SII(DP

P.t.r D. Arda.aah

Løltertoft -.Nordborg - Tll. 45 15 47

UNGDOMMENS RIGSDAG (Ib Andreasen)
Efter overværelse af JBUrs delegeretmØde i Ran-
d§r= den 9. Eebr. sammen med Peter Hansen og
)nl MØlLer, kom der efter mange gode og mindre

gode indlæg en diskussion i gang om ungdomsarbej-
det.
Det var ellers ikke hensj-gten, men efter et for-
slag fra Lindholm IF der gik ud på, at JBU's
bestyrelse ikke mere skulle væIge de forskellige
udvalg, men overlade dette til d.elegeretm@d.et,
kom mange på talerstolen.
Flere talere angreb-JBU's ungdomsudvalg, og de
fleste gik b1.a. ud på, hvorfor nu netop deres
klub var blevet forbigået ved udtagelse af hold
ti1 de forskellige mesterrækker og A-rækker, og
hvilke kriterier der blev lagt tit grund for dis-
se udvælgelser.
DETTE VAR FORSPILLET.
På et f@Igende m@de i Århus hvor alle jyske re-
presentanter til DBUrs representantskab var sam-
1et fØr mØdet i Odense den 23. og 24. febr. for
a\ diskutere de forskellige forslag, der sku1le
*-rhandles på mØd.et, fik disse en sekundær stil*
Iing. Stormen på ungdomsudvalget fra mØdet i
Randers havde endnu ikke lagt si9, og det blev

KøBMANDEN

Bent Lauslen
Købmand

Tlf. 4s ls 03

(04) 45 0O 70



FORSIKRINGSAKTIESELSKABENE ANETTE CHRISTIANSEN

NYE DANSKE LLOYD Kontor: Jernbonesode 46

NYE DANSKE LIV sønderbors
Telefon 421864

livligt diskuteret, hvordan fremtiden vi1 forme
sig. Der var stemning for, at JBU's bestyrelse
fremover skal væ1ge udvalgene, således at besty-
relsen er ansvarlig. )Dette ansvar kan forflygtiges såfremt valgene ''
sker på de1eg676tmøaet. -

Derimod kom man frem ti_l et forslag om, at
UNGDOMMENS RIGSDAG igq,q. s\aI, o,p.Frå. Det betyder,
at ungdomsledere fra hele Jylland kan m@des en
gang om året r og sammen med ligestillede kan dis-
kutere egnq problemer. UNGDOMMENS RIGSDAG fårikke ueffiighed, men rådgivende over-
for JBU's bestyrelse og delegeretmØde.
Dette er noget meget posj-tivt, som jeg tror, vore
ungdomsledere vi1 modtage med g1æde.
Derfor opfordrer jeg allerede nu ti1 at gå i gang
med det forberende arbejde for de representan-
ter (sansynligvis 2) fra klubben , der kan komme
på tale tiI et sådant mØde i eftersommeren. Tag
det som en udfordring og få noget positivt med
hjem til NB.

--o0o--
UNGDOMSAFDELINGEN MANGLER TO TRÆNERE ).KVALIFTKATIONER ER INTERESSEN:

VIL DE I KONDI?

DA KøR "LYN"
RULLESKøJTER

P E H AMA, MJELS 6430 NORDBORG

Mekonike, V ggo Lousten
Hovnbierg

Telefon 45 1460

/Vo,>L o.5 I o,nfuo"læ, i
v1 Erik Rudbeck

Tclf.l5 l,l 79 Ridcpladren 3

JIRGEiISEilIF
\ EI,'IRASMUSSEiT

) Malorlonctning

oKsBoL.6430 NORDBORG-TELF. 45 129,( - a50,a68

Der er også sport i at hunne

høre bil på den rigtige mådel

Lær det nemr og, bekvemt i

il0RII.ALS [ønEStotE
J. BRODERSEN

NØrreskovvei 2 Svenstrup
telf.456250

g

o9

CONDITORI

il. WERilER
Tlf. 45 17 53 - Langesø

ltlrGEs
BAGERI

UA}{UfAXTUi
x(xfExrx)x
roroao8c

llavnbierg Slalionskro

Prcv vor bcromle enrelning.

" Qillstegre ky!!inger og forårsruller,)
Anna og Viggo Bomberg

Tt{ (04) 4s 10 19

Alt i el-køkkenudrtyr r

w,,",Y'3^,
Nordborg

Storegade 29 . Nordborg tlf, 45 03 34

. . ,rrræ keher clel hos

KAMPER
STOREGADE 77o NORDB0R.G

TELEFON 4517 M
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Peter Mattcsen

Mads Clausensvej 1 - 6430 Nordborg

- ring 45 æ 05
TLF. 451750

Fodboldst@vler

Nl:r FF4.,oI,p,-,.qoys 
" }Fp.EL.I§9EN

På vor træningsaften den 25.3.74 vil vi lave enturnering med hold bestående af egne medlemmer.-*.AlIe, der @nsker at deltage, skal tilmelde siq )inden den 18.3.74, for at vi kan nå at trækkelod om holdsammensætningen.
Til'det bedste eller heldigste holds spillerevi1 der være en overraskelse fra klubbån.
UdendØrs træning begynder den 1.4.74, kl.19.00på banen ved Havnbjerg skole
Jeres_mening om afviklingen af vores afslutnings-fest : Vi er meget skuffede, fordi vi kun harfået 10 besvarede sedler tilbage. Af de besvare-
de sedler vj-ste det sig, at der er stØrst stem-ning for at, festen arrangeres som tj-dligere år.

--o0o,:-
NYT PÅ MARKEDET

Lige før fodbolden igen"ru11er" viI SPORTEN
grerne præsentere markedets sidste nye fodboldud-
-L----5 LYr . F'orll':ol r1 qf rÅrz'l ar

UNTVERSAL Fodbolden som
ikke ruller
merestØrrelse 26-47

GYNTI.IER I,IOOS
^UTOYÆRKSIED

Srorcg.de66 
- NORDBORG 

- 
Icll. ljO!99

Ttt. 4516 25
- ET HELT HUS FYLDT MED SKO
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I{ANDELSBAhIIS,EN
- også ingdommens bonk

Slrgtcrl
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Polæmtgerl

K. STERN BEi\G
Storegode 56 - Nordborg - Telf. 451715

U§GDoMSTRÆNERE .L NOS-D:ALS,PQLPKLUB

PIGER : Gunnar EriksenrMosevang' 30rtIf450229
) peter Krohn,Mågevej t9;L1f45I732

J.rIrIIOR : Lasse Christensen,L@jtertof t ZL t453000
Kje1d Jessen HansenrKolmosgård rLLf453055

DRENGE : O1e LyngkilderApotekervænget 3, 451330
PUSLINGE : Berkov Schmidt, Th.Brorsensvej 64

Morten Toft, Th.Brorsensvej 82
Vernef Jensen, Rypeve) 32
Torben Ca11esen, Lærkevej 42

LILLEPUT : Preben Jensen, Tyttebærvej 9
Johs. Ni§sen, Egevej L02
Oluf Hansen, LyØveJ I

MfNIPUT : Benne Hed,egård, Tj@rnevænget 9

RUTEBILSTATIONENS

Slodgae til k1. 13

TI()RDBORG
KAI T.I ø LLE R

Telf. (04)451462

BOGHANDEL

-

TELF. 45 't5 49
STEFFEX STETFEIIET . ioiO'OTG

e
Ttf. 45lt

molermester
52-Ssterhoven ll - Nordborg

@æ§7
fT ; h.(rtpE



Helmuth Hansen
Blikkeoslagermerter - Centralvarnne

or renitet
aut. r'a- og vaodocster

Bæl*ade 2, Nordborg, rlf.4j t654

,,chiki,
tÆDERVARER
NORDBORG TLF.450429

den tid ikke er så fjern, hvor man ikke mere t,rkan få L2-L5 ungdomstrænere tir at afse 
"å-Å"g.rr'tid på deres hobby uden nogen form for vederlåg.

f,^4ESERt=<@;=] BREV
...Der er i-ngen tvivl orrlr at arbejdet som ungdor\Ytræner efterhånden sti-ller st@rre og st@rre ii".r/'til den enkelte træner. Hvj-s man vii f6ige medudviklingenr og det skal man, hvis man sLadig viåopnå resultater, er man efterhånae" 

"øat tif atsætte sig lidt ind i de moderne træningsmetoder,hvilket igen medfØrer, dt man er nødt tiI attage på kursus.
Dette er ikke skrevet som en kritik af de unrgdoms-trænere, som vj-rker i klubben idag, da de jo-kLart har tilkendegivet, at de ikfe @nsker atbruge mere af dereå fritid ti1 at tage-p-å kursus.Det er forståeIigt, hvis man ser lj-d[ på a" talfra sidste sæson, som jeg har prøvet aL regne på.
Ti1 træning, kamp og forikellile kurser brrlgte'jeg iatr 640 rimer af mj.n fritid pa *i" hob6y.Det er den tid man må afse, hvis åan blot vilfØLge lidt med.
Ud af dette er det ve1 j_kke så svært at s€ r at

ti
Donbo
Nordborg
Tfi. 4s 17 61

Slotdhroen
Korin og Svend Jcssøn

Sto'egodo 55 6430 tlordborg
Toiefon (04) 450667

lmHs §ciltllrT
Ure og optih - Guld og sølo

Løjtertoft 8a - Nordborg - TIf. 45 OO 15

Når jeg skriver dette er deL ikke fordi jeg @ns-ker noget vederlag, men blot for at gØre-båsty-
^relsen opmærksom på dette problem og samtidig
)pørg", 9m man egånt1ig ha-r gjort sig nogen tan--ker om, hvordan man evt1. kan forebygge dette,er man klar over at probremet inden længe briveraktuelt ?

BE§IY,BqL"sElLs svAR (sign. p. sØndersård)
f et læserbrev fra Lasse Christensen, en af voreunge trænere i ungdomsafdelingen, som jeg harflet lejlighed ti1 at kommentåre i samme udgaveaf SPORTEN, siger iasse noget om tlvad han regner
med bliver kravet til kommende ungdomstrænere,
samt hvad han, Lasse, tror ungdomåtrænerne vilforlange af klubben, nemlig en LØn, penge :SelvfØlgelig skal og bliver kravene tiI voresfrivillige ungdomstrænere ikke være af d,ennestØrrelsesord.en, dermed være ikke sagt, at viikke er glade for og sætter pris pår-ai nogleaf vore ungdomstrænere stillår si;, selv sååanne

.J<rav til glæde for klubben og mediemmerne.
).1 1. yi- kan _klare os med langt mindre i en fod_
DOJ-crKrub med vor statur , og at der nØdvendigvisskal bruges 600-700 timer om året af ens triti_a

Ssly ftro
STEDET HVOR STORE NAVNE UNDERHOLDER
OG GLADE TENIIESKER MøDES -

telefon 4!i lO 46

II Z
,
It 3 /AYA\ I

1l I
TnlcorAGE*user

Storegade 31 - Nordborg

lJl/S.IN.SIALLATOR HlEMtrr%RZs
6430 NORDBOtIG Tt F, 04r,l!:1818



TIL

IORDBONG FTNUEITIDEL
. HENNING LARSEN
Storesode 62tlt. 45 1669

Jeprnr Lllleblhr
og Turirthmer

kvedy
Ring - når De skol kpre

_ rit rtf. 451369

for at virke som ungdomstræner i Nord-Als bold-
klub er noget snak og et postulat, der måske
kun tjener ti1 at forskrække kommende friviltigq-
hjælpere fra at melde sig. »)Jeg tror iØvrigt ikke det er det Lasse har tænktl
Lasse ved jo meget ve1, at når han selv har brugt
så mange timer i vores klub r ey der tale om en
personlig lyst til at arbejde med og for unge,
og med lyst til at uddanne sig selv som træner,
iØvrigt en I1rst, Vi i kLubben har bakket op med
@konomi-sk st@tte til d.e kurser, som Lasse har
Søgt.
Jeg er også en hel deI uenig i Lasses opfattelse
af, hvad der er afg@rende for resultater fremover.
At de, resultaterne kun kan skaffes ved hjælp af
moderne træningsprinffiper og metoder, tværtimod
er jeg lige ved at sige, ihvertfald er det mod=
satte da bevist i vores egen klub gang på gang.
Resultater er også andre ting end vundne kampe,
som der vel især er tænkl på i Lasses indlæg.
Jeg selv personlig lægger nok så megen vægt på,
at der skabes et godt forhol-d til og mellem med-1.
lemrnerne, at vi får skabt kammeratskab over en )
bred front og at vi får klublivet til at blomstre!

M. PERREGAARD A-S
6430 NORDBORG 6474 SKOYBY
Tlt. 45 01 50 Ttt. 44 rt4 0O

Korn - Foderstof{rr

Brændscl - Byggemotcrioler

R G
KIOSK

Telc{on 450949
.UGEBLADE .AVISER . TOBAK.TTPS .

Sporlsarliklor

"lr
Sønclerborg Ilf. 134) .{t l5 5z

Nordborg - Tlf. (01) 45 t6 58

Moderne træningsprincipper og 1Øn er ikke alene
n@gleordene til disse måls realisering.
SElvf@lgelig tænker vi i bestyrelsen også på
_pmtiden, bl.a. går nogle af disse tanker på,

om der bØr ansættes en cheftræner for ungdoms-
afdelingens mange trænere, (han skutle vål i så
fald ha' en mindre lØn I)
Vi har også, da vore pengemidter til externe
kurser jo ikke rækker særlig langt, gjort os
tanker om, om ikke vore nuværende veluddannede
trænere kunne kØre nogle interne kurser for dendel af vore ungdomstrænere, der ikke Ønsker at
rejse ud.
N;8.: Det er mlt håb at vi, når sådanne problem-
er rejses i klubben, og vi har fået dem 1ågt frem
for medlemmerne, kan fortsætte den videre drØftel-
se på vore spillermØder

--o0o--
TRÆNINGSKAMP I HVIDE SANDE DEN 16.MARTS
1. og 2. holdet rejser til Vesterhavet for atspi11e træningskamp mod Klitten. Selve turen kos-
ti ) 20.-kr. pr. næse og spilleudvalget håber på,
af foruden de udtagne spillere også mange
"Schlachtenbumrnler" vil være med.

'ffixfrigrEtBE1r

Storegade 4 - Nordborg - Tlf . 45 t4 26

Søndergade 7 - Guderup Tlf. 45 g1 1o

NOiDtOiG
tToifc^oc 2a

TELF. (0a)45 r975

1! !'.'-.r\OFnBORC

N.IC] r)3ial:

ERRE- OG DRENGET



Frugt - Gnnt

Konrcrycr

Thorvald JENSEN
>regode 7 - NORDBORG - Telf. 45 03

AL FLYTXING
med [ukkede flyllevogne udløres,
såvel i ind.- som udland. * Vi har
gode, lørre lokaler lil rådighed lil
møbelopbevaring.

E'VIN BUNKAT
Godkcndl T.l. R. Yogne
Købingrmarkvej 7 - Pøl

Ttf. 45 14 49

H,AR_pg BRq-G. F,'qF.-,Er, 3AR FOpBO-L.psrø,yI,ER ?

SPORTEN har fået skænket et par brugte (men
gode) fodboldstØvler mærke eUUa, stårrelse g. iKontakt redaktØren inden den 15. marts hvis duvil ha' dem. Ved flere interesserede er derlodtrækning.
TRÆ§INGFKÅ+{PE -I MARqS 0.2.3.4.hold og ynslinse)
1)rgen(3.3) Bov(1o.3) K1i*en(16.3) SB(24.3)2)Notmark(3.3) Bov(10.3) Kliften(16.3) 867 (24.3)
3) Ketting (3.3) Bov (10.3) Hørup (X6.3) B 67 (24.3)4)Ketting(3.3) Normark(1o.3) Svenstrup(16.3) så(za.Y)Egen(3.3) Svenstrup(10.3) Gråsrentfå.:) Bov (24.3)
rRÆNTli.GsTIrør.H3

Klubben har fået skænket en del træningsi-re1er
fra TIP-TOP og FINMANN SKO. Til begge forretning-
er hjertelig tak.
VÆR PÅ JAGT!

Bjarnes nye fodboldstØvler gnaver
for ikke lang tid siden solgt et
meget billigt igennem en annonce
sanune grund.

igen I Han har
par næsten nye.
i SPORTEN af

»

FIND INSPIRATION TIL
DERES HJEM HOS:

uot(W(ø[br
tøjtefo.ft 26-30, Nordborg
Telf. (or) 4514 32

Man

går da

ind

crlq ryt
DAM€I(C}NFEKNON

k; =ra 1a

til

Bogeri- og conditori
Stort udvolo i frisk
oq lækkert Lrod

KURT MADSEN
Holmsode 7 tll. 451434

Qaedee

MALERFORRETNING

HOLM

TELEFON 45 1395

KJELD ANDRESEN
Assurondor

Storegode 4 Nordborg

Tele{on 45 l5 35

BALTICA WESTON
lrr vrg tll vrg

TOIIV PEIERSEI
Mø8LER

Storegode 69-7 I -Nordborg-T I f .45 I 9 3 I
Vi sæller kvalilelen i høisædet

bent
enghoff

HERREFRISøR

HAVNBJ ERG BUTIKSCENTER

ANDELSBANKEN
NORDBORG AFDELING

-en bonk De kon rcgne med!

P'1ar Lorenzen

købmand Turøvej .{2 Kirkeby ..450055
Støosodc 33 Xordborg Telf.((X)45 1440

KøRESKOLE
Vclegnet skolevogn
og eget
TEORILOKALE

f,. BOY3EII
KøRELÆRER

S6bokken 2.Nordborg
Telefon 450096
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