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venlige modested

-SV.g-
sÅ NmMEn vr os MEDro MAJ !

tr'or vore id"rætsforeninger batyder
d.ette bI.a. "Fest-i-by'r, en uge
hvor Nordalshallen danner centrum.
Familie, medlemmer og a1le and.re,
der gerne ser vore ca. !00 børn
dyrke håndbo1d. el1er fodbold. un-
der så god"e vl1kår som nuligt, be-
des venligst sætte nogle timerfda-
ge af for at kunne være med. her !

Vore 2O trænere, der ud.en vederlag und.erviser de
500 børn, ind i mellem snører lille Peters støvler
eller lyner op og i, når d.er pludselig skal tisses,
håber sammen med os, at d.er også i år er rigtig
mange, der kommer for at bruge penge, for at se og
være med., vi plejer at har det dejligt sammen.

Hvorfor nu den slags aktiviteter ? Lad os næyne
et enkelt ta1, transport til udekampe for vore ung-
domshold kr. 20.O00 pr. år ! Derfor mød. op igen i
år. SelvføIgelig vi1 vi gerne har så nange penge ud.
af det som muligt, men vi tror også, at der hele
ugen igennen er lagt op til masser af god" sport og
underhold.ning. "Fest-i-$y'r er for a1le.

Gunnar Jespersen Per Sønd.ersård
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BODIL RØOE LANTERNE

RedaktØren kan med tilfred.shed meddele, at a1lehpld i NB vj-I være med i legen.
: )r_denne- gang er kun hold med., som har spilletmrndst 3 kampe
Her er nu de fØrste "vindere".
BODIL IiI Junior A og DEN RØoe LANTERNE ti1Seri-e S-holdet.
Tillykke til ,funior A hold.et. De har spillet 3kampe og fik 5 point med målscore på 13 4.Lanternen tiI serie S-holdet for tre overbevis-
ende nederlag 5- træk.
I næste SPORTEN kan I s€r om Junior A kunne be_holde Bodllen og se om serie S-holdet kunne slip-pe for den rØde lanterne, hvad,jeg næppe tror.Begge rekvisitter bliver nu stråkå uaiåveret ti1holdene og det er mening€rrr at de skal opbevaresaf holdets træner, holdleder, anfØrer eller enspiller - alt afhængig af hvad holdet er blevetenig om - til den s:<iiter ejer.
Vær omhyggelig med BODfL og DEN RøDE LANTERNE :

)

§TøT YOREANNONOøRER
Lod SPORTENS

ogso blive r-reres tr,ykkeri !

Telefon 4S ts os 
1

Storegode 52

t--tr



Bogltrhg, rtat,
rouision og

monsrogrstal
GilR. KRO'{BORG

SproSøveJ 3 - NordborS
Tell. (u) {5 06 {a

NORMANNIA

FORSIKRING

Jes Christensen
Th. Brorsensvej 78

Telefon 450972

MIN MENING (P. G. )

I en klub med NBs stØrrelse vi1 der altid opstå
utilfredsheder t og når man på en eller anden måd-e

er engageret i'kIlbarbejde, kan det ikke undSås )at man bliver konfronteret med disse ting mere
end manØnsker det.
Der kan nævnes mange eksempler: Så er f.eks. en
del spiltere utilfredse med placering af turne-
ringskampe s@ndag formiddag; grusbanen ved hal-
len er for mange uegnet ti1 at træne på; banen
i dalen har dårligt Iysan1æg; banen i HoIm er
for li1Ie og nogle menerrat den i Østerlund er
for "åben". o.s.v.
Man hØrer om dårlig fordeling af træningsmateri-
aIe, om mangel på bolde og overtr:ækstr@jer og
nogleklager over, at de får sorte fingre når de
1æser SPORTEN. Denne liste kan fortsættes til
den fylder hete bladet - de fleste har et eller
andet de j-kke er tilfredse med. Menrkære spi11e-
r€r har I nogensibnde tænkt på, at ledelsen måske
også har grund ti1 at klage ? Hvad med afbud i
sidste øjåbrj-k ? Der er nogbn som er ret gode \
ti1 det. Og når man har på fornemmelsen, åt vec)
kommende kun vi1 sætte spilleudvalget i forlegen-
hed eller bare ikke gider at kØre til udekamp

Slagterf,ometningen,

Fa. !. r. JENSEN
Nordborg telefon 4514 06

ALTID VELKOMMEN PÅ

NØ
N@R

FIERRED
HUS TELEF.N 4so5 3s

ER

tlilr lensen
Ollrtyr - Contrrlvrro of r.ff

.ul. g.r. og vcdredor
Lærkevei 87 - Longesø - ffi .450565

MObil eui.t service

ALS AI'T(D lTrl(DP

-

P.t.r O.'A6d..aoh

Løftertoft -.Nordborg - T!l. 4515 f7
med et sekundahold, så må man spørge sig se1v,
om man ikke kan undvære dlsse spillere i NB
det er- jo altid de samme I Betaling af kontin-qent går heIler ikke for allesom det skulle.
., jeg skammer mig på ues vegne, når jeg ser

med hvilken fantasi nogle af vore splttåre
"voldtager" vor klubdragt. Når vi spitter kampskal I stille rned. sorte bukser og rØde strØmpår
og med stØvler hvor skidtet fra sidste kamp helter kradset af. Er det så svært ? Jeg vea ua-
mærket r åt det kun er få som skal slrive sigdet bag ørerne, rnen det er altid dem man 1æg§er
mærke tiI.
Nu er det engang lettere at kritisere end at :.rose derfor beskæftiger en stor del af læser-
brevene I SPORTEN sig også med kritik af et eI-ler andet. Det er helt i orden, at man lukker
munden op, når der opstår problerner - men detskal efter min mening ikke være sådan, at kun
vore kritikere kommer til orde. Det giver nemligret helt forkert billede af NB og aåt er derslet ikke grund tiI.'-\ har i &r 21 hold i ilden. Der skal sættes,åLd, reserveres baner og omklædnj_ngslokaler,
kørsel skal arrangeres, f.røjerne sfåf være t.iI-stede, bolde og and.et materiale skal holdes

KøBMANDEN

Benl Lauslen
Købmand

TIf. 45 ls 03

(04) 45 00 70

+t o K l



NYE DANSKE LLOYD

ANETTE CHRISTIANSEN

Kontor: Jernbonegode 46

NYE DANSKE Llv ?I3;il';;,,u,

ved1ige.o.s.v. To gange om ugien skal der være
plads, tid og trænere til et holds træning og
det gØr ikk arbejdet lettere at træningen skal \r,
spredes over fire forskellige steder i kommunen..lr
Alle personer, der har noget at g@re med "at det
hele glider" r gØr deres bedste (j- fritidl ) og
hvis et eller andet går skævt, så- tænk på dig
selv er du fejlfri ?
Vi må heIler ikke glemrne, at ved siden af turne-
ringsfodbold sker der samtidig en masse andet
i klubben. Der arrangeres udflugter tiI ind- og
udland, man holder forskellige fester, fremmede
klubber bes@ger os og omvendt, der vises fod-
bo1dfl1nr cl.s.v. Endvidere er der kommet et for-
slag vedr. en slags "afskedsgave" 'i forrn af et
stØrre tilskud ti1 en rejse for de ungdomsspil-
lere (Juniores) som ved årets udgang overgår
ti1 seniorafdelingen. Bestyrelsen skal nok se
positivt på sagen. Det er i@vrigt en ide, som
er fødL af en kritisk dialog mellem spj-llere,
træner og bestyrelsen her i bladet
Lad os bare fortsætte med at være kritiske over \
for hinand.en, men 1ad være med at være for ensll.2g
DET ER DER SLET TNGEN GRUND TTL :

VIL DE I KONDI

DA KøR "LYN"
RULLESKØJTER

P E H AMA, MJELS U,,O 'ffi

Mekonrker Viggo Lousten
H ovn bj erg

Tele{on 45 1460

c/Vr,>L o. g I o, nf u a sL* i

vi Erik Rudbeck
Tclf.l5 1479 Ridcpladrcn 3

) "'n'"Æ1;MussE*

OKSBøL - 6a30 NORDBORG - TELF. 45 12 94 - /t5 (X 68

Der er også sport i at hunne

høre bil på den rigtige måde!

Lær det nemt og bekvemt i

t0nD.[s [ønEsK0LE
J. BRODERSEN

Nlrreskowei 2 Svenstrup
te|f.456250

sø
o9

CONDITORI

T. WERilER
Tlf. 45 17 53 - Langesø

illtGE
EAGERI

IA}'U;AXIUN
x(»{fExnoil
xotDaoec

HaYnbierg Slalionsho

Prcv vor beromle rntelning.

§rillstegte kyllinger og forårsrul Ier
)

Anna og Yiggo Eomberg
Tlf (04) 45 10 19

Alt i el-køkkenudrtyr

ES ,V4%r*ffi
grtor"node 

30- 32 - Ttf. 451540
Nordborq

Storegade 29 . Nordborg tlf, 450334

. . rnalrt kebet del hor

KAMPER
STOREGADE 77o NORDBORG

TELEFON 4517 U



HÅF]IIÅ.FORSIKRIilG
Peter Mattcsen

Mads Clausensvej I - 6430 Nordborg

- ring 45 U 05
NORDBORG - TLF.45 1750

TRÆNING UNGDOMSAFDELfNG

tirsdag/torsdag 18. 30-19. 30
mandag/onsdag I8.00-19.OO
rnandag/onsdag 17.00-18.00
tirsdag/torsdag 17. OO-19 . OO
LLrsdag/ torsdag 17.00-19 . OO
mandag/onsdag 17.00-19.00
mandag/onsdag 17.00-19.00

-oo0oo-

Junior :
Drenge :
Puslinge :
Lilleput :
Miniput :
Piger :
Yng1. damer:

Nordb. sk.
Nordb. sk.
Nordb. ).
ØsterI. sfr.
ØsterI. sk.
Østerl. sk.
Øster1. sk.

PUSLfNGE FRA HAMBURG TIL

EN ANFøRERS PLIGTER. .

at opildne sine medspillere,
at give dem en',ba1Ie"1,- - (nævnt

men orn nØdvendigt »

på yng1.-spi11ermØde)

NB

IgeLvil en tysk klub fra Hamburg bes@ge Nordalsog NB. Det drejer sig om Osdorfei Sportvereinog der er tale om to puslingehold.
Vi har foreslået som tidspunkt den 14.-16. juni
1974 og håber på, at de, der skal spi1Ie, kånhave en tysk kammerat boende. Selvfålgelig vi1
man- fors@ge at få aftalt genvisit i Håmburg
måske til næste år. mere å* srgen i næste nr. afSPORTEN 

ooooo-

GYNTHER I OOS
AUTOYÆPKSIED

Storeg.de66 
- XORDBORG - Tcll. t5O!99
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- ET HELT HUS FYLDT MED SKO

'r
I

I

J

TIANDELSBANICEN
- <tgsd ungdommens bø nk

Slrgtcrl

&

Pølæmrgerl

K. STETNBE[\G
Storegode 56 - Nordborg - Telf. 45 17 l5

Det er ned.e i i,rrrgf";;"d" i Afrika. Der sid-der en flok elefanter-ude på savannen og skrup-keder sig. Så kommer der nogle små, afrikanske
§nglemus hen til dem med en fodboid og spØrr
-In de gider spilIe? Ja det vil elefantårne dagerne, hvis de må få solen i ryggen r og det må
{., og,så-begynder kampen. ufetånterneå centre_forward får bolden, den dribler sig igennemforsvarskæden, angribes hårdt, spiitei sig fr!,og skal neLop t.il at sende bolden i netteL med.et ordentligt kanonskud, da den er så uheldigat træde junglemusenes venstre innerwinq he1[.flad. Elefanten bli'r meget ked. af det, da den

-Det skal du såmænd ikke tage så tungt, trØsterjunglemusenes anfØrer, det funne også væresket for en af osl

RUTE BILSTATIONENS

TOBAK

_ BLADE Ttf. 1St12B
& cHoKoLADE "ii'#'":t31",i u,. ,n' Lfidase-til tt. iS -

- Slndgae til kl. 13

ffi

I{ORDB()RG
KAI HøLLER

Tclf. (M) 451462

BOGHANDEL

I

TELF. 45 15 49
TTEfTET .TEF;EIIEI. tOFDtOiO

elHM
451Ttf.

molermester
52-@sterhoven ll - Nordborg



Helmuth Hcnsen
Blitkeoslagcrmeicr - Ccntrelvarmc

o1 nnitct
åut. rtt- Og vlodoertcr

Bækradc 2, Nordborg. tlf.4J l6 54

,,chiki"
TÆDERVARER

NORDBORG T1F.450429

MÅYI HOREDTNMENING?
---SPORTEN stiller aktuelle spØrgsinåI---

). ,Idag t.il : Chr. Lassen
ggOBfEN : Har NBs fØrstehold et hjemmebane-

kompleks ?
Chr. Lassen :
Mon ikke adskillige har gjort sig tanker i den
retnj-ng. Det ser jo mærkeligt ud at man vender
hjem fra udekampe med points og gode resultater,
for at sætte hele det gode indtryk Li1 i næs-
te hjemmekamp.
Hvad er grund.en til dette fænomenr er det ner-
ver, er det manglende koncentration, er det
publikum ? Lad os begynde med det sidste. I
denne sæson har vort publikum virkelig været
en stØtte for holdet og ikke mindst de yngre
spi-lIere. Specielt tak for hjæ1pen i Lysabild-
kampen, d.et stiver spillerne enormt af med
bifald, når det er fortjent. En god måde at
opildne folk på.
Nerver og koncentration har jo noget med spi11$
ne at g@re, måden de er sat op t,i1 kampen på, v

det er jo ikke ligegyldigt hvilken indstilling
man går på banen med..

Stotøhroen
Korin og Svend Jcsson

Sroregodc 55 6430 Nordborg
folcfon (04) r150667

Alex'r
Gonditori
Th. Brorsens-
vej 56

Tlf.
45 17 61
Kelly og Alex
Nissen

Havnbierg Butlkscenter tell. 451760

IITilS §GIITIIIT
Ure og optih - Guld og sølv

Løjteroft 8a - Nordborg - Tlf. 45 OO 15

Et andet punkt, der nok spiller ind er kritik-
k-1 efter kampen. Ved udekampe er det jo normalt
n,-!et få som f@lger holdet, derfor bliver kamp-
en ikke"spiIlet" på arbejde og andre steder ug6n
igennem. Spillerne virker mere frigjorte i ude-
kampe, bortset fra træneren og helst resultatet
skal ingen udenfor banen tilfredsstilles.
På den anden side kan m.an jo tale så længe om
komplekser at man får dem, ligesom indbildt syge.
Derfor såve1 spillere og publikum, Iad os stå
sammen og hjå*pe hverandre ti1 nogle bedre resul-
tater hjemme såvel som ude.
Hermed aflives en myte._oo0oo_

TIL SAMTLIGE SPTLLERE OG TRÆNERE I NB

f klubbens interesse viI jeg på det kraftj-gste
anmode samtlige spillere og trænere om at være
mere påpasselig måa klubbens bolde, husk hver
gang i sparker en væk koster det penge, så hent
d^p igen med det samme eIlers glemmer I den, når
ilr færdige med at træne. HUSK DET :

Venlig hilsen Arthur Callesen.

$s[ylrm
STEDE? HVOR STORE NAVNE UNDERHOLDER

OG GIåDE iIENNESKER MøDES -
telofon.l5 10 ,fG

TiIGOTAGEHUSET
Storegade 31 - Nordborg

ljl/S INSIALLATOR

HlEMtrr%RYs
6430 NORDtsOtl(; Tt F, O.1 r.rI)'1818



TIL

IORDBORG TTNUEilIIDET

HENNING LARSEN
Storesode 62 tlt. 45 16 69

Jcprnr Llllebllrr
og Turirthrlcr

bvedy
Ring - når De skol kPre

- ril rl{. 451369

LÆ,SERIVI BREV
»)

Ud fra bestyrelsens svar på mit indlæg i SPORTEN
er der et par ting jeg gerne vil kommentere for
at f jerne aIle mj-sforståelser.
Et vederlag behØver vel ikke absolut at betyde
rede penge, men kan ve1 f.eks. være en trænings-
dragt. Jeg vil gerne understrege at jeg personå
1ig ikke'er interesseret i at modtage penge som
ungdomstræner.
Angåend.e kravet ti1 trænerne: Et af f orrnåIene
med sammenslutningen i sin tid varr- at få en
forening med fodboldspillere, der kan det hele
og vil det he1e, for det er for at fremme fod-
boIdspi11et, for at blive en stærkere klub vi
har dannet Nord-Als Bo1dk1ub. Dette er et udpluk
af en artikel i det fØrste nr. af SPORTEN.
Vi må erkende, at hvis trænerne ikke fornyer
sig, gør spillerne det helIer ikke, og vi bliv-
er ikke bedre ved at lade spillerne stå to og N\
to overfor hinanden og trille en bold mellem:i 0))
sig. SelvfØlgelig er det lkke kun moderne træ-
ningspri-nci-pper, der er afg@rende for resultater-

M. PERREGAARD A.S
6430 NORDBORG 6474 SKOYBY
TIr. 45 01 50 Tlt. 44 44 m

Korn - Fodcrstol{er

Br:ndrcl - Byggemoterioler

1o

R
KIOSK

Telclon 1509 49

.UGEBLADE .AVISER . TOBAK .TIPS .

Sporlsarliller

Sonderborg flf. l3'l) ll l5 57

Nordborg - Tlf. (04) 45 16 58

ne fremover for det er jo en forudsætning at
kammeratskabet er i top, for ellers er det u-
muligt at opnå gode resutater.
S+IvfØlgelig er det ikke for at skræmme kommen-
C )trænere jeg kom frem med det tal, men det er
de faktiske tal jeg brugte i 173. Vi bruger jo
ikke kun tid på træning og kampe, men der er jo
også skolestævrre, træningsle jr o.s.v. , hvor vi
jo også hjæIper tiI.
Tilsslut vil jeg også gerne bekræfte at jeg har
fået Økonomisk hjæ1p til de kurser jeg har sØ9t,
og det erjeg naturligvis glad for.
Mit indlæ§ var da heller ikke ment som en kri*
tik af NBs bestyrelse. Det er jo ikke et prol.
bIeru, som vi har idag r rn€rr hvis det dukker op,
er det da rart at være forberedt på det.
NYT FRA UNGDOMSAFDELINGEN

Månedens hold og rnånedens spillere: Vi har kå-
ret Junior A som sæsonens f@rste tttÅNeoeNS HoLD.
Foruden gode resultater i de fØrste kampe har
vi likke glemt, at de rejste til Kolding med 4
r..server og aIligeve1 klarede uafgjort.
[*-&EDENS SPILLERE blev Hanne HoIm fra pigehold-
et og Jens Hansen fra Puslinge A2.
Vi Ønsker aIle hjertelig tillykke med valget.

Storegade 4 - Nordborg -'llf . 45 14 26

Søndergade 7 - Guderup - Tlf. 45 81 10

'ffixnrsIEtgElr

NOtDroic
ITOiCGAD€ 2T

TELF. ((x){5 1975

ll3iol :

ERRE-.OG DRENGET



Frugt - Gnnt

Konrerycs

Thorvald JENSEN
oresode 7- NORDBORG- Telf. 45036

AT FTYTXIXG
med lukkede llyllevogne udløres,
råvel i ind- som udland' - Vi har
gode, lørre iokaler lil rådighed lil
møbelopbevaring.

E'YIN BUNKAL
Godkcndt T. l. R. Yognc
Købingtmarkvel 7 - Pøl

Tlf. 45 14 49

I FÅ LINIER OOOOO

NB har fået skænket forskellige sæt trænings-
LrSler fra fØlgende lokale forretninger:
TIP.TOP; FINMANN SKO, HERREMAGASINET, JENS
KNUDSEN. Mange Tak!

RUDIGER PAUSTIAN

Hjertelig tak tit gutterne fra O1d-boys afdel-
ingen for blomsterne da jeg var syg.
GRATIS
ffirq rrar igen fået skænket fodbo&dudstyr.
Det drejer sig om en næsten ny NB-fodboldtrø7e
i drengestØrrelsen og et par brugte (som'ny)
fodboldstØvler mærke Bobby Charlton stØrrelse
Har det din interesse, så kontakt din træner.
Ved flere henvendelser indtil den L2. maj
lodtrækning.
MED NB TIL LANDSKAMP I HAIIBURG

Den l.maj kØrte 32 NBlere tiI Hamburg for at ))
overvære landskampen rnellem Tyskland og SV'erj-gE'l
Måske findes der blandt deltagerne en, som kom-
mer med et referat fra turen i næste SPORTEN

),,

FlND IXSPIRATION TIL
DERES HJEM HOS:

uott@//føfbr
Løjtertoft 26-30, Nordborg
Telf. (or) 4514 32

Man

går da

ind

til ....

elqtr
ENMEI@NFE}CNON

l<1 =+! F

Bogeri- og conditori
Stort udvolo i {risk
og lækkert Lrod

KURT MADSEN
Holmsode 7 tW. 451434

<Qaedee

MALERFORRETNING

HOLM

TELEFON 45 13 95

KJELD ANDRESEN
Assurondor

Storegode 4 Nordborg

Telefon 45 l5 35

;rBALTIGA 
1 WESTON

lrr v-g tll vr9
TOITY PEIERSET

MøBLER

Storegodc 69-71 -Nordborg-Tlf .45 l9 3 I
Vi sæller kvalitelen i høisædet

bent-ånghoff
HERREFRIS@R

HAVNBJ ER-G BUTI K§CENT E R

ANDELSBANKEN
NORDBORG AFDELING

- en bonk De kon regne medl

T.} Lor"or"o

købmand Turøvej 42 Kirkeby ..45æ55

USET
Storogodc 33 Nordborg Trl{. (01)45 If {0

KøRESKOLE
Vclegnet skolevogn
o9 eget
TEORILOKALE

f,. BOYSEX
KøRELÆRER

SPbokken 2 Nordborg
Telefon 450096

Støt vore Oannoncører

I


