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FEST.IJBY L974

For 8. gang har der nu været FEST-I-BY på Nord-
a\s.
I )t nt"r, startet i Lg67 af NIF og NUF og disse
to foreninger kØrte den videre til og med L969.
Efter sammenslutningen af NfF og HIF til Nordals
Boldklub var arrang@rerne i L970 NB og NUF- I
L97L oq L972 var NB alene om arrangementet r og
L L973 var Nord-Als Håndboldklub med for fØrste
gang.
Eftei nu to års samarbejde med NH- kan det kon-
stateres, aL denne kombination er ideel. Det
skyldes blandt andet at mange af de to forenin-
geis medlemmer dyrker båd.e fodbold og håndbold
åg begge klubber er i og ved fuordalshallen på

"hjemmebane".
Det er også her FEST-I-BY foregår- et arange-
ment som har det formåI at skaffe penge i klub-
bernes kasser og ikke mindst aL gdte reklame
for NB og NH.

vi længst læst i dags-
der kun en ting: Tak

med til at det hele gik
Peter Glock

Hvordan det gik i år har
fX)ssen - tilbage bliver
uÅ alle, der har været
så godt :

Lod SPORTENS

Storegode 52

også blive De,es trykkeri!
Telefon ,iS tgOS



Bogltrhg, rla[
rcvirion og

monsrog[stal
GIIR. KROTIBORG

SproSrve, 5 -.Nordborg
TeU. ((x) a5 06 l,t

NORMANNIA

FORSIKR ING

Jes Christensen
Th. Brorsensvei 78

Telefon 450972

BODIL - DEN RøDE LANTE.IINE

Legen går videre og denne gang ser tabellen
såIedes ud !

1. Puslinge Ar (6kampe)
2. Drenge B (5)
3. Lilleput A (4)
4 . Junior A (7 )
5. Yngl.Damer (5)
6. Puslinge AII (7)
7. Puslinge BII (4)
8. Drenge A (6)
9. Piger (4)
I0.Serie 3 (9)
I1. Puslinge BI {4)
l2.Yng1ingfe A (9)
13 . Junior B (7 )
I4.Serie 4 (9)
15.Serie 5 (8)
l6.Serie 6 (9)
(For at komme med i tabellen skal holdet mindst
have spillet 4 turneringskampe)
BoDrL åg oum RøDE LANTEfr.NE sLifter alrså eier" )Junior A skal afgive Bodilen til puslinge AI og
3.holdet må slippe af med. lanternen til 4.holdet

2 ,00 {Points pr.
1,80 spillet
1,75 kamp)
L,57
I ,40
L,29
L,25
L,77
1r 00
1r 00
1r 00
0 ,89
0,85
0 ,56
0 ,50
0 ,33

)r

' Slttgterfometni,ngen

Fa. l. l. JENSEN
Nordborg telefon 4514 06

DE ER ALTID VELKOMMEN PÅ

TELEFON 450535

Elilr lenser
Olhlyr . Contrrlvrrre ol t ff

.ul. g.r. og vmdrrlor
Lærkevei 87 - Longesø - Tl(.450565

MObil eri.t service

ÅLS AI'T(, Srr(DP

-

P.t.i O. Ahd.t..n

Løftertoft -.Nordborg - Tll. 45 15 47

Jeg.håber aL anfØrerne ordner denne side af
sagen. Titlykke altså til Puslinge.AI -men
der kan hurtigt ske forskydninger i tabellen
t+ næste gang __o0o--

)
MEDDELELSE FRA UNGDOMSUDVALGET

Også i maj måned gik vi i tænkeboxen for at
finde frem til månedens spillere og månedens
hold oE her er resultatet.
Månedens spillere: Irene Jessen og Arly Schulz
Månedens hotd: Dren§e B
Tillykke med valget : ,

--o0o--
RIS I MASSEVIS

Kan d.et være rigtigt at redaktØren gang på
gang bliver nØdt tiI at tigge om stof til
SPORTEN fra de forskellige "afdelinger" i NB?
Det er f .eks. 1ænge siden jeg har ]nØrL noget .i

fra Old-boys-afd. og spilleudvalget har, hvad
den sag angår, fortjent den rØd.e lanterne.
Ungdomsudvalget må jeg desværre også nævne. EØr' ) det d.em der fyldte en de1 af SPORTEN med
ifteressante oplysninger - og nu ?
Kære venner - det skal blive bedre ellers må
I finde en nv redaktdr. P. G.

KøBMANDEN

Benl Lauslon
Købmand

TIf. 45 15 03

(04) 45 00 70

+t o K l



FORSIKRINGSAKTIESELSKABENE ANETTE CHRISTIANSEN

I NYE DANSKE LLOYD Kontor: Jernbonesode 46

NYE DANSKE LIV sønderborg
Telefon 421864

ALS-CUP 74

Også i L974 vil NB fors@ge at gennemf@re en tur-nering i sommerpausen for de alsiske serie 3 c \)serie 4 hoId.. I al beskedenhed LØr vL sige at /
A1s-Cup'en er ved at være kendt af mange, aeter jo nogle drabelige dyster der finder sted.I L974 får vi forhåbentlig nogle nye ansigter
at s€, nemlig SBs serie 4 og 867 i samme række.Årets favorit må vel være Lysabitd, der sidsteår nåede til finalen og i øleblikket f@rerserie 3.
På grund af V.M. d.er jo finder sted fra 13-6til 7-7 hvorefter industriens ferie falder, vllvi fors@ge_ at få kampene spiltet fra mandag
29-7 ti1 torsdag 8-8.
Hvis alle klubber vil deltage bliver det spænd-
ende at se om SBs serie 3 kan forsvare pokåIen
eller om et andet hold snupper den.
For Als deltager som bekendt i serie 3: SB, EgenLysabild, Augustenborg og NB og i serie 4z SB;
Notmark | 867, Ulkeb@1 og NB.
Spænd.ende bliver det, Eorhåbentlig også en mas)
se god og fair fod.bold.

VIL DE I KONDI?

DA KøR "LYN"
RULLESKøJTER

4 PEHAMA,MJELS

.4;
. d+ i:i.ii
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Mekonrke, Vrggo Lousten
Hovnbi erg

Tele{on 451460

c/Vrr>L o. g P o, n 
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v1 Erik Rudbeck
Tclf.l5ll79 Ridcpladren 3

- 
J'RGEits'ffi*uussE'{

) Malerlorrctning

ot(sBoL .6430 XoRDEoRG - TELF. {5 12 94 - a5 o{ 58

Der er også sport i at hunne

køre bil på den rigtige måde!

Lær det nemr og bekvemt i

iloRD.[LS [ønESKotE
J. BRODERSEN

Nlrreskovvei 2 Svenstrup
telf . 45 62 50

CONDITORI

T. ITER]IER
Tlf. 45 17 53 - Langesø

llltGEsg
BAGERI

o9

IAXUFAXTUi
x(x?txltox
raotoaoac

Havnbierg Slalionsho

Prcv vor bcromlc enrelning.

Grillstegte kyllinger og forårsru! ler

)
Anna og Yiggo Eomberg

Tlf t04) 45 10 19

Eg »Wy*ffi
Wrror"node 30- 32 - Tlf. 45.l540

Nordborg

Alt i el-køkkenudrsr i

Storegade 29 . Nordborg tlf,450334

,rta;tt kcber del hos

KAMPER
STOREGADE 77o NORDBOR.G

TELEFON 4517 M

tr



HAF]IIA.FORSIXRI]IG
Peter Mattesen

Mads Clausensvej 1 - 6430 Nordborg

- ring 45 02 tl5 - TLF. 451750

For efterhånden et par år siden tydede meget på
en hurtig udvidelse af j-drætsanlægget ved Nord.-
alshallen. Når man ser de planer som eksistere-
de, oq som stadig er aktueIle, blev humØret
unægtelig bedre. Imidlertid trak realiseringen
ud på grund af jordproblemer.
I dette forår er der nedsat nogl,s udvalg for
at få tingene igang rent praktisk. Et udvalg er
nedsat for at arbejde med sv@mmehalsetablering
et andet for etablering af "qr{one områder".
Disse er af underudvalg af et koord.ineringsud-
valg som dækker hele kommunen.
I udvalget for grlnne områder sidder Viggo
Jessen, udpeget af j-drætsfonden og formand for
udvalget, Byrge Jensen, udpeget af SIUNA, Peter
Eod.er, udpeget af SIUNA, Knud M@ller fra Nord-
alshallen og Chr. Larsen udpeget af Nordborg
Kommune.
Da f@rste etape er anlæg af flere boldbaner
lykkes det forhåbentlig i en overskuetig frem*
tid at se nogle realiteter.
Jeg ska1, be1ært af erfaringen, undlade at sæt-
te dato e1ler belØb på planerne, men mon ikke
a1le NBere glæder sig til at blj-ve samlet og få
noset mere ud af fodboldspillet oq klublivet.

)
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Støt Yore O
annoncører
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TIANDELSBANIGEN
- ogsd ungdolmmens bonk

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

Slrgtert

I

Pølæmrgert

Ikke mange af vore modstandere må sprede deres
aktiviteter over så mange an1æg som vi. Jeg
tror endda en del spillere ikke ser hinanden i
)beL af en sæson. En andenrofte oversetrgruppe

NBere, nemlig trænere og ledere har vi aktive
grund til at have respekt for, det er ikke mor-
somt at cykle rundt med en sæk bolde på nakken.
Den dag forholdene bedres har spillerne også
en undskyldning mindre for ikke nå bedre resul-
tater, det ville jo snart være dejtigt med et
par oprykninger. Vores resultater_ i ungdomsafd.
er jo gode, får vi bedre forhold smitter det
nok af på hete klubben. Når så anlæget står der,
må vi vise idrætsfond.en, åt d'et er en god
investering. i

RUTEBILSTAT IONENS

i{ORDB()RG
KAI I.,I ø LLE R

Tclf. (04) 451462

BOGHANDET

TELF. ,t5 l5 49

(t
molermester

52 - Ssterhoven ll - NordborgTtf. 4518

A Jrn - BLADE TlI.45l,l28
TOBAK & CHOKOLADE



Helmuth Hønsen
Blitlcorlagermerter - Centntvarmc

ol t nitct
aut. itr- og veodmcstcr

Brtlade 2, Nordborg. ttf.4J t6 54

,,chiki,,
LÆDERVARER

NORDBORG TLF.{50429

L "GUTTERDRENGENE" contra "FISKERNE,'

P rlere, til-
l skuere ogr en leder ved Nordalshallen ialt 26.
1) Da vi kom ti1 Guderup foreslog chefen (sØrge.D)
Fl 3l yl skulle starte med en middagsbajer, da d'er
El y.r 3 timer til gutterne skulle åpifie, Der
Fi blev uddelt sange ti1 a1le r og dei blev sunget
l\ I goat med på dem. Da vi var færdige med at syn-
I \l g. begyndte nogle stØve padder af. spille t<oit
I /log nogle enkelte lagde sig til at sove.
[/ I Stemningen blev bedre, da der blev foreslået
J at vi skulle holde en halv time lidt udenfor
Fl Rfbe ved en p@lsebod. Efter at den værste sult
fi,.t var stillet r kØrLe vi videre mod Esbj eyg , hvor
Evi ankom kt. 15.30. AlIe L2 spiller iioiåe sig(/) tfar til kampen med en væ1dig energi] o.t blev
7_1desværre til et nederlag på 5-3 mod B-47. Men
IF ho*øret var der ikke noget i vejen med da vi1 kom i bussen igen
|l.lVi firtsatte til Hvid.ing Kro, hvor bordet var

dækket med en platte til hver. Der blev sunget
og chefen (BØrge) sagde et par ord. om kampen -_ved bordet. Der blev spist åg drukket godl. )rAIle tog for sig. Vi togr afsked k1.21.00 efteiat vi havde gennemgået sangene en gang til.

Slotdhrorn
(orin og Svend Jcsscn

Storcgodo 55 6430 Nordborg
Tolefon (04) 45&i67

Alex's
Gonditori
Th. Brorsens-
vej 56

Ttf.
45 17 61
Kelly og Alex
Nissen

Haynbierg Buflkscenter telr, 451760 .

iltt§ sc[tlDT
Ure og optih - Grld og sølo

Løjtertoft 8a - Nordborg - ttf. 45 OO 15

Der var 1iv og glade timer j- bussen på hjem-
vejen. Især B{rge (chefen) morede sig godt.
Vores gltade chauffSr Mosager måtte dog holde et
.ner gange på grund af trængende spillere og til-

)uere.
Vi var hjemme ca. k1.23.00. Nogle kØrte hjem,
mens andre tog på SØby, da d.et var for tidligt
at slutte den vellykkede tur. En særlig tak
LJ-L B$rge og Viggo, d.er havde arrangieret denne
tur til Esbjerg. Laila og Sonja

LÆSERF<%I BRE1r
INTET SAYIMENHOLD = SAMMENBRUD

Når man står som tilskuer ti1 ,en fodboldkåmp,jeg har selv stået og set et par kampe på 4.
holdet, kan man ikke andet end ryete på hovedet
over det sammenhold, der præger diverse spil-
lere på holdene. Ordvalget som de fleste af
spillerne benytter, er på et niveau som passede
bedre ind i billedet i et. baggårdsmilj@ på det
m@rke Vesterbro. Diverse hentydninger tit folks
;1imalske afstamning, samt visse hentydninger
uA legemsdele som just ikke h@rer til de ren-
Iige hSrer til de mest gængse verbale udskejel-
ser.

$ø[y lrro
STEDET HVOR STORE IIIAVNE UNOERHOLOER

OG GIåDE MENNESKER iIøDES _

telefon 45 lO 46

TRICOTAGEIIUSET
Storegade 31 - Nordborg

l/l/S INSIALLATOB

NøRGAARD
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HENNING LARSEN
Storesode 62 tll. 45 l6 69

Jcprnr Lllleblbr
og Turirthmor

kvedy
Ring - når De skol k6re

- rit rtf. 45 1368

508 af et holds styrke, eller i hvert fald en
god de1 derhen ad, ligger i sammenholdet r og
allermest når det kniber, når man er bagud, såskal det fØrst rigtig vlse sig, hvad holdet er §\værd. Men paradoksalt nok er det netop i så.d,an-U))
ne sj-tuationer-at spillere, ingen navne, begyn-der at hakke på hinanden. fkke nok med det,-åe
brokker sig også over dommeren og hans kend.elser
hvornår har f sidst set en dommei ændre sin ken-
delse fordi en spiller ha.r brokket sig ?
Resultatet udebliver sjældent, man får dommeren
imod si9, samt sine medspillere, og det er det
si-dste der næsten er værst-
Dette forhold både kan og skal ændres. Hvj-s d.uskal lave et stykke arbejde, hvad vi1 d.u helst
have for at udfØre. det, €t spark bagi el1er en
øL ?, den der svarer et spark bagi, har ogsåfortjent det. r,igeså på en fodboldbane, d; får
aldrig en medspiller til at yde en ekstra ind+
sats ved direkte negative tilråb, prØv næste
gang at "vende" d.ine tilråb så de bliver posi-
tive, et eks.: FØR: ',Hvorfor fanden spillede
du ikke f@rste gang dj-n. . . " , \\\EFTER: "Godt fors@gt, næste gang lidt hurlLger&)
Kan I ikke "h/re" forskellen r Jeg personligt
vi1le netop fors@ge at spil1e hurtigere veå ,",

. M. PERREGAARD A.S
6430 NORDBORG 6474 SKOYBY
Tlt. 45 01 50 Tll. 44 4/0 m

Korn - Fodcrstoffer

Brrndscl - Byggemotcrioler

't0

R
KIOSK

Ielc{on 4S0949
.UGEBLADE .AVISER . TOBAK.TIPS .

Sporltartikler

m
Sønderborg - Ilf. {04) .{l 15 5/
Nordborg - Tlf. (04) 45 l6 58

nh

"EFTER" eksemplet, hvor imod jeg aldrig ville
spille manden med 'FøR" eksemplet.
Tilråb på en bane både kan og skal ske på de ::
rltige tidspunkter, og af de rigtigie mennesker,
n.J her syntes jeg der mangler en Iinje, for
@jeblikket sker det ved at 11 mand råber 11
forskellj-ge ting , og ude ved sidelj-njen står
træneren fortvivlet og råber 2-3 andre forslag.
Jeg vi1le da opfordre de ansvarlige ti1 at finde
et kommunikationssystem som gør det muligt for
den stakkels spiller at skille sig af med bolden
på den mest effektive måde
OK, sagen er sat lidt på spidsen , men hvis I
bare syntes at lidt af det har sandhedens værdi,
så gå bå banen med den overbev,isning at I vil
pr@ve at g$re det tåleligt for medspillerne i
det mindste. Med hensyn til dommeren og modspil-
lerne syntes jeg indtil vj-dere at det er en sag
med helt andre dimensioner.

--o0o--
PELE-FTLMEN

C.Jring 250 personer var m,@dt op for at se pELE-
fj-Imen på Uprherredhus og der skal rettes en tak
ti1 EAXE-BRYGGERI for et vellykket arrangement.

Storegade 4 - Nordborg - Tlf. 45 l4
Søndergade 7 - Guderup - Tlf. 45 gl

lffiarsIErBElr
26

10
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tToifc^oc 2r

TELF. (04) 45 r9 75
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Frugt - Gront

l(onrcryes

Thorvald JENSEN
toresode 7- NORDBORG- Telf. 4503

A[ FLYTXING
med lukkede llytlevogne udløres,
tåvel i ind- som udland. - Vi har
gode, lørre lokaler til rådighed lil
møbelopbevaring,

E'YIN BUNKAT
Godlcndt T.l. R. yognc
Købingrmarkvei 7 - Pøl

Ttf. 45 14 49

SP€DÆTEN hdcr an l. iunlflu:
r7.1L1&6 VM-eb!a.

)r
IY§I IU:
Ioudor d.n 13. lcnt
TV III
la.Gh.il ø*r u rdbu-w.u.cl8fl lhhsåjfr.nåd.
laGtS.S &dGHu@Ld6.
æGA.O W-ftEtf ti* .dUdrr.
,n&a d.n la,lml
ry IIr
l5.Glt.lt VdtyrlhB chscavdW15.{ru# Vdy*bd--4ilb
U.aLlE2! W*n
1SG2l.1! ødty.Uud-Adil.D.21.M,r5k§otud.
22.rH3.15 W-ftue& sd.n lpiUdå,
lrdlsd.ft 15. lonlryI:
15&U/5 Urupiy-Eotrsd.
l?Irl&m SvsirFBulria.
l8iL1ga5 Pola-&@6na
l9.aH0-ø Itdis-Hdd.
21,5*22.a0 Yil lat KuF. i da8.

Sddlr ir6 la. lunl
rytr:
1r.Lt3I5 W-.tdE.
U.Er8.m RlptrS! på ldbld-lDl,
NI:
l8.tL19.m ,Di. SFfrshau. md

rdbld.w.
19.H0,m ,Dh Spn*hau. mdtdbu-ro
tt.r&g dm I 7. iunl
ry tr:
1?33-U30 Vltr-M..
rv I:
r2IH2.S W 7{: MeUm hpc,
tln&i d.n la. isnl
ryI:
15G1755 Vdtyttlild-tuSdia
8rHr.r5 ødtylkhd{Ne d6

Spiår.Euso!ladeFZ.hda&de!+Md.
22.GB.m W ?l: Xutsn i d{.

Onrdog d.n tr. lontflu:
r?lLr8rt W{ttr .
t0L2l.l5 Alffier-tu1.nh..
ZIIHS Vli-fre& teE.pM{.

londcS dn 20. loilryu:
l?.r18$ Vtri-.bLryI:
2r,e2r.t! W 7a: U.Uu h6q
;rd!s d.. rl, l6tryu:
l, rLlS X W{knr..
TV I:
21.{L22.10 W ?t: MeUo tamrtr..

L..dos d.n 22. luni
TY U:
l5{r1755 Skotlsnd{urollavie!. direk-

te udiend€be t.. &ånLlDdl8oLt9m w-&ueh
19 2r2r l5 vdlyrktaDd_6iv3uå.d
212L22.50 VM.&ueh

srndog d.n 2t. iqnt
TV I:
15.50-1? 45 Bulga.ien-EoUand elter

SverigelUruguåy eler Areen-
tina-Eaifi ener polcn_Itå,
L..

17.4f19.30 Uddrag at de resle.ende
rr€ kamæ

2l 50-22 20 vM ,ki,iorr

mondos d.. 2{. iuni

11.4L18 25 VM-ekstra.
TV t:
21.4L22 30 VM ?4: MeUe6 kampene,

Ii6do9 d.n 23. iuni
Tv III
1t.1L18.25 W-ekdra.
N1r
22.2/22.55 YM 74: Mellem kemr.e.

Onrdog d.n 26. 16lfvI
l5 LlT la 2. l,D.lelunde.
l9 20-21.15 2. tinrlerunde,
22.0ræ.m W-*tuelt.
ToBdos d.n 27. lunlry II:
ITJLISS W-&il.
ryt:
2r.1L2.30 W 7{: Meuem kMtsn!.

bd.r d.tr 19. lualBI:
U.4rlt-S W-&uelt.
21.45+.æ W-ftuelt.
3.ndor d.å to. lutrlryT:
13.G13.40 W+kr.
t5G17-fl 1ttuld..
l8.c1e.m W-åhuelt.
19.1L21.15 2. linå1ed6.
212L2r30 W-*tu.L

tond.g d.n l. iull
ryII:
1?3r18.25 W-ektui.

rEdos d.n s, iulim[:

b'd6s d.n 6. isli
TV tr:
r5.Gt5.{5 W-#uelt.
15.{L1?.55 &m@ om
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