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t{edlem ,

P. Søndergård, Yågevej 7, tff. 450401

Gert Jensen, Klingbjerg, tlt. 4r5)49
Petcr tiansen, Lærkevej 10, t]rf. 451866

Chr. Kronborg, Sprogøvej l, ttt. 4rO6q4

Peter Glock, Mosevang 28, tlf. 45)179

Fornand

Sekre tær

: Bent Mø11er, Poppelvej I' fLf. 450545

: Andreas Jensen, Løkken B, tl-f. 45O2lL
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Løn er pcnge, der skal lorde-
lcs.,. husholdningspengc., 

"
lommepenge . . . noget i en
lille æske til sommerferien . . .

eller til haven . . . gør det let
Tal mcd Sydbank
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1'{IT ØNSKE (af Per Søndergaard )

Her ved begyndelsen af det nye år er der vel artid
l- F"f der^tranger sig på - ikke mindst for en
f - -'eni ngs f ormand.
En ofte tilbagevendende tanke hos mig er, hvordan
føLge en udvikling, hvordan styre en udvikling i
en f odboldklub ? Jeg finder nemli-g ikke, at re-
sultater som mål og points er nok, måske har vi
bare været heldige - måske det modsatte.
Jeg har før nævnt, at der bør findes en fælles
målsætning, at der bør laves retningslinier for
træning, for holdsætning, således at vi hen ad
vejen kan drøfte, om målene nåes, om retningslini-
erne følges, eller om vi- skal sadle helt om !

Ved julefesten i hallen var det mit indtryk at
Bent Riemer og Clr.r. Larsen i høJ grad har gjort
sig tanker i den:re retning, og at de ønskede at få
dem geruremdrøftet med alle spillere, således at d.e
kan føres ud i praksis !

Mit ønske her r L97, skal være, at dette må lykkes
ti1 gavn for NB og ti-l glæde for os al1e.

GOIT NTTAR I

Lod SPORTENS

Storegode 52

også blive D-e1es trykkeril
Te le{on 45 I 8 05

)
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Mtring, glal,
rcuirion og

momsrognstal

GIIR. KNOilBORG
SproSøvej 5 - Nordborg

TeU. (M) {5 0€ {4

NORMANNIA

FORSIKR ING

Jes Christensen
Th. Brorsensvei 78

Telef on 45 A972

FOR}IA}IDtr1V EOR UNGN. AFI. I]AR ORDET.
Elfter et år i Nts vil jeg gerne takke alle som har
taget en tørn fo:: ungdomsafdelingen. Der har været
mange dejlige timer på sportsplad,sen sammen med )jer alle, tilrettelægningen er ikke naer så sjov,
men det skal jo også laves.
Vi er alle klar til at tage de nye opgaver som vil
komme i L97, og prøve på at løse dem på bedste må-
de.
Vi starter ude så tidlig som vejret tillad,er og
til forældre vil jeg gerne sige at de skal lade
bØrnene komme til træning i noget gammelt tØj, for
det er smadret i starten.
SkaI vi nå ligeså fine resultater som i L971 skal
vi ikke ligge på den lade side, så er det om at
komme igang. Ilvis I alle vil være ligeså flittige
som I var i L974 skal d,et nok gå - og det tror jeg
nok I vi}. Fra vor side vil vi prØve på at leve op
til det bedste.
Ilermed, tak for det gode kammeratskab og året
svandt, samt ønske et godt nytår til aIIe i
afdelinger i Nordals Boldklub.

Bent Møller

som
de tre

)

§lqgtertometndngen,

Fa. J. J. JENSEN
Nordborg telefon 4514 06

DE ER ALTID VELKOMMEN PÅ

NØR
HERRED

HUS TELEF.N 45os3s

IliI lon$Bn
Ollolyr . Ccdrrlvrm ol rrff

.ul.9.3. og vrldrerlor

Lærkevei 87 - Longesø - Tl(.450565

MObil gui.t service

ÅLS ÅltT(D Stt(lP
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P.t.r D. Anda.aan

Løltertoft -.Nordborg - Tll. 4515 47

DET GIK I Der er også s1ort i at hunne

ffi:*er Bj Ørn I '?':,';:,::*::';:L::!','
( )skeden) fremgang.
I 1971 har vi hentet O,B points i gennemsnit pro
kamp ved alle turneringskampe NBrs hold har spil-
1et. Den forløbne sæson bragte os r-iæsten 1r1
points !

SPORIEN's ønsker til sæson L97+ blev altså næsten
opfyldt (se SPORTEN nr. 11 - L97t).
u! i lar't (tallene i parentes er fra 1971)
Antal turnerinsskampe :

Seniorafd,. : 110 (105).
Opnåede 'ooints i disse kampe :

afd.t ?? ( 81).
Samlet målscore :

@Z+r (74B-TLZ)
Sei.iorafd. z 2t1-11o (t99-1oL)
ALTSA :

msafd. 'og seniorafd. har i- sæson L974 ialt
spitlet 727 turneringskampe. Lf 6>+ mulige points
1i3 vi 318. Der blev laver 1O5O mål og modstande-
r.l- fit lov til at score LOTL gange hos os.

KøBMANDEN

Eent Lauslen
Købmand

Tlf. 4s 1501

(04) 45 m 70
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iilfter et år i NB vil jeg gerne takke
taget en tørn fo:: ungdomsafdelingen.
I dag ti1: Form. for ungd.afd. gent ly
sPoRTtrN : r okt- nr. af spoRTtrN søgte vi nogre oldSoys em'r seniors oer-g""rr" vir rrjæipe ungd,oms-afd- med at dømme ungclomskampe i aån tommende sæ-
SON.
llyor mange har der merdt sig? Ifvordan ser det LØv-rigt ud med antal trænere tir næste sæsån? Er dertilstrækkeLigt mange?

BENT MØLI,ER :

-

Hvad dommere angår så.kan jeg oplyse at , Old_boyshar melt !ie. net er jeg såfvføfgåfig me-get gtadfgt, ry9n jeg kunrre godt bruge "al + il"r". f,rå se_niorafd. kom der in§en tilbud.
Med hensyn til trænere i ungdomsafd. er situatio_
nen. sådan, at efter vi har iundet en traener titJunlor, nemlig l,r[lly l{edegaard Nielsen, er det kunpigerne der nangler en tråner, dog er jeg sikker
på-r- at vi- også kan løse dette'p"o6l"n."ÅI1" andrrækker er godt besat.

NORDTALS
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LANGESø
4s 12 85

BROBALLE
45 13 34
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Mekoniker Viggo Lousten
Hovnbierg

Tele{on 451460
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Slagter Bj ørn
s. .LrrnuESTER BJøRN NTELSEN

Storegode 23 Nordborg te|{.,451447

Der er også sport i at hunne

høre bil på den rigtige mådel

Lær det nemr og bekvemt i

t0RIt.tLs tønEsx0LE
J. BRODERSEN

Nlrreskovvei 2 Svenstrup
telf . 45 62 50

mltGEs0
SAGTRI

o9

coNorroRl

il. IIERilER
Tlf. 45 17 53 - Langesø

Støt vore O
annoncØrer

Havnbierg Slalionslro

Prov vor bcromlc rnrelning.

Grillstegte kyllinger og forårsruller
)
Anna og Viggo Bomberg

Tlt (04) 45 1o t9

Alt el-kokkenudrtyr

Nordborg

Storegade 29 . Nord-borg tlf, 45 03 34

. ).tai.rt keber del hor

KAMPER
STOREGADE 77o NORDBORG

TELEFON 4517 44
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HAFTIÅ.FOR§IKNIilG
Peter Mattesen

Mads Clausensvej 1 - 6430 Nordborg

- ring 45 U lE NORDBORG - TLF.45I750

JUI,EAESLUTNING.
Med en enorm trzeningstilslutning ved den sidste
træningsaften i L97+ i Nordalshallen mandag, den
15. dec. sagde seniorafd. farvel til sæsor T97t 

)

der var på spil denne aften. I en spændende turne-
ring vandt holdet med Jørn Andersen, Jens Chr.
Steen, Jens Chr. I{ansen og Per Nygård de 4 ænder,
mens bortlod,ning af en ekstra and gik til trric
Schwab.
Efter kampene var der dækket op til kaffe. Den nye
splllerudvalgsformand Bent Riemer kom med en kort
orientering om, hvad der er sket siden generalfor-
samlingen og traneren i- L97r, Chr.I.,arsen, kom med
nogle oplysninger ang.. traning og tra:.ingskampe
tiI næste sæson.
len hyggelige aften sluttede af med forevi-sning
af NB's Alsmarch-film som Peer Christiansen har
sat i scene"

r-rr'.TD r ooooo-
taU rua :

Vf lrangier en pigetraener i ungdomsafdeli-ngen.
Kvalifikation er interesse for ungd.ommen, løn c hrl

resultater og opbakning fra forældre. Ilenvendelse
til Bent Møller, tlf. +ror+>.
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ITANDELSBAhIIGEN
- ogsd ungdommens bonk

Slrgterl

&

Polrtmrgerl

K. STEilNBERG
Storegode 56 - Nordborg - Telf. 4517 15

SPILLtrR]"IØDE.
7i'-:r-..'...'.........--Seniorafd, i-ndkalder til spillermøde
16.1.L97r, kl. L9.1o i Nordalshallen
r lsorden :

l. Valg af spillerud.valgsmedlemmer.
2. Talsmandsordningen - kontra ???
1. Udvalgets linieføring og hvordan

1-a-l
l1-urJ_ U o

torsdag, den
med følgende

den vil blive

4. Diskussion.
'-,. Eventuelt - herunder spillermød.er, kørsel

holdledere o.a.
-oo0oo-

@ens træning starter tirsdag, den
febr. kl. lB.Jo ved, Nordalshallen.

+.

RUTEBILSTATION ENS

KItU@SilK
A," TR - BLADE - TOBAK & CHOKOLADE.) TELF.15t128

Åbninssridø: 
I;:;*::l ii]',3'
Slndcge lil kl. 13

I{(}RDBORG
KAI T4 ø LLE R

Telf. (04) 451462

BOGHAI{DEL

TELF. 45 15,19

EIW
-

mslcnnoe tor
52 - Østrhovcn II - Nordborgf lI. 4515



?lelmuth ?lønsen
Blikkenslagermester \/\lS-installatør

Bækgade 2 - telefon (04) 4516 54

,,chiki,,
LÆDERVARER

NonDBoRG T1F.450429

ANGAENDtr JUNIORS.
Så er sæsonen /4 slut r oB det blev trods alt en
vellykket sæson, med både resultater og kammerat-
skab i top. Først resultaterne: Jun.I blev kredrt
vinder, ubesejret med 17 ud af 4o mulige point, '-B
med en målscore pi 98-22. Jun.II blev nr. 6 med 2o
point og en måIscore på ,8-61r er virkelig flot
præstation i den jævnbyrdige række. Hvad s§ldes
så disse resultater? Vel først og fremmest sammen-
holdet, et sammenhold der er kommet af trænings-
fliden, i-ngen ville svigte kammeraterne, og det er
vel derfor vi har ligget med et gennemsnit på 2o
pr. Bang, selvom vi enkelte gange har trælet op
til 4 gange på en uge. En anden grund er vel, at
vi faktisk har kørt med de samme hold gennem hele
turneringenr hvilket har gjort at hold I er blevet
et homogent hold uden svage punkter, men også et
hold uden stjerner, mens hold II har været en del
handicappet af d"eres forholdsvis ringe fysik. På
hoid I er anvendt 18 spillere, men t har kun spil-
let en enkelt kamp, mens 5 lar spillet samtlige
kamper oB tallene er faktisk de samme for hold II.
En skuffelse undgik vl dog ikke, nemlig i den fr y-
ste kredskamp,, 1-2 mod Ølholm: er kamp hvor alt
held havde forladt osr og uden lidt held vinder

Alex'c
Gonditori
Th. Brorsens-
vej 55

Ttf.
45 17 61
Kelly og Alex
Nissen

Havnbrerg Butlkscenter telf. 451760
R

Stotøhroen
Korin og Svcnd Jcsscn

StorcAodc 55 6430 Nordborg

I - -Tclcfon 
(04) 450667

HITS §8HillIIT
Ure og optih - Guld og søht

Løjtertofr 8a - Nordborg - Tlf. 45 O0 15

man ikke såd,arrne kampe, men intet vilie lykkes, så
det er forståeligt I var skuffede, trods det tog I
nederlaget pænt, der lød ingen hårde ord bagefter.
Je )er dog virketig ked af det kiksede for J"",for I h.avde virkelig fortjent at nå helt tif tops
sådan som I har slidt i det i år.
Jeg vil gerne til slut takke jer for alle de mange
gode og sjove timer vi har haft sammen, I har vii-
kelig været lette at arbejde sammen med og jeg hå-
ber I vil fortsætte med det overfor Børge, så erjeg sikker på I vit nå langt igen. trn tak tit NB
for den støtte jeg har fået til mine trænerkurser,
den har været uunclværlig. En tak til ungdomsudval-get for vort samarbejde, og til sidst men ikke
mlndst til alle jun. spillernes foræIdre, for den
opbakning jeg trar føLt der har været gennem årene,
det har gjort det hele lettere.

Lasse Christensen

§rør voREANNoNcøRER

Sshy ftro
STEDET I{VOR STORE }IAVNE UNDERHOLDER

OG GLADE MENNESKER MøDES -
telefon.f5 lO 46

TRICOTAGEHUSET
Storegade 31 - Nordborg

$

HIEMtr+hRY=
6430NoRDtsoirc; rr F. cl4'.ra,1Bl8

NøRGAARD



TIL

NORDBORG FARYEHANDEL
v,/1. Lorsen & sØn

Storegode 62 telf. 451669

.Ioprcnr Llllebllor
og Turirtturtor

Irvcdy
Ring - når De skol køre

- rit rtf. 45 1368

TNGLTNGE 1974
Placering for ynglinge A blev jo nok ikke det vi
havde forventet. Vi blev kun nr. 7 fra bunden med
ialt 1/ points. I
Så må man spØrge sig selv, hvorfor sådan en dår_rrg
placering? Og jeg mener også jeg har en forklaring;
Vi- har sat en del points til ved at Så på banen og
spille angrebsfodbold. Vi har i en del kampe lavet
både 1 og 4 mål uden at få points. Men tager vi_
vor placering i sæson L974 - ja så vi1 jeg da me-
get klart indrømme at den var for dårlig.
Dog har alle gutterdrengene på andre måder sørget
for at jeg personlig ikke glemmer den forløbne
sæson. Der har været en stor tilslutning til hver
træningsaften, der har været nogle spillermøder
med krudt i og der har været nogte brandkampe.
Tærk - de fleste points har vi hentet fra tophol-
dene således spillede vi uafgjort i begge kampe
mod Tønder - rækkens suveræne tophold. Ynglinge A
voksed.e med opgaven.
Der har været et godt kammeratskab og jeg vil ikke
fremhæve nogle spillere frem for andre, da jeg
synes a}le har gjort sit bedste. )

trI. PERREGAARD A.S
6430 NORDBORG 6474 SKOYBY
Tlt. 

't5 01 50 Tr. 44 rt4 OO

Korn - Fodcrstolfrr

Brændsql - Byggemotcrioler

1o

NORDBORG KIOSK
N. Lehrmann Madsen

Sforegode 49, tl{. 45 01 7 4
Åut. li ps{orhondler - fipssysfemer !

BLADE - TOBAK - PIBER - RYGEARTIKLER

KAFFE - SOUVENIERS

NB! Frlm lrimkoldes

Sporlsarlillor

Sønrlerb,rrg I li. 144) 1l -15 57

Nordborg - Tlf. (04) 45 16 58

rz,4rø&rbtenf,f§'

TffixatsIEtstlr
Storegade 4 Nordborg -'llf . 45 14 26

Søndergade 7 Guderup ' Tlf. 45 81 10

Jeg viL bil slut rette
drengene med ønske om
slillelyst i L9Z>.

)

en tal< til allc gutter-
at hver enkelt må få en stoi'

R rnoo \Toocæ3nÅJ. rt-u -{uu,)6 1LU

YNGLINGE Str If,R !

@ der træning i Nordalshallen |rver
mandag kL. 22 - 21.oo. Træningen er for alle yng-
linge fra L97+ men også for alle der ynglinge i
L97r.
Så indkaldes der til SPILLERHØDE torsdaS, d"en 21.
L.L97r, kl. 19.oo i Nord.alshallen. Mødet er for
spilierne, der er yngi,inge i L97r. lldendørstræ-
ningstiderne vil blive beken<ltgjort derure aften.

-ooOoo-

TAK TIL ERIK PETERSEN.
Nogle af drengespillernes forældre vil gerne her
igerrnem SPORTEN takke træneren trrik Petersen for
den indsats har har vist for drengene i clen for:-
]6hne sæson. Selvom han ikke har l,æret på scenen
v.. ) afstutningsfesten sammen med de andre trænere
vil man forsikre iram at i-ngen har glemt ham - dei:
er bare sket en dum misforståelse.

noloxlic
ITOiEGADC 2I

TELF. (04)45 r9 75

tI trfl LiaGltSlil{I I I tt t{(nÅi,t':,iiå
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Å{@l Thorrald JENSEN
/ffiffi Blomstcr - Frugt - Grønt - Konserya
q.#P stoægrde 7 - 6,130 Nordborg - ilt. {50t65

Støt vore Cannoncører

I E'Å LINIER.OOOO
OLI-BOYSu]Jr-5uYi) \r,Fftænes hver mandag i Nordal shallen kI. eO. oJ'22.oo fra 6.t.L9Z>.

IIJERTEL tC TAX

@illere og ledere i NB for ar opmærk-
somhed ved vort bryllup.

Birgit og poul.

HELGE ZII'IVIER
TI€ger pfsygehus med alvorligt benbrud. Kamme-raterne og ledelsen i NB ønsker ham god bedring.

bJarne bandnoldt er villig til at overtage SPOR_
'IEN - såfremt han finder en makker som vil delearbejdet med ham. rnteresserede bedes kontakte be-
c-l-rznal oo-VIUUAA.

I{USK VORT LOTTOSPII. },
v} s_tarter rgen onsdag den l). januar, kl. L9.jopå Nørherredhus 

I

Lojtertoft 26-30 Nordbo! Telf. (0i) 45 14 32

Man

går da

ind

ril ....

dqrn
DAMEXC)NFEKTION

k;æF t-a
(L

Qaedero

MALERFORRETNING

HOLM

TELEFON 45 1395

' lannoncører I

WESTON
lrr væg fil vrg

TOITY PETEN.SEI
MøBLER -

Storegode 69-71-Nordbors-rT lf .45 l9 3l
Vi sæller kvalilelen i høisædct

bent-eHåtro-ff
HERREFRISøR

HAVNBJ ERG BUTIKSCTUTTN

NORDBORG AFDELING

- en bonk De kon regne med!

W
Ejnar Lorenzen

) krb-"nd Turøvej ,t2 Kirkeby ..45 OO 55
Storcaodc 33 Xordborg Tell.(04)45 1440

Velegnet
sko I evogn
og eget
teorilokole

N. BOYSEN
SPbokken 2 - tell.450095
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