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Peter Glock, Mosevong 28
telefon 453179
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Biorne Knudsen, Lærkevei 47
Tryk: E. Lorenzen
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Fo.mand : P. Søndergård, Uågevej 7
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'4ed1e@ : Pete! c1o.k, ilosevana ZB, t tf
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Eornånd : Bent Riemer, Læ.kevej 20, tII. 45OZBI
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Formand . sent xoller, po!!e1vej L rtt. 45o5t,5
§ekletr. I And.eas Jensen, !økken B, t1f, 4502Il

ol!-tsoYi BdsTYatstsE

!ormand , rud /oulsen, ilvedemarken lZ. tV- I \
(asserer ! d. la,rst,ant , ,rr.t O.Ån
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TELF. (0.a)45 1975

JLUGn Thor-rald JENSEN
(ffifi Bbmstcr - Frugt - Grønt - Konserva

\q€P Stomgrd. T - 6,t30 Nordborg - T[. {50366

\ffi*
I Løn er penge, der skal {orde-

I les... husholdningspenge...

I 
iommepenge noget i en

j l;lle aske til sommerferien .. .

I 
eller til haven . . . gør det let

j Tat mcd Sydbank

i 
- de taler Deres sprog.

SYDH*"N*Ksi

cHBrSIH|SElt

Storegade 4 - Nordborg - -flf . 45 14 26

Søncicrgade 7 - (,uderup Tlf. 45 81 1O

Sporlrarlikler

SønJcrl,,rrg Ili i:4)'11 l5 57

Nordborg - Tlf. (0'1) 45 16 58

GEI,iERALF ORSAl{L I}TG

@ralf orsamling torsdag d,erL L\. nov
I97, kL. L9.1o 1å liørherredhus. Dagsorden ifølge
lorrene.

VEL MØIT
Be styre I sen

IffiDDtrI,trLSER FRA SPILI,ERI]DVAIGET
spillerudvalg, und-

tagen formanden Bent Riemer, træder tilbager så
nye emner til næste år ønskes.
Fersoner som er villig til at træde ind i spiller-
udvalget bør sætte udvaLgsarbejde i første raekke
og må regne nLed at skulle samtidig være holdleder
for et af holdene. Så derfor helst ikke aktive
spillere.

Arne Ebsen har scoret mål nr. L5o og nr. 25a,
mens .-leppe scorede mål nr. 2oo i den løbende sæson
for seniorholdenes vedkommende.

Do! er i gennemsnit pr. weekencl i seniorafd. sco-
r ) 12 mål, dvs. I mål pr. kamp og der er gået 9
må1 ind i vor egen "kasse".
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Pat.r D. And.rt.n

Løfterlott -.Nordborg - TIt. 45 15 47

NORDBORG KIOSK
N. Lehrmann Madsen

Storegode 49, tl{. 45 01 7 4

Aut, ti ps{orhondler - f ipssysfemer !

BLADE - TOBAK - PIEER _ RYGEARTIKLER

KAFFE _ SOUVENIERS

NB! Firm {rinkoldes

TILLYKKE 4. IIOLDET
Som ventet lykkedes det iår vort +. hold at vinde
serie 6 kredsen og clermed oprykning til serie ,.I)et bet.vder samtidig at næste år stiller l{B me.J
hele tre serie 5 hold.
i{ed det for Øie er ikke få i klubben lidet skep- )tistr<e over om iLet er til gavn for NE eller om vi
fik en pyhrrussejr. For alle ved, at +. hold,et al-
tid har .,,ærel, klubbens hyggehold forstået som
positiv betydning for l[B's klubliv. ]et er helt
klart at i en klub med NB's størrelse må der være
plads for sådant et hold.
,ler hersker eb godt kammeratskab - man har ikke
mere de store ambrtioner, og går man ovenikøbet
fra sejr til sejr, så er det ligefrem attraktiv at
konme på dette hotii. I{en nu spØrger skeptikeren:
Hvordan går: det med +. lioldet næste år når de møder
inodstancl og taber karnpe? Kommer der nu afbud? Bli-
ver holdet så igen spillerudrralgets problembarn?

Lad os nu ikke iage sorgeune på forskud. Vi har
også et +. |icld næste år, godinok i en højere ræk-
ke, nen riL)n ikke spillerne er mandfolk nok til at
l,å1e modsuand på grØntr\/æren uden at rniste Iysten
til at genn.emf øre en buL:nering. )Tlllykke med opr;gkning og held og lykke ved kreds-
kampene.
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coNDrront

il. WERilER
Tlf. 45 17 53 - Langesø

liltGESg
BAGTRI ?helmuth ?lansen

BlikkenslaUermester \/\lS-installatør

Bækgade 2 - telefon (04) 4516 54

NORDBORG LANGESø BROBALLE
4s0252 4512 85 4513 34

SF ILLERUIVALGETS 1'TE1{I}1G
eekenrl går runot !å tanen

ved vore hjemmekamPe r kan man ikke undgå at nØTe
forskelLigå reptikker om spillerudvalg, snillere
oq deres præstationer.
. )fiXte"he= ord.Iyd skal ikke nævnes her, men vi.
haier at folk kan tærrke sig til deres indhol6,. Dis-
se bemærkninger fremmer ikke lysterl hos spitl?I1e,
tværtimod. Ilvorfor tror I at mange af vore spille-
Te helle,re vil spille på udebane? Fordi de føler
sig generel, at disse udtalelser-
Vi-f åtter helLer ikke,, hvordan publikum den ene
weekend ::akker dem ned, oB så den næste næver den
op i skyerne. Få hvitken baggrund siges disse re-
piikk""-, den må da i vore ØJLe vælre meget lille,
bg uden kend.skab til de enkelte spilleres standard
i år. Mange spillere har i år ikke nået den stan-
dard der var ?orventet, og derfor skal de heller
ikke sættes på de hold, som I mange Sange kun:le
ønske. Spillårudvalget har u'rods alt det bedste
kendskab til hver månds træningstilstand, oB hvad'
han vil y.le f or holdet.
llu spØrger mange nok sjg selv, livad vi mener med
d'tt; trår. for de kan vel ikke forstå at der er

Åt noget forkert, så hvis nogen vil have nærmere
lef}<eO , n"Ød- venligst op på et spillermøde og giv

molermester
Tlt. 45.1852 - Østeihoven ll - Nordborg

Slrgter

IT

Pølrcmrqrr

K. S'TERNBEi{C
Sforegode 56 -- Nordbo.q - Telf. 45 l7 .l53
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Prov vor bcrrmlc rnretning.

Grillstegte kyllinger og forårsruller

Anna og Viggo Bomberg
Tlt {04) 45 10 19
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din utilfredshed tilleende, så skal der nok blive
givet svar på biltale.
Spillerudvalget mener, at så snart der er modgang
svigter publikum i alle ender og kanter, og når
der: så en enkelt gang er nogle, står man faktisk .

bare og fryder siE oi"" hvoi riårlige de i grund' )

er. ler er i hvertfald ikke mange son støtter hol-
Åal

I skrivende stund er sæsonen snart slut, men vi hå-
ber, at nogie af disse ting her, ved en senere
1e jligtred vil blive kommenteret af spillerne.

Spillen-idvalget

-ooOoo-

YTGTIG _ OLNBOYS LÆS ItrTTE
Tnr. in.rcti.or i
.em.er : llanCag

l{and.ag

NordaI shallen
kl" 22.oo - 2i
^tr1-c.1.1u. /.L. 9.) JlI.

for november og
. oo.
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TOilTY PETENSEI
MØBLER

Sroregode 69-7 I -Nordborg-T l{.45 I9 3 1

Vi saeller kvalilelen i høisædet

N TUR ITEI I\IB OLI_BOYS TII, BERI_,II\ DEl\ 2. TIL
OKT. I
Vi startede tor:sdag den 2.
keringspladsen ved I'iordborg
deitagere.
Transporten foregik i en moderne
tos i Sønderborg. Vejret var ikke

okt. kl. 22.oo fra Par-
slot. Vi var ialt 17

turistbus fra
for godt, det

småregnede lidt en gang irne1lem.
Turen til grænsen og genrrem \Iesttysklano til græn-
seovergangen i Lauenbor:g gik godt. fe fleste af
deltagernå havde passeret en grænseovergang til
DIR tidligere, men for osr der ikke havde prø.ret
f..tr var der lil' deprin+r'rio.

) ko.n e uc sr Vost'ysklano v?r -na6er I ettr. grænse
embedsmændene sagde "Gute Fahrt", o€! så var det
orzerstået. At komme ind i DIR var he1le r il<ke sær-
lig vanskeligt, clet tog bare temmelig lang tid, ca
I time.
Proceduren var, at først skulle fæLlespasset samt
vore egne pas afleveres til en embedsmand, der for
svand,t-incl i en bygning med alle pas- Tiden gik,
nen omsider kom han tilbage. Samtlige pas var nllm-
mereret hjermefra, nummeret blev råbt oPr og vi
frk på den måde vore pas r-iclleveret- Vi regnede med.

at nu var alt i orden, og at vi nu kunne køre- fet
visle sig at være en fejlregning- Vi skulle nu vi-
se vore pas med billeclet fremme, så embedsmanden
kunne se, om pasbiltede og indehaver lignede hinan
den. Alt var i orden og med et 'rGute I'ahrt" kØr:te
vi ind i DDR.
Vor chauffør havcle fortalt osr at han ikke måtbe
-\or,le f ør om ca. 2oo km,, så vi ha',rcle alle besør-
.,,1t'lmåt 'B stort inden vi- kørte ind i DfR.
I nattens Iøb kørte vi så gellrrem DDR, der var ikke
meget at se. Omsider nåede vi den pLads, hvor bus-
sen havde lov til at stoppe. Vi var alle ude for a

strække benene. trfter et kort hvil fortsatte vi
til Vestberl in. llet tog knap så lang bid at komme
u,d af DDR, som Cet tog at komme ind, og kl. 7.oo
var vi i Vestberlin, en time tidligere end bereg-
_^ ^!

Lidt før kL.
ben. Han bød
t.

B.oo kom formanden for BVG boldklub-
os velkommen og kørte så foran bussen



som vor lods genrrem Berlin til klubbens stamlokale,
hvor der var dækket et pragtfuldt morgenbord, det
var en virkelig god kop kaffe, der blev serveret.
ØL og snaps kunne også fås, men der var ingen rig-
tig afsætning.
Efter at bagagen var laesset
af , kørte bussen ';i1 BVG bus-
holcleplads, hvor den stod
parkeret under hele opholdet.
la morgenmaden var sat til
livs og hitsener var udveks-
let, blev vi førL ud til en
helt ny todækker bus r og så
startede rundtur:erl getxlem
V--stberlin.
Vi kørte mange steder tæt op
til muren me}l-om Vest- og
Østberlin, det var ret depr:i-
rnerende. Jeg tror mange af os
havde set muren tidligere,
men det gØr: stadig et stærkt indtryk på 6n.
Vi fik rneget at se på r'u:rdturen, bl.a. var vi ind.e
på de * clyrpiske stadion, det er er s,;ors iet :ta-
C-:n.
Klokken var nu blevet L1.1o og midd.agen blev ser-
veret i en restaurant i nærheden af det olympiske
stadion. trfter at have spist gik iuren gen-nem Grii-
newald tilbage til stamlokalet, hvor aftensmaden
blev serveret. A1t h.rad vi harrde f ået indtil nu
havde været gratis. Klokken var nu ca. lB.oo og
vore kvarterværter begyndte at indfinde sig, for
at afhenie os. Jeg kom til at bo hos et yngre ægte
parr det var i nærheden af det stadion, hvor fod-
boldkampene skulle spilles næste dag.
trfterhånden meldte trætheden sig, og efter en tur
på Kurfti.rstendam, Bik jeg i seng ved 21.oo tlden.
f er var flere af de andre,, der f ørst kom i seng
langt over midnat.
Næste morgen var vi på stadion kl. B.oo, idet kam-
pene sku11e begynd,e ki. 8.1o. Det hele blev lidt
forsinket, men kampene blev afviklet, og det lyk-
kedes ikke for NB at score et eneste mål.
Eftermiddagen var frir og enhver kume gØTe som
man havde lyst til.

)

I
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Lørdag aften var der arrangeret fest i restauran-
ten i tribr:rnebygningen ved travbarren i Berlin.
Det var et fint lokale og et godt orkester, men de
hele virkede lidt for stort,
man blev ligesom lidt væk i-
det store lokaie, selv om der
ar omkring zllo mennesker med

til festen.
Der var "Ta'-selv bord", vel
nok det længste af slagsen
(ca. 1o n) jeg har set.
l)er rrar gcd underholdning og
god dansemusik. Festen slut*
)d" k-. 1.oo. og de lleste

gik n je-rr, rne-^L ler var errkeltg
der skulle en tur andre ste-
der hen.
Søndag kl . 1o . oo samlede s rri
ved foreningens stamlokale,

- Der er søndagsgudstje-
nest6. Præsten står på prae-
dikestolen, da degnen rækker
ham en ,lap papir. Han ser
ud over menigheden og siger
så:

- Jeg aner uro i manges
øjne i dag. Måske kan jeg fra
praedikestolen skænke lind-
ring til mange sind ved at
fortælle, at hjemmeholdet
fører 2-0 efter 1. halvleg.

hvor vi tcg afsked. me.J vore lcvarterværter, oB så
gik turen hjemad. Vi blev lodset gerxlem Berlin af
formand,en, og ved grænseovergangen til fDR sagde
vi farvel lil ham og hans ledsagere, og kørte ud
af Vestberiin og ind i ffR.
Det gik forholdsvis let at komme ind i DDR, det
tog mindre end en time. Turen til det første og
eneste stoppested tog lidt over en time. Der var
en toldfr'i kiosk ved stoppestedet. Varerne er ikke
så lidt billigere end i kioskerne rred Knrsaa. Vor
chauffør bad os ordne småt og stort, da det ville
vare over 2oo km, fØr"vi nåede Vesttyskland,r oB
det var forbud,t at stoppe i DDR.

)r'en gen-nem IDR forløb udmærket. Landskabet er
rkke inberessant: oB huse og bygninger så triste
ud.
\Ii kom iet genrLem grænsen -,red Lauenborg. fen vide-
re tur gem.em lilordtyskland til grænsen ved Krusaa
forløb glat-. ler var en enorm stcr forskel på at
passere græn,sen mellem de to fysklande, og så at
skulle passere grænsen ved Krusaa, der stod d.er: en
enlig toldbetjent og vinkede os frem. ne ville
hverken se det ene eller andet.

3.



Vi kom til Ilordborg, godt trætte, ved 21'oo tiden,
og jeg siger vist ikke for meget, når jeg mener,
af årfe hår haft en gocl tur og Serne vil med igen,
nir le j L igl,eCen oyde- sig.
Til srut =rrr der:lyde en tak til K,nud Foulsen for
en god og veltilretlelagt tur, ligeledes tak til
Rlidiger Paustian for god tolkning.

Lorenz, Ilansen

-THOR DU STADIG

PETER GLOCK IAVER

.SPORTEN- FOR NB ?

KØRSEL I TINGDO}1SAFDELINq
at der findes nogle for-

ælore ti1 vore ungdomsspillere som godt kurure
tæn}<e sis at stil-Ie derås bil og sig selv (un
gang imellem) til rådigned ved udekampe, men de
;; åro"ig blevet spurgt om d'et. I{vad siger ung-
domsafd. til dette ?

+.

Alt i el-kekkenudrtyr r

E$ rW"-Øy*ffi
grror"node 

30- 32 - Tlf. 451540
Nordborg

TRICOTAGEHUSET
Storegade 31 - Nordborg

AFSLUTIIIiIGST'EST _ UNGI]OMSAFI. SØ}MAG I. 9. l{OV.
r

Å-R. Festen plejer at sarnle mange melt-nesker og også
iår håber vi på fyl<1t sal.
Programmet byder på forskellig underholdning med

p kendte bugtaler tr'red Rico som højdepunkt. Des-
'-.r'el kåres dec ca. )o ungdoTSSpillcre, der spilles
Lotto og vises film.

AI'SLUTIiIINGSFEST SEIiIIOR
esten lørdag d. B. nov. på

ltrørherredhus er udsat til freclag d.er. l. nov. Ti1-
meldingen kan ske di-rekte til hotel1et.
Festen er for medlemmer men personer som på en el-
ier anden måde nar tilknytning til l[ord-a]s Bold-
klub er selvføLgelig også hjertelig velkommen.

IILLtrFUTTER OC !'OFÆIRI]
or både 1. og 2. lilleput

og når vi ser tiLbage må vi siqe det har været en
fin sæson for begge hold. Lilleput 2 har spillet
mange goile kampe og slutter som nr. !. Lilleput I
ønsker vi till;,rkke med en I . plads. Da Ulkebøl og
I ;klarl v:r: de bedsie i pul jen kom kampen om 1.
Dradsen til at stå rneilem clisse to. De slutteoe li-
b" i point, lige i indbyrdes kampe og lige med an-

Man

går da

ind

elqrrr
DAME|<ONFEI<nON

[<3 =]z tA

ril

TELF. 45 15,19



Ss[y firo
STEOET HVOR STORE XAVNE UNDEHXOLDER

OG GI-ADE MENNESKER MøDES -

tclolon 45 1O 46

Slagter B iørn
SLAGTERMESTER BJøRN NI ELSEN

Storegode 23 Nordborg tell. 451447

ial mål for hele tu.rneringen, derfor sku}le der
onrkamp til. Kainpdagen blev fasi,sat og 1[B drengene
mød.te op med sejrsvilje og saml,-lige forældre og
nogle leosteforældre til at støtte dem. Af en eller:
anden årsag udeblev Ulkebøl og vi vandt trderL at
spilte,, hvitket var en beklagelig afgørel se-. )
Sbm pul;ievinder kør:te vi d- 18-1o. til Røclekro lor
at s-prif f e om Sønder jysk mesterskab. Vi spillede 1

kampå, Lrvoraf I blev .rundet og 2 endte uafgjort,
clet rakte til erL 2. pl ads. Lilleputterne spillede
nogle gode og spændende kampe, og deb-var en for-
nøJelså at så cEn kamp- og se jr:vilje der blev lagt
for dagen. Det var en god dag og det var dejligt
at se åå ,unge forældrå, der havde taget turen til
Rødekro for at støtte og heppe på drengene "

Ttil samtLige iilleputter vil vi sige tak for jeres
træningsflio og den gode opførset f har vist i
kamirene ' Poul-trrik og Preben

SKOLESTÆ-vTill )-97)
ffife skolestaevne afholdes iår: i tr-
den fredag den 1zl. nov. ti1 mandag clen 17- no',/.
Indb;rdel serne er sendt ud til skolerne og vi-fc )
ventår igen stcr tilslutning. Sidste år var der
151 hoLd tilmeldt sonL sccrede ialt L1L9 mål.

NOROBORG
KAI I.1 ø LLE R

Telf . (04) 451462

B()GHANDEL

,toqrt lecber del ho*

KAMPER
STOREGADE 77o NORDBORG

TELEFON 4517 44
(04) 45 m 70

I]ALVI,trG
Fffingskamp IIIX contra Frx (nedrykningsslag).
Halvlegsresultatet er 1-4 ti1 FfX. Spillerne går
til- omklædningsrummet, sternningen er noget ophid-
s-\, man småskændes. Træneren fahlsen kommer og
I. -1,.r' f o .gende salut al ti I §o nunlerde, irrLtere-
de, men forholdsvis tavse spillere :

"Tillykke med spillet, gutter det ,nincler om
whj st med "blind" makker - med jer som den svagt-
seende. I løber rundt som snegle og bruger mund
som rovdyr for slet ikke at tale om Børge, der
tilsyneladende har været lidt for meget i byen i
crZ r
Først .-corer clu i eger nr,r n ed vrisL spark, der får
tårerne frem i niine ØJner og d.erefter gør du, hvad
du karr for sl ie.rere Karl, så l-r bliver'kn2 f-l
deres centerforr,rar.d. Hits Louise og sig, at jeg
håber', du er beCre på "hjemmebane".
Jeg kan godt ser at domrneren er et skvat, men det
er intet at sammenligne med Pou-l og Hans, der bur-
de have sørget for klar føring i halvlegerr. Kære
Poul - når du er arbejdsløs til daglig, må det væ-
re et rirneligt forlangend,e, at du bestille:: lidt
o |tØ.o'rgen. .J-g ?rino:^r d ig or, al 'le 1r0O kr.,
dL. 'sk;,lder rnig, trd<ker ::enter, hver: gang du bræn-
der en chance. Jeg er snart en ri g man,f net er

KøBMANDEN

Benl Lauslon
Købmand

Tlf. 45 1503

N. BOYSEN
Spbokken 2 - relf. 450095

Velegnet
sko I evogn
og eget
teorilokole



Mekonrker Vrggo Lousten
Hovnbjerg

Tele{on 45 l4 60

Der er også sPott i at hunne

høre bil på den rigtige måde!

Lær det nemr oB bekvemt i

TORII.ALS KøRESTOLE
J. BRODERSEN

Nlrreskovvei 2 SvenstruP
teIf.456250

Tom til gengæld ikke lian holder udsalg her^-
sidst i åovåmber måned. Andel i de to første mål
og bange for snavsede fingre ved det sidste. Fort-
såt meO det min dreng, så bliver du æresmedlem af
Frx.
I1æd erl igt mål , Peter , du er
sp iller ordentlig. l{Yd teen,

s.. den enes-e, dg! 
»

ve [ner, det e-r s-I d-

;": ;,":', ;' o "i:,':; il\::mdde...
ste gang ) af ier er med,. fngen nævnt, ingen glemt,
Vi- ændrer fra +-2-4 tIL +-1-1. Det har vi prØvet
en enkelt gang under træningen i forrige måned, så
det kan I ve} for f... ". finde ud af.
GA }itI UI OG SPIL trOIT }1T[ SKYI,,I,,.
Hvad. mener du - er oenne ""r.gL"-tale'r af Lrænerel- )

IE'I spillerne har brug for i denne situation ?

RUTEBILSTATIONENS

fiill ifil,A(eltlLl
ilri\fi] VDilf\§

AViSER . BLADE . TOBAK & CHOKOLADE
TELF.451428
Åbninqstider: 

i;::i;:",,1,,.i,,,J
Sondoge til kl. 12

NORDBORG AFDELING

- en bonk De kon regne med!

HAFilIA.FORSII(RIIIG
Peter Mattesen

Mads Clausensvej 1 - 6430 Nordborg

- dng f5 02 lE

M. PERREGAARD A-S

O{30 NORDBORG 6474 SKOYBY
Ttt. 45 01 50 Tll. 44 44 00

Korn - Fodersto{{rr

Brrndscl - Byggemotcrioler

- TLF. 4517 50

DE ER ALTID YELKOIYtÅ,tEN PÅ

NØR
F{ERRED

HUS TELEF.N 45os3s

Slag7terfrometningen,

Fa. J. J" JENSEN
Nordborg telefon 45 14 06

TIL

'loRDEORG FARyEHANDEL
'v7 l. Lorsen & søn

Storegode 62 ielf. 451669

Alextr
Conditori
Th. Brorsens-
vej 56

TIf.
45 17 61
Kelly og Alex
Nissen

Havnbjerg Bullkscenter tell. 451760

tril lensen
Olhlyl - Conlrdverre o1 ,.*J

.ul,9.3. oj vrldrorll
Lærkevei 87 - Longesø - ffi.450565

Ejnar Lorenzen

købmand Turøvej ,t2 Kirkeby . .1 5 0O 55


