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Løn er penge, der skal forde'
les... husholdningspenge.'.
lomrnepenge noget i en
lille æske til sommerferien '. .

eller til haven . . . gør det let
Tal med 5ydbank
- de taler Deres sProg.

-$YDBÅNK
- cl[]n sondt-'rlVSkL' bank

I
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Storegade 4 Nordborg - 'llf . 45 l4 26

Søndergade / - Guderup , TIf. 45 81 lC

Sporlsarlikler

5øndcrb,rrg ilf. 1a.1) {.1 15 57

Nordborg - Tlf. (04) 45 l6 58

GEIIERALFORSA}TLIl{G

Ceneralf orsaml :.ng T)7' sanled e tttt pe-rsoner '13pers. i L97+). Da fornandens beretn Lng var godt
o pT t i I okalpressen vil jeg her nø jes .fted at re-
f eriere et par errkelte ting f ra mødet.
Der var kun to nyvalg. Oluf llansen afløser Bent
Møller som formand for ungd.afd. og som bestyrel-
sessuppleant blev Kaj Jensen valgt.
Spillerudvalgets beretning ved Bent Riemer var me-
get omfattende. 1. holdet fik ikke den bedste om-
'iqla hl q nlnrn.l_a R ll ql- aaldaJ-c rannomeni1_liroUsru, vL.U. JL(vll'u lfvluuUJ

deltagelse til træning har være 7 -ard. For dårl igt
når holdet hele tiden har ligget i bunden.
Sekundahol dene har ikke skuffet i L97r. Resultater-
ne var tilfredsstillende og afbud var der ikke marF
ge af.
Talentholdet var hel ler ingen skuffelse selvom det
blev tjl tre nederlag i tre kanpe. Soillenæssigt
var vi på højde med "de store", så vi bør nok fort-
sætte med et hold i denne turnering.
Pokalkampe - her var vor præstation alt and.et end
til fredsstillende.
T )scorer i L97> blev Erli-ng "Jeppe" Jepsen med
hele 12 måL og hele afd. rnålscore er på 276 for og
L'), imod 1[B. Vi har ialt haft 65 træningsdage og
mest flittig ved træning var Svend Age Christensen
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Yort cafeteria,
Yenll0e modested.
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ALg ÅlrT(! s!{(rP
l.tar O. And..Bafl

Løltertott -.ilordborg - Til. 45 t5 47

NORDBORG K|OSK
N. Lehrmann Madsen

Storesode 49, tl{,. 45 01 7 4

Åut. fips{orå andler - fipssysterner I

BLADE _ I-CBAK _ PIBEE _ RYGEAR'TIKLER

KAFFE . SOUVENIERS

NBI Film {remkoldes

med 50 træningskrydser.
Et par andre tal: 1o mand h,ar konstant været på
skadelisten og 1 spillere var så uhetdig at brække
benet. \
Ynglingenes manager, Børge lfeesgaard,, kommenter. lb
så årets forløb for hans holds vedkommende.
A-holdet blev som bekendt Sf-pokalmester og lands-
mester.
Der blev brugt L6 spillere på A-ho1det. Topscorer
blev Alfred llansen med 18 mål i lB kampe som gav
25 points og en målscore på 66*72.
Sf's ynglinge kom efter eL 3. plads i den indleden-
de pulje i SI's mestemække, hrvor det gik op og
ned. De fi-.k Lj poi-nts i Io kampe og opnåede en mål-
score på 24-1o
falt var der 45 træningsaftener hvor Bjarne Jensen
var: flittigste deltager med +1 gange.
Alt i alt var Børge meget tilfreds med begge holds
indsats.
Hvordan gik året så i ungdomsafdelingen? Formanden,
Bent Møller kom med en omfattende beretning ved
ungd . af d . af slutni-ngsf e st og kurure derf or nØ j e s
med at referere en samling af de vigtigste ting \ved generalforsamlingen" )
Vi startede året med den såkaldte træningsturne-
ring, hvor alle klubber fra Als har været med iår.
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]I. WER]IER
Tlf. 45 17 53 - Langesø

ilGES$
SAGERI ?lelmuth ?lønsen

Elikkenslagermester \I V S' installatør

Bækgade 2 - telefon (04) 4516 54
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I påsken var et drengehold i Ilamborg og i maj et
andet drengehold i Risum-Lindholm syc'L for grænsen.
Iler skal der måske nesvnes at flere tl,ske klubber
ha-, henvendt sig til os m.h.t. venskabskampe, men
v- håtte sige "nej tak" for.ri skal jo før'st og
fremmest passe vor turnering.
Vi deltog i amtsstae\/ne ned gocle resul t-ater. Juni
er måneden hvor vi møder I{atting, iår rrar det for
L). gang, oB i August var vi med 5 hold i Sædding-
GuIdager.
Vi fik to kredsvindere, miniputterne og lilleput--
terne og opnåede en del meget line placeringer i
turneringen. Igen et godt år f or llB' s ungdomsafde-
iing.

P. G.
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GEIINRALFORSAMLTI{G ]]OS OII-BOYS
Så fik vi overstået vor generalforsamling med en
for old-boys stor tilslutning.
trfter valg af fb Andreasen som dirigent, blev der
g )"t en beretning af f ormanden. llet blev oplyst,
-+ -" ' ^-i^rr ikket er 5o aktive og 12 passive. lerov vr r u(]!vr_

havde været god tilslutning til den udendørs træ-
ni-ns om mandagen i Havnbierg. Med hensyn it;å"1:fu"
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Pøllcmrgerl

LANGESø
45 12 85

BROBALLE
45 13 34

mo lermester
T lf . 45 lB 52 - Østerhoven

K. S'TE[\NBE[\C
I I - Nordborg 

lstoresode 56 - Nordborq - Telf . 4517 l5g



HaYnbierg §lalionslro

Prov vor bcromlc enrelning.

Grillstegte kyllinger og forårsruller

Anna og Yiggo Bomberg
Ttf (04) 4s 10 19
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Alt i el-kokkenudrsr r
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Vrro."node 30- 32 - Tlf. 451540

Nordborg

TRICOTAGEHUSET
Storegade 31 - Nordborg
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Der er nogle, der siger at vi aldrig har haft så
god en af slr.rtningsfest.
Jeg håber at de fleste der var med har den samme
mening, så var de mange timer som blev brugt til
f orberedel sen ikke f orgærre s.
trn kendsgerning er at vi aldrig har været så mange
deltagere. Det er glædetigt og nu mangLer vi bare
Old-boys afd. så har vi opnået det vi ønsker: Een
gang om året en fest for hele }IB-familien.
Traditionen tro var der kåiing af forskellige per-
soner. Flemming Villadsen blev årets yngling og
B jarne Jensen f ik Børge ldeesgaards f lidsprmnie. 

^I seniorrækken falclt valget til årets spitLer på
Kiran Daly og klubbens fornemste udnævnelse årets
idrætsmand gik til Leif Mou. I
Efter at den officielle del af festen var overst.- åt
fik orkestret grønt lys til at "gi' den hele armen"
og det gjorde de aldeles fremragenCe.
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Ilumøret var på toppen mens N + B (tfiefs og Buster)
fyrede deres vittigheder (oS sandheder) om ltrB's
klubliv af . Tler skylder vi Knud llougaard og Leo
Blom fra l\ordborg Amatørkreds en tak for en virke-
lig ffot præstation. Desuden tak til Dagny og Gun-
nar fra NII for medvirken i stykket."ldiels og Bustel
er kommet for at blive I

Senere på aftenen gav ldB's bestyrelse et ekstra-
nummer fra scenen idet de "sang" en populær hit
fra TOtr 2o-listen. l{ens bestyrelsens optræden var
"playback" kurure vi omkring ved mid.natstid. opleve
et par ynglingespillere med en "originalsang" r ås-
sisteret af Børge r og det var ligesom man afspille-
de en grammofonplade med et rustent sØm som ikke
skifter rillen.
T I for en god fest !

-ooOoo-

WESTON
lrr v:g tll vrg

TOIIY PETENSEI
Mø8LE.R

Storegode 69-7 I -Nordborg-T I f .45 I 9 3 I
Vi sæller kvalilelen i hoirædcl
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STEOET HVOR STORE I{AVNE U]{OERHOLDER

OG GIIDE MENNESXER HøDES _

tclolon.f5 tO 46

Slagter Bj ørn
SLAGTERMESTER BJøRN NI ELSEN

Storegode 23 Nordborg telt.451447

indendørs træning var der knap så stor tilslutning,
men det skyldes det uheldige tidspunkt i november
og december.
Næste punkt var en rede6ørelse fra vor kassemestoL
som oplæsbe regnskabet og besvarede spørgsmåL. ', [.
kassebeh.oldning var også pæor selvom der var købt
nye trøjer og bolde. fei: var ingen udgifter i regn-
skabet på olcl-boys re jse bil Berlin, rnen det skyl-
des at samtl-ige deltagere på denne rejse selv be-
talte aLl e udgifter"
lerefter var der valg af forskellige medlemmer.
ldis Buchhclt var denne gang på valg, men ønskede
ikke at forbsætte, istedet blev trrik ldørskcv valgt.
Valg af spillerudvalg var let, da de 4 raske gut-
ter fra sommeren L97i gerne ville fortsætte, og det
var Il.J.Jermer, C.E.Rasmussen, Willy Ziewitz og
Bent llack. Revisor blcv Carlo Meyer og C.E.Rasmus-
sen.
Efter en vellykket generalforsamling var best;rrel-
sen vært ved en omgang fodbold.
TIL OI,N_BOYS

generalforsamling blev der klaget o-/er -{
de nye medlemmer aldrig har set en SPOI.J

engang at sende en ajourført med.lemsliste
I{ansen, så skal det nok lykkes.

På deres
mange af
TEN.

prøy
til Peter

ilORDBORG
KAI MøLLER

Tel{. (04)451462

B()GHANDEL

. rr,ta; t kcber dea ho*

KAMPER
STOREGADE 77o NORDBORG

TELEFON 4517 44
(04) 45 0O 70

I E'Å LINIER O'O'O
JTTTESTÆ\,TItr
: ).--
Ser:j or- og ./ng Lingesp illere ir-dbydes til NB' s
"andespil" mandag d.en 22. dec. L97, i Nordalshallen
For at være med skal du møde op senest kl. L9.1o
så d"er kan foretages holdinddeling. Turneringen
starter ki. 2o.oo og som de andre å.r bliver holde-
ne sat ved iocltrækning. ler spilles om juleæ-nder
til vinderholdet og om flasker rødvin til hold 2.

\Uld-boJS trærLinC saj ...o,,fter- er at'lyst)
SPTLI,ERYIØDtr

Bestyrelsen i-ndkalder seniorafd"elingen til spiller-
møde tirsdag den 9. dec. L975 t<t. 19.oo på l{a'vn-
bjerg Stationskro.

FEST-r-BY-1 975
Arrangementet afvikles i L976 i tiden fo.?" - 16.r.
og ikke i pinsen som tidligere plantagt. Arsagen
skyldes mange grunde et af C,em er at vi ikke vil
k )kumere med andre sportsklubber som afholder
1 rgnende arrangementer i pi rlsen L976, f . eks. f e sten
i Augustenborghallen.

KøBMANDEN

Eenl Lauslen
Købmand

Tlf. 45 1503
N. BOYSEN

S6bokken 2 - ielf. 45 0096

Velegnet
sko I evogn
og eget
teorilokole



Mekonrke, Viggo Louslen
Hovnbierg

Telef on 45 l4 60

Der er også sPoit i dt kunne

børe bil på den rigtige måde!

Lær det nemr og bekvemt i

iloRIl.ALS IøRESX0IE
J. BRODERSEN

NPrreskovvei 2 SvenstruP
telf . 45 62 50

vil gerne siSe tak til holdkarnmeraterne og bestl-
relsef for opmærksomireden under hans sygehusophold.

)

NB tak for den flotte opmærk-
min runde fødselsdag.

PREBEN IIØJ

K. POULStrN

statistikeren
mål.
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sonhed, ;eg fik På
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fer blev spitlet 2o5 kamPe med

Støt vore ?
annoncØrer

Til
9B'

DU

der allerede i L922 blev spillet fodbold i Nord.-
borg, dengang under ldordborg Ungdomsforenigg'
l\IB er kommet i besidd.else ai et f otografi (i glas
os rammel ) som viser et fodboLdhold, der har vun-
-O.rnr ^+- oføz-^ i lJ t,<ebøl fOr r'år Siden.L1Ul, UU DU&VIIU

Støt vore O
annongØrer
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AVISER. BLADE.TOBAK & CHOKOLADE

TELF. 45 1428
Åbningstider: H,e,Joqe I I Nl. )O

Lø.doge t,i i<1. 1 8
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NORDBORG AFDELING

- en bonk De kon regne med!

HÅFiIA.TOR§II(RIHG
Peter Mattesen

Mads Clausensvej 1 - 6430 Nordborg

- ring d5 02 l!5

M. P§MREGAARD A-§

6430 NORDEoRG 6474 SKOVBY
Ttr. 45 0'l 50 Tll. 44 44 00

Korn - Fod:rsto{{"r

Brrndsc! - Byggemotcriole;

UOI Plfyutc/"
Ielf. (,.,) d5 14 32Lojtertoft 26-30. Nordborg

Humerltrc
NORDBORG - TLF. 45 1750

DE ER ALTID VELKOMMEN] PA

N@R
HERRED

HUS TELEF.N 4so5 35

§ la g t ort onret nin gs en.

Fa" J.J"JEN§EN
Nordborg telefon 4514 06
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,.IORDEORG FARVEHANDEL
','/ l" Lcrsen & søn

Storeg':de 62 tei{. 45 16 69

Alexos
Conditori
Th. Biorsens-
vel 56

Ttf.
45 17 61
Keily og Alex
l.lissen

He!nDjerg Butikscentei ieit. 451760

trifi lerlsan
Ollofyr . Crnlrrlvrile of srraraa

rsl. g.B- og vrnda*dor

Lærkevei 87 - Longesø - Tl(.450565

Ejnar Lorenzen

købmand Turøve1' {2 Kirkeby ...{50O55


