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Løn er pcnge, der skal forde-
les. . . husholdningspengc .. 

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

eller til haven . . . gør det let
Tel mcd Sydbank

- de teler Deres sprog.

ffinarsIEIsEIt
Storegade 4 - Nordborg Tlf. 45 14 26

§øndergade 7 - (,uderup Tli. 45 81 l0

Sporlrarliklor

5ønderb,rrg Il[ i:4) i] ]5 5/

Nordborg - Tlf. tOa) 45 15 58

K]UR}i LÆSER

lette nr. af SPORTtrlI er med sikkerhed et af de sid-
ste jeg har "lavet'i tr'or dem som læser bladet hver
g g ei det sLkkerr ikke overraskond^, da .leg alle-
i,-J- for ca. et år siden begyndte med at efterlyse
en afløser.
I skrivende stund er der stadigvæk ingen som vil
påtage sig dette stykke foreningsarbejCe- Om d,et
skyldes manglende interesse for klubbladet eIler
inåstiltingen - "han skal nok fortsætte" - ved ieg
ikke. l{en jeg vecl med sikkerhed at Cer findes per-
soner i klubben, som har evner og tid til at udfø-
re denne opgave lige så godt eller dårligt som ieg
har g.iort det.
l{år. JåS skriver i indled.ningen - "e" af de sidste"

sfyfOes det min intere-qse for bladet- Jeg viI
gØTe alt for at holde det i live, men ikke for en-
hver pris I

Vr hai før oplevet hvorhen det fører, når man ikke
fordeler arbeidsbyrden i klubben tilstrækkeLigt.
llet er der igen tendens til i ldordals Boldklub.
I næste nr. af StrORTEl{ vil ieg fortælle nvordan
t ldet kan laves, med håb om at nogen vi1 opdage
hr,,dr inEessant opgaven i grunden er- I{en denne
konstatering alene hjæLper mig ikke ret meget
jeg sØger en afløser I P. Glock

odidos'*

FIl{M
pumfi \

Tlt. 45 16 25

- ET HELT HUS FYLDT MED SKO

,,chiki"
LÆDERVARER
NORDBORG TLF.450429
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P.t.r O. And.rran

Løliertoft -.Nordborg - Tlt. 45 15 47

MObil eri.t service NORDBORG KIOSK
N. Lehrmann Madsen

Storegode 49, tlf . 45 01 7 4

Aut, ti pslorhondl er - lipssyslemer I

BLADE - TOBAK - PIEER - RYGEARTIKLER

KAFFE _ SOUVENIEBS

NB! Film {remkoldes

Andreas Jensen

vor venskabsklub Sædding-Gu )-
med 6 hotd. Vi starte<le f.r'a

om morgenen i rigligt sommer-

}EIIELEI,SER FRA UNGDOITSAT'IETIIiIGtr}I

MÅrEIBNs IIOL]] }TXIEDtrT{S SFTLI,ERE

Efter en genrlemgang af de forsketlige hold i tL, re-ringen, har vi fundel, månedens hold det blev I

Lilleput A i Sf. Vi valgte holdet fordi de var ude
i en vanskelig karnp mod UlkebøI og skulle vinde
kampen for at gØre sig gældende i toppen. I en ud*
mærket og spændende kamp vardt de med 1-2. Vi hå-
ber på at holdet vil fortsætte med det gode spil.
I{}JIEIIEI{S SFfLLER blev Flemming Jensen fra Lilleput
A i SI. Valget var ikke ovemaskende, da han var
en goo støtte og slider på holdet mod lilkebøL.
Også månedens spiller indenfor vore piger/damer
har vi fundet. Hanne Hansen blev valgt fordi hun
møder op til træning hver gang, trun er rar og ven-
1rg at onrgåes med samtidig er hun en god spiller.
Alle ønskes tillykke med valget.

r SÆ,DIT}TG-GULDAGER

\ri var på besøg hos
ager søndag d. 1o.8.
NordaLshallen kl. 7

lÅltGESg
EAGTRI

o9

coxDlroRt

il. WERilER
Tlf . 45 17 53 - Langesø

?lelmuth ?lansen
Blikkensla0ermsster Vl/S-inltallatør

Bækgade 2 - telefon (04) 4516 54

NORDBORG LANGESø BROBALLE
4so252 4s 12 85 4513 34

vE;r, den varmeste dag siden 1911, så der var ikke
brug f or overtø j. Man kunr:Le ikke tage irnocl vore
Junior, da deres var i l',lorge til staevne. Vi nåede
meget fine resultater, vandt 4 kampe cg tabte 2-
V- )avde alle g1ædet os til at skulle i Guld,ager-
baoet ) men det kom vi ikke, f or der var så mange
mennesker, at man skulle stå t kø 1 gange for at
komme i vandet, så vi kørte ud ti1 Sjælborg ved
I1o bugt og gik i vandet der.
lla k}. var ca. L9.1o nåede vi hjem efter en deilig'
men varm tur.
Det er godt for vore ledere med en såd.an tur, for
vi får vor styrke måIt i anclre kredse end vi spil-
ler til daglig. Jeg t'ror de sydjyske kredse er
meget godt spitlende eller skuile vi have flere
1. pladser.
Jeg vil her takke trænerne
lykket dag.

-ooOoo-
IÅIrre SAHVITTIGIII]D .I

ivet at når du
e )r karnp kommer h;em med ombYttet
straks ved næste Lejlighed forsøger
eget igen - også når du har gjort en "god handel" -

Det må være en setvfølgelighed blandt kammeraterne,

og d.rengene for en vel-

Bent Mø11er

efter træning
fodboldudstyr
at finde dit

m o lerme ster
Tlf.45 l852 - Osterhoven 1l - Nordborg

Slrgterl

&

Pølrm rg e r

K. STERNBE[\G
Storegode 56 - Nordborq - Telf . 45 17 153



Havnbierg Slalionslro

Prcv vor bcromlc rnrelning.

Grillstegte kyllinger og forårsruller

Anna og Yiggo Bomberg
Ttf (04) 4s1019

r§,?.\\
§V.,\.y

(r^Qt
))' F;^n/u ,j-_>,1
bruger
hodet

J::r:rii:
IIAND E I, S BANKE N

.rltt(l nre(l 1 b!!!ell!!-

TIL LILLEPUTT]iR OG FORÆL]]RE
aOe 1' og 2' lillePut

efteråisturneringen med kampe mod Ulkebøl: oB

hirilken start. \\

1 . lilleput skulle vinoe f or at komme på l' pIL t-

sen sanmen mecl Ulkebøl og det lykkeder -ofter en
indsats af al'l e spillere som var helt i top' Det
var en kamp nvor vi fik oplevet det hele, spænding'
dramatik og virketig gocil spil- Resultatet blev
1-Z efter: f-l og 2-1, og se jrsmå1et I nLirtrt før tid.
Vi vil ikke fremh:erre no€lerl, for clet var en hold-
indsats hvor alle 8av alt hvad de ha-,rde' Ulkebøl-
spillerne var stærfe og blev vel nok IO-1'-''% slær-
kåre ved at samtlige spillere havde de.re-q forældre
med til at opilcrne-dem. Her var et tydeligt bevis
på hvor meget det betyder for drengene at I "kære
forældro" t-roppe:l or'.
(l,lordalsereng-ene havcie 5 (tre I) f oræ1d.r'e til at
hop", , lå -- L"-. \
e.- ilfieput som t og barien i be sirLdelse bagef ter
lod. inge-n tvivl_ tilbage om livor se;lren skulle hen.
De ,u..åt 9-L og var teårnpe. ige,utem toneangivenoe'
Også I skal haie ros for Jeres indsai's !g-lpif.' l
då' er kommet mere plan og forståelse så der sk--l
nok komme flere seire-

troul-Erik og Freben

WESTON
lrl v;g tll vrg

TOTTY PEIENSET
MøBLER

Storegode 69-7 i -Nordborg-T lf .45 I 9 3 I

Vi sæller kvalilelen i høirædcl

NoGtrr JEG rI«(E KAN !-l-l
^soomsno-LO sPi rle ka;:'i i dSiCst gang Jed su u L i--bru'

Iffi;=E-"?uåidn blev det til en seir på ca' Lt-o
til l\IB oq se.rren kunne nemt blive endnu større' Vi
gt*a"" oE alie over at vi har disse dygtige {od.
boldspillereivorungdomsafd'eling.Menheldigvis
"r ,ri blandt lederne i l{E realistiske nok til at
vurdere hvor værdifuldt den slags sejre er'
n,oncrone er I iqeelade om modstaÅderen burde spille
1-;;-;;å"Å-"rrof" errer om v L selv må ske er f or
stært<e til at spi1le i denne række det må være

i"a""rr"s proble-m. tler tæl1er kun mål og jo flere
- 

' bedre.
r li;;-k;, jeg ikke forstå, at når dor fløjtes -[or
straffespark I ved en stilil-ng på f :?k?' 12-O
;;iå;; iå" på måtmanden. rr oåt- fordi den stakkels
f;;-;; nå" iia"t i næsten hele kampen uden at TØTe

bolden og nu på A"r,rr" måde kan gøre noget for sit
hold? Vil man 1Ør:e modstand'eren til grin?
ttei nvaO så med ham som ikke har scoret endnu' for
Ci han kun var med til at sØrge f or at 

^ 
andre kurrne

iur" må1? llan vil sikkert også gerne på scorings-
I i ctan - Ir{rzorf or så }rente målmanåen? Han skal rende
TIDUUff'

fra den ene ende af banen til den anden - det er
ån'lang ve j ,n"å de små ben! Ilvad er resultatet i
de rrert" iittr.to"? Drengen har ingen kraft mere,)

er ukoncentreret og brænder straffesparket' Det
vartilfældet i den kamp ieg så', og ovenikøbet to
gange. l{an gør målmanden en b7øtnet;eneste og hvem

trfiver så til grin ?
F. G.

)

HOS UIiIIO}I-!1I HAIGURG

For første gang var et seniorhold
at deltage i et Pokalstæv.ne.
Det sketå i weekend'en 2-/1- aug.

i udlandet for

I liarnburg med

Union OJ 2. hcld som værtsklub.
tr oruden lilB og Union deltog et anclet irold fra byen
og et hold, fia tlarurover- Vi skulle altså spille 1

t<åmpe og spilletiden var sat til 2 x L7 min' lr'
tr*|. ffter ?- sejre og uafgjort mod vgtsklubben
bleir vi nr. 1. Det var en fin præstation efter en

r.6enggti6

4
,t-



lang rejse: er tropisk varme og alt det andet der
lLører med når man er på sådan en rejse. Vort sam-
menbland.ede hold spillede bedre fra kamp til kamp,
men- mest imponeret var mod.sbanderne over NB's op-
varmningsprogram på gruspladsen i over joo varmE.
Men vi svedte ikke forgæves - lønnen var en fin
pokal.
net var det om det sportslige r oE nu vil jeg for-
tælle lidt om rejsens øvrige forløb.
Vi kom a1le som planlagt afsted fra l{ordals, og
var man i først" ,,,,eblik lidt skuffet over bussen,
så bidrog dette køretøj senere også mecl til at
stemningen hurtrg var helt I top især når det )lykkedes os at overhale en anden bil.
fter et kort ophold ved grænsen hvor vi købte lid

"provianirr: eo dejlig pause på en rasteplads hvor
vi spiste vcr medbragte mad, kom vi til det aftal-
te mødested med tyskerne, kun en li1le halv time
forsirrket. Herfra kørte vi lrl hotellet og fra det
te tidspurrkt var jeg klar over, at det klogeste
;eg længe havde skrevet var: 'rRet til ændring i
programmet f orbeholdes", på re j sepr.ogrammet.
Hotellet var godt, men absolut uegnet til indkva,r-
tering for et fodbotdhold. Ledelsen, to gamle da-
mer, kurine man måske forestifle sig på et hotel i
l{vide Sande, men ikke i HanLburg. trfter indkvarte-
ringen kørte vi.ridere til UI{IOII OJ's idrætsanlæg,
hvor vi- blev modtaget af klubbens repræsentanter.
Foruden det dejlige anlæg med alle tiders ktubhus,
gjorde vist nok klubværten mest indtryk på nogle
af vore spillere. (Forestil die en blanding ai
firch Fasser, llarty Feldrnan og-Tom Bogs)"
Selve pokalstævnet blev afviklet på en bane ved
siden af Unions stadicn, fordi opvisrLingsbanen
under reparaLion.
Om aftenen var der fest i klubhuset og først langt
over midnal, sluttede re j sens f ørste af snit.
Søndag mcrgen skulle vi mødes kl. B.1o i klubhuset
1'or at køre sammen med de andre tit Ilamburgs
Fischmarkt. Alle var ikke lige friske, dog lykke-
des det alligevel at, få tr,uppen saml et, godtnok
med en 1i11e times f or:sinkelse,
T]esværre kun:re vi så kun afsætte tre kvarter til

I
l

)

)

)

i)
var

at besØge llamburgs Fischmarkt, for kl. lo.)o var
en båd bestilt til den store ',Hafenrund,fahrt".f de jligt ve jr se jlede vi ca. fem kvarter, gerflem
det imponerende havneanlæg og veo middagstid, gak
vi i land ved Landungsbriicken - ca. 4 km. derira
hvor bussen ventede. Efter en pause, hvor man fik
lejlighed tiI at købe souvenirs, forfriskninger og
noget at spise, gik vi samlet til bussen.
På vej derhen måtte vi igennem en strækning i det
dystre havneområde, hvor, for få timer siden Ilam-
burgs Fisctrmarkt fandt sted. llvad det betyder ved
kun byens kommunale rengøringstjeneste., som hver
gndag morgen efl^r kl. lo er j sving ncr, men vi

-kulle altså de.r: igennem, i tropisk varme, forbi
fiskehoveder der havde ligget i solen i flere ti-
mer og meget, neget andet, puha.
l{en vi nåede alle til vort køretøi. Trætte og gen-
nemsvedte, tog vi plads i bussen - som var parke-
ret flere timer i solen - og blev kørt ri1 Unions
klubhus. Om eftermidrlagens program kurure man ikke
rigtigt blive enige orr nogle ønskede bare hvil,
nogl-e kunne godt tænke sig at se mere af byen og
andre var simpelthen }igeglade. l{en vor bus løste
alle disse problemer på en måde som kun køretøjer
i denle aldersklasse kan finde på den gik i
stykker I

Altså var rri nødt til at blive ved klubhuset og
det blev alligevel til et par dejlige timer i her-
ligt vejr. ldogle fik sig en lur på plænen, andre
sad på terassen og snakkede og resten fandt ud af
at klubværten alene var rejsen værd. llet eneste

yn ikke ville sælge der.ure varme eftermlddag var
nafle. I{en vi overlevede a}1e og var faktisk keoe
af a'L vi måtte forlade stedel ved 6-tiderL.
I meget godt humør'tog vi afsked med I]niort aJ og
kørte d j rekte til Bad Bramstedt, hrzor, vi som sæd-
vanlig fik god aftensmad inden vi satte kursen til
ldordals, hvor vi ankom ved Zi-tiden.
Vi f ik godtnok ilcke set alt h.,zad der rzar planlagt,
men til gengæid oplevede vi meget andet. Att i alt
vil jeg betegne re,lsen scm vellykket.

P. G.



TIL LYKKE
SIISTE NY? !

Ilenne side af SPOllTllN sku11e i grunden hedde
"SPORTIIN - ANTIK", her var det meningen jeg viI-
1e bringe et udpluk fra et 10 år gammelt SPORTEN.
Søndag den J1. ar.rgrls t 197 5 k1. 19,a5 var a1t f ær-
dig og bladet sku1le bare afleveres tiI trykke-
riet, men så kimede telefonen:
"DAVS, ll,lT lrlR BØliGE FRA FYN, VI ER BLitVET IIAN-

'.{A RKSi'f lLSTilR" I

Altså væk med det gamle og TILLYKKE til ynglrn-
geholdet og Børge Neesgård med Landsmesterskabet.
Denne begivenhed bliver sikkert mere omta.lt i
næste nr. af SPORTEN, derfor vll )eg nØjes med
et kort referat nu orn hvad vi har foretaget os
ved modta,gelsen af gutterne søndag aften.
De ankom med bussen til Noralsha,llen ved 2l tiden,
hvor ca. !O personer var mødt op for at hilse på
ho ldet.
Med klapsalver blev spillere og træner,nodtaget,
og efter en kort velkomsttale af Gert Jensen fr:a
bestyrelsen, var der "Banket" i- hal-1ens mødelo-
ka1e.
,Der faldt mange rosende ord ti 1 s pi 1lerne og Bør-
ge Neesgård. b1.a. fra "Jlrs repræsentanterne Jes
Christensen og Knud l,Tø11er.
llvad der a1t blev sagt kan jeg ikke gengive her
i blade+, på grund af pladsmangel, men jeg vi1 op-
fylde Børges ønske om at hil-se alle dem der var
mødt op så sent denne søndag aften for at hylde
spillerne. Det har gjort stort indtryk på gutter-
ne og ham selv.

Alt i el-kekkenudrsr i

w,,",Y'3,^,
Nordborg

TRICOTAGEHUSET
Storegade 31 - Nordborg

II Z
,
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ner er flere, der har undret sig over, at der ikke
f 1 min sLdc er skrevef noge' cn pokalkampen mel-
1",r1 Tønder og NB's ynglinge d,en Jo. juni i lilr.Ilo-
strup. Dette må jeg nok hellere gØTe noget ved, så
lad mig skrive noget om det, der for mig står som
højdepunkterne derute aften.
For det f ørste vil jeg gerrre rette en tak til de
mange tilskuere fra Nordals, der var kommet til
stede, ikke mindst til de mange børn for den ge-
valdige opbakning de gav gutterne og mig.
Dommeren var det andet højdepunkb. l[år den spæn-
dende kamp egentlig ikke gav anledning til drama-
tik mellem de 2 hold, skyldes dette dommeren, 11"
I'1ø11er fra Åbenrå. Dejli"gt med en klassedommer til
de unge gr-itter.
Et tredie Ytctjdepunkt; efter kampen var SI vært for
spi1lere, ledere og dommer, altså en banket.
Der var flere, der havde ordet under banketten, og
dertil kom så, at præmien som den bedste fighter
skulle overrækkes und.er barrketten. At der var stor
s )nding blandl, spillerne siger sig selv, og da
navnet Freddy Nåf , ldordals Boldklub, blev råbt opr
kan oet nok være, der' blerz klappet og iublet, et
under at taget ikke lettede.

Man

går da

ind

rit ....

elq ryt
OAA4EI(oNFEKnoN

TELF. ,15 15,19



Ssty ftro
STEDET HVOR STORE NAVNE UNDERHOLDER

OG GI.ADE MENNESKER TøDES _

tclofon.f5 lO 46

Slagter Bj ørn
SLAGTERMESTER BJøRN NI ELSEN

Storegode 23 Nordborg tell.451447

fette betød altså, at gutterne fra NB tog alt med
hjem denle aftenr eo virkelig stor aften for båcie
gutterne og migr er aften hvor NB g;orde det godt.
Til slut tak til SI. fet var en oplevelse af de
store, ikke mindst på grund af clen testlige af- )
slutning ef ter en god f odboldkanlp.

f,^fESER
Børge Neesgaard

BREV
Jeg yi1 gerne senoe en hilsen til Lillepurspiller-
ne og sige tak for den fine gave jeg fik. f kan
tro ,ieg blev glad, for det er jo altid dejligt, at
mærke man ikke er glemt. Også Kaj og Tom vil jeg
gerne takke for opmærksomheden. Jeg har det el1ers
godt og skal nok komme ud og se Jer spille.

Hilsen Søren

Sørens forældre vil også gerne sige Lilleput A
det var pænt af jer. Tak til Freben og Foul

for de mange dejlige timer vi har haft sammen
j er.

Tlilsen Margit og Joharures

tak

f,:r

iIORDBORG
KAI HøLLER

Telf. (M) 451462

BOGHANDEL

. ,7!a.n keber del ho*

KAMPER
STOREGADE 77o NORDBOR.G

TELEFON 4517 44
(04) 450070

ALS_CUP L?7'
ææA-Eiæ1on tirsdag d. >.8. kl . 19. oo.
Var du ude på stadion? Hvis ikke så gik du glip af
to gocle fodboldirold og et dejligt publikum.
D Ee var Alscupen i en nøddeskal, clet vil blive
f or derine aften Als-cup L97, vil blive husket.
Selvf ølgelig var der and.re kampe, men når man ser
tilbage på disse, må man indrømme at oet vi så den-
ne aften., det var simpelthen en ktraiipelle, oS ret-
færd,igvrs også de to bedste hold igennem hele tur-
nerangen.
Tak til trgen og SB for en dejlig kamp: og tillykke
til Egen som vinder af' Als-cup L97':.
Samtidig tak til alle klubberne, dommerne og de af
vore medlemmer som har medvirket tlI en god gennem-
fø,relse af cupen.

-ooOoo-
TIL BtrRLIN
OfEEs ara. har nogte tedige
turen til Berlin i tiden 2.
de bedes kontakte Knud Poulsen
stian.

I

der er folk *-oll
finde en eller anden

pladser tilbage til
,. okt. Int,oressere-
eller Rridiger Pau-

-oo0oo-

kun læser SPORTtrlT i håb om at
brøler i den.

KøBMANDEN

Eenl Lauslon
Købmand

Tlf. 45 lsOl

Velegnet
sko I evogn
og eget
teorilokole

N. BOYSEN
S6bokken 2 - rel{. 45 0096



Mekonrker Vrggo Lousten
Hovnblerg

Tele{on 45 l4 60

Der er også sPort i 4t kunne

køre bil på den rigtige måde!

Lrr det nemt og bekvemt i

il0nlt.tls tøREsxoLE
J. BRODERSEN

Nlrreskovvei 2 Svenstrup
te|f.456250

I E'Å LINIEB OOOOO

JOIlAlJl{trS l{ISSEtil I
ffi til at holde op som ungdoms1,ræ1--'r.
Bestyrelsen vil gerne takke Johannes for den tid
han irar været træn.er i ungdomsafdelingen.

BtrRKOV SCT]}iIDT

-

I ngdors-r'enerc,n

FOUL TY}IGKILIE
ffiiorafdelingens mål nr -

oende :æson.

,TIL ALS I{ARCH_NELTAGERNI]

100 i den 1ø-

sept. kl- 9 ved HavnbJerg
skole. Ilusk 1{B tiøjen, madpakke og }0 kr" ti} til-
meldingsgebYr "

KØRSELSORII{IIIG
ffilingens ,-ioste spillermøde er man
blevet enige om at spillere sorn er under ucldanr )-
se og soldater i fremtiCen betaler 1r- kr ' kØrs:tsr-
tilskud ved udekamPe.

har fået tlf . +1 1+ 2C:.

RUTEBILSIATIONENS

rlKtlt @s[K
AVISER - BLADE. TOBAK & CHOKOLAD

TE1F.451428
Åbninesrider: 

i;::I:.,', 
,,f .,?

g 
tondoqe trl kl. 12

NORDBORG AFDELING

- en bonk De kon regne med!

HÅFTIÅ.FORSIKRI[IG
Peter Mdttesen

Mads Clausensvej 1 - 6430 Nordborg

- ring f5 02 tE

il. PERREGAARD A.S
6430 NOROBORG 6474 SKOVBY
Ttt. 45 01 50 Ttf. 44 44 00

Korn - Fodersto{{er

Brrndscl - Byggcmoterioler

UOI
lolterloft 26 30 Nordborg - TLF. 451750

DE ER ALTID VELKOMMEN PÅ

N@R
HERRED

HUS TELEF,N 45os3s

§lagterfiorretndngen

Fa. J. J. JENSEN
Nordborg telefon 4514 06

TIL

Jo*orr*, FAR,EHANDEL
v,/1. Lorsen & sØn

Storegode 62 tell. 451669

Alextr
Gonditori
Th, Brorsens-
vei 55

TIf.
45 17 61
Kelly og Alex
Nissen

Hsvnbjerg Butikscenter telr. 45.t760

tlilr lenson
Olhlyr . Conlrrlvtrro ol rafr

.ul. g.r. og vrr{rodor
Lærkevei 87 - Longesp - T1f.450565

Ejnar Lorenzen

købmand Turøvej 42 Kirkeby ...t50055


