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Ønsker a1le sine medlemmer
jul og et godt nytår,
Yi vil santidig ønske alle
gen on g1ætlelig jul og god t
god.e samarbejde vi har haft
at det må fortsætte L 1975.

Vi er kommet så langt hen på året, at der med.ens.dette
s'\$ves, kun nangler et vigtigt møde I NB, nomlig spil-
le,åød.et her i december, f ør vi kan holde jul og f ør
nytårsskifte t.
Mit li1le indlæg her I SP0RTEN skal derfor kun have eet
formål t at ønske alle med.lemner og pårørende en rigtig
glædelig ju1 og godt nytår, med tak for d"et gamle.

OLD-BOYS afd.

Per Søndergård.
O

og deres koner en gIædelig

i senior- og ungdomsafd.elin-
nytår, og sige tak for d.et
L 1975, og d.et er vort håb,

o
det er lkke helt billigt at have slt eget klubblad

og uden annoncer er det umuligt at udsende såd.ant et
b. ).
Oe#or vil NB her ved årsskiftet sige tak til d"e for-
retningsdrivende, som støtter klubben i form af d.eres
a.nnoncex her i vort klubblad SPORTEN.
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Pat.r D. Andartan

Løjtertott -.Nordborg - Tr. /t5 iS 47

NIORDBORG KIOSK
N. Lehrmann Madsen

Storegode 49, tl{. 45 01 7 4

Aur. tipsforå andler - tipssysfemer I

BLADE _ TOBAK - PIBER * RYGEARTIKLER

KAFFE - SOUVENIERS

NBI Film fremkoldes

YNCLTNGE 1975.

Først vil jeg ønske a.lle ynglinge en glædelig jul og
godt n.ytår med tak for året der er gået.
Ser vi tilbage på året L975 s& kan vi kun være tilfre Jse. Det var første gang vi kørte med to hold j- turner^d-
gen og begge klarede sig godt.
Enkelte spillere bliver nu for gamle til fortsat at
spille på ynglingehold.et og rykker op i seniorrækkent
og dem vil jeg ønske held og lykke fremover og håber på
at d.e går ti1 sagen med den samme indstilling, som don-
gang de var ynglingespillere.
For mig var det noget nyt at arbejde med to hold., der
var ma,nge spillere, men vl lærte hurtigt hinanden at ken.
de. I har klaret Jer godt, men jeg fanclt også ud af, at
hvis man vil dyrke sin idræt IOO %, så er der ikke me-
get platts til and.en id"ræt ved siden af. Den går ikke !

Det har jeg set i år, hvor nogle har svlgtet kammerater-
ner fordi man skulle ti1 noget andet. Det nå vi prøve
at rette til næste år.
Det er ingen hemmelighed mere, at jeg også næste år skal
være sammen med Jer. Vl starter torsdag d.en 8, januar
kI. 1!roo i Nord.alshallen, hvor jeg ønsker at se alle
ynglingespillere i 1976, også dem der er rykket of frr)
juniorrækken, til et'spillermøde.
Denne aften bliver træningstid og sted bekend.tgjortr vi
snakker treningskampe o.s.v.

o9

CONDITORI

il. WERilER
Tlf. 45 17 53 - Langesø

uHrEsg
EAGERI ?lelmuth ?lansen

Bl ikkenslagermester \/ 1I S ' instal latør

Bækgade 2 - telefon (04) 4516 54

NORDBORG LANGESø BROBAI.LE
450252 4s 1285 45 1334

Det store spørgsmål er om vi igen kan stille to hold.
Jeg tror det, men derf or skal- alie også mød"e op d.enne
aften, og frvis der skulle være en enkelt der er forhin-
dret denne afte.n, så beder jeg ham sende afbud, så vi
k )finae ud af, hvor mange spillere der er tii rådig-
he-d i t976.
l:l t andet problem er at finde en ny holdleder, fordi Ber-
kov Schmidt ikke længere kan afsætte tid tiI det, han
har nok at se ti1 med sit drengehold.
Tak for iår Berkov I

Men uden holdleder kan vi ikke køre næste &r, derfor viIjeg opfordre Jer til at komme nned emner til dette job,
7o før jo bedre.
Vi ses torsdag rien B. januar I9T5 kI, l!roo i
hal1en I

}iørge Neesgård
LOTTCS PIL .

let sldste spil L \97, spilles sønda.g den 21.12 kt. I!rlo
på Nørherredhus.(hol_d" 4 - oId-boys!)
Mel}em jul og nytår holder vi pause og starter igen
onsdag den 7. januar (nofa Zt; og fremover hver onsdag.

Nordals -

SJøt vore O
annoncører Støt vore O

annoncØrer

Slotdhroen
Storegode 55 6430 Nordborq

Telefon (04) 45 06 67

Slrgterl

&

Polæm rgr rt

K. S'TEi\NBE[\G
Storegode 56 - Nordborq - Telf.45 .l7153



Sloregado 31 - Nordborg
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Grills?egte kyllinger og forårsrul lcr

Anna og Yiggo Eombcrg
Tlf t04) 4s 10 19
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Serle 4 hold
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rykker oP ?

baneanlæg ved Fægteborg påbegyndes ?
I

lt1 /e /4 /a 14 tu1 /& /& lrai /u4 i. ur /.. /.-
h.t b,l Nr' h, 4 h.; lr1 ,"r< tul \ 4 p, Pi Arl

Der opstilles
SPORTEN har en

nogle papi.rkurve omkrlng sted'ion ?

ny ansv&rshavende redaktør ?
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NB og l{H udgtver SPORTEN i fællesskeb ? /1 /c l. hr, /4 /.. L< /'i ^.4

,-, l1 H, ta ,1

ft ie t. /u /. /1 /. /a 1l lo l& /$i nrholdet re.iser t1I N ,"8" j_
e

a

lo årt tu' /'4 rr, /,L ^T I ..- lA ^i ).-

Yn.olinse A slutter blandt de første tre ?
I

te /4 lt in ia /e I 1A 1& lu l*

Å h lder bliver i serie 5 ? t; lwr' å1 Arl i* /a )+r, ^4 l6 b, \ å^t'
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1 -holdet har 9 mand ti1
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WESTON
' lrr vrg tll vrg

TOTIY PETENSET
MøBLER

Storegode 69-71-Nordborg-T lf .45 I9 3l
Vi ræller kvolilelen i høirredcl

Man

går da

ind

til ....

dqrn
DAME'(ONFEKNON

[<;æF TELF. /r5 15 49

TRIGOTAGEHUSETE$ rP4'fryø""a>6
Wrror.node 30 - 32 - T lf . 45 15 40
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STEDET TIVOR STORE XAVNE UilOERHOLOER

OG GLADE MENNESKER IIøDES -
telolon 45 lO 46

g Slagter Bj ørn
SLAGTERMESTER BJøRN NI ELSEN

Storegode 23 Nordborg tel{'.451447

T.ELEFO}I.

Formanden for ungdomsafdelingen, 01uf
tlf . nr. 451512.

OM SPORT}'N"

I bestræbelsen for at holde vort klubblad i live, kom-
mer Cer engang i crellem nogle forslag frem, som efter
min mening bør viderediskuteres. \
Ved sidste generalforsamling blev der spurgt, om mai I
aldrig har spekuleret over at lave SPORTEN i fæ]lesskab
med en anden sportsklub, l"eks. NH.
Ideen er ikke helt ny, idet NBrs bestyrelse før gene-
ralforsarnlingen fik et forslag fra mig om, hvordan et
fælles klubblad for NB og NH ku.nne se ud,
Ved et bestyrelsesmøde senerie blev forslaget behand. let,
og man er blevet enige om at man i princippet kan god-
kende foreslaget.
l,laterialet er nu sendt til NH's bestyrelse, og vi er nu
spænri.t på hvor:dan NH reagerer.
NLr er bolden givet cp, og det kunne være de.1 ligt, hvis
rriange af Ntsrs medlemmer vi1 komme med r1 eres mening om

denne ide.
I denne forbindelse kan ;eg oplyse, at jeg er vil1ig
til at lave SP0itTilN ti I og med 1" december' 1976 uanset
hvordan f or"handlinger rned Nll s lutte:'"

P. G.
,)

Hansen, har fået

.u)\l W
rtf.451

molermesler
52 - Østerhoven ll - Nordborg

" ,tttrr kcber del høx

KAMPER
STOREGADE 77o NORDBORG

TELEFON 4517 44
(04) 45 00 70
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KøBMANDEN

Bent Lauslon
Købmand

Tlf. 45 1503

Velegnet
sko I evogn
og eqet
teorilokcle

N. BOYSEN
Spbokken 2 - telf. 45 0096

7



Mekoniker Viggo Lousten
Hovnblerg

Teleion 45 14 60

Der er også sPort i at hunne

høre bil på den rigtige måde!

Lær det nemr og bekvemt i

il0nlt.lls rønEstolE
J. BRODERSEN

Nlrreskovvei 2 Svenstrup
te|f.456250

um- 
-syun'-t'-t;N.

for at holde vort klubblad i live'bes træbe lsen

OLD.BOYS §E HEN.

lræni-ng i Nordalshallen starter månd'eg
kl. 2Oroo - 22roo.

JULIIAFSLUTNING ( Senior )

Huek "andestævnet" i Nordalshallen nandag d.en 22.L2.

SP]LLERMøDE.

55 per§oner var mød.t frem til årets spillermøde tirsdag
åån-9.dec. Det vigtigste prrnkt på dagsordenen var va18
af spilleud.valgsmedlemmer, ud.valget. har fået følgende
sammengætning: Bent Riemer (formand), Thorvalcl Rasmus-
san (træner), Vi.ego Nielsen (træner), Bent Enghoff og
Carlo Meyer.

TRÆI{IN0 - SENIOR.

Start tirsctag cten lJ.L.L975 kl-. 1!roo i dalenr omklæ" 
1

ning i skolen.
Spilleutlvalget og
og et godt nytår.

trænerne ønsker alle en gladellg iul

)

den 5.L.J"975

RUT E BILSTATION ENS

[Kfiil @S[K
AVISER - BLADE . TOBAK & CHOKOLADE

TE1F.451428
abninssrider: 

l;:jl;:',','ul' rT

U 
Sondoge til kl' 12

NORDBORG AFDELING

- en bonk De kon regne med!

HIFilIÅ.TOR§IKRITG
Peter Mattesen

Mads Clausensvej 1 - 6430 Nordborg

- ring {5 02 tE

T. PERREGAARD A.S
64:}0 NORDBORG 6474 SKOYBY
Tlt. a5 01 5{, Tll. 

'r4 
44 0O

Korn - Fodcrstof{cr

Brrndrcl - Byggcmoteriolcr

TLF. 45I750

llMg

DE ER ALTID YELKO!'&,tEN PÅ

N@R
HtrRRED

HUS TELEF'N 45053s

§lagterfiometndngevc

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

TIL

)FDBORG FARyEå'ÅNDEL
,,/ l. Lorsen & søn

Storegode 62 t"l{|. 451669

Alex'r
Gonditori
Th. Brorsens-
vej 55

Ttf.
45 17 61
Kelly og Alex
Nissen

Håvnbierg Butlkscenter telt, 4517æ

tril len§ea
O[r,lyr . Cr:rtrdvrne o, tail-

.ul" g.r- 93 vrr{mlor
Lærkevei 87 - Longesø - Tlf. 450S65

Ejnar Lorenzen

købmend Turøvc! {2 Kirtcby ..,150055


