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NB's klubblad SPORTEN går sammen med ltrHI Om en måned er der',forLoveL-
se" og SPORTENTs forældre, kLubben ltrB, er meget gode venner med NH og
nogle superoptimister tror på et "helt stort bryllup', måske om et par

le pøg trl side. I n:este nr. af SPORTEN er der altså også stof fra
Nh -Id og btadet uddeles yderligere tit ca. 2oo NH medleilner.
Mit ønske er, at SPORTEN fortsat vi1 være et interessant medlemsblad
og et effektivt kommunikationsmiddel i klubberne.
Hvor godt et medleinsblad kan være, viser deme udgave måske, hvor jeg
med vilje bringer en del mere stof end normalt for at bevlse hvad vi
kan få ud af et medlemsblad når f-Lere arbejder med.
I dette nunmer er der bidrag fra 11 personer og derfor er denne udga-
ve af SPORTEN - min 4ltyvende - den bedste jeg har lavet.
Velkommen Nll !

SPORTEN Ønsker a1le sine 1æsere en gLælelig jul og et godt nytår med
en særlig hilsen til bladets annoncØrer med tak for godt samarbejde.

Peter Glock

F0P.{_ANDt.N "tP OPD-f, |

Som nyvalgt formand for ltrB, vil jeg gerne endnu engang sige tak for
valget og håbe at jeg ikke svigter den tillid I har vist mig.
Jeg håber det gode samarbejde, der har været i klubben må fortsætte
fremover. Jeg er taknemmelig for den hjælp der blev mrg tilbudt, både
fra bestyrelsen, spiLlerudvalg og træner.
Jeg vil på bestyrelsens vegne ønske alle medlemmer, både aktive og
passive - forældre og a1le vore lottovenner en gl:alelig jul og et godt
nytår.

På generalforsamlingen kom den afgående formand, p. SØndergaard i sinberctnrng rnd på mange ting som efter hans mening kurute væie bedre,
t fhan bad den nye bestyrefse se lidt på, bl.a. cheftrener elLer
k,- -'ufent trl ungdomsafdelingen, på dette område er jeg helt enig, det
er den vej vi skal, hvis vi fortsat skaL have en ungdomsafd. med i
toppen, talenter har vi i stort tal. En anden ting i beretningen var
pige-damefodbold, der er jeg slet ikke enig med P. Søndergaard, vi må
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Chr. Jørgensen

BREV

på en eller anden måde få den afd. op at stå, nu har vi fået en pige-
dameafd. så må vi ved fælles hjælp få den til at køre.
Blde I beretningen og fra generaLlorsamlingen blev baneforhold og eget
tlubhus nævnt, endda i stærke vendinger, vi vil i bestyrelsen ta[e -
disse ting op ved det første møde og håbe vi kan få en afklaring eller
en 1øsning. hurtigst muligt.

)

IROP ]]AI,1E-FODBOLDNN I IITIBBEN"

Det er med forbavselse man læser den stort opsatte udtalelse af NBis
formand i Jydske Tidende. Man fristes til at spØrge: På hvilken bag-
grund er den korklusion taget'l Det kan umuligt være sammenlignet med
seniorafdelingen fremmøde/afbuds statistik, for i såfald er pigerne
jo de rene sirker, idet de for hele året ikke kan nå op på hvad seni-
otene har præsteret på en entelt af sine store dage. let kan ej heller
være junior-pigeholdenes indsats i efteråret der ligger til grund.
For at påstanden om at det står så dårllgt til med junior-pige fodbol-
den i l.lB ikke skal stå uimodsagt, vi1 vi gerne optyse følgende :

Før turneringen 16 ansii vi at pigeholdet burde kunne gøre sig gældende
helt i toppen af serien, hvorimod der til juniorholdet ikke helt var
så mange spillere som ønskeligt, men dog tilstrækkeligt.
Figenoldet kunne ikke helt leve op ti1 vore forventninger, hvorfor der
til efterårs-turneringen blev besluttet at de bedste fra holdet skulle
erstatte Ce på juniorhoLdet som ikke var så træningsflittige. "KnØt-
tene" har i efteråret ti1 fulde bevist at den tiltro vi havde tiL dern,
var berettiget. I foråret tabte vi f.eks. 6-0, 9-O, 10-0, hvorimod
efterå.rets dårligste resultat blev l-0.
lYon ikke formandens syn på plgerne rrilLe have været en anden såfremt
han havde set nogLe af efterårets kampe? F.eks. den sidste, hvor
ngernsund allerede efter ! min. førte med 2-0, og vi efter en snak i
pausen, gik hen og vandt kampen 1-2. ELLer da vi kom ud for en lokal
"dommer", med hammel i træskoene som ikke bevægede sig udenfor midter-
cirkeLen, men med en suvereen foragt for spillets regler, fløjtede for
olfside længe før vore splLlere havde passeret midterlinien, og som
havde skyklapper på når vore brutalt blev jordet, med eller uden bold.
Det skal en god holdmoral til for at stå for Cen most, Vr anvender jo
fokale dommere for at klubbens økonomi ikke skal belastes unødvendig.

)

KøBMANDEN

Bent Lauslsn
Købmand
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?lelmuth ?hønsen
Elikkenslagermester l/ V S' installatør

Bækgade 2 - telefon (04) 4516 54

NORDBORG LANGESø BROBALLE
450252 45 12 8s 45 1334

Det er jo et spørgsmå1 om det er sportsLig fornuftigt.
Vi tror ikke at kLubbens junior-pigespillere fortjener den form for
opbakning som formandens udtalelse antyder, de fortjener tværtimod et
opmuntrende klap på skulderen. Vi vil benytte anledningen til at sige
spillerne tak for en fin-fin indsats og for en holdmoral helt i top
her i efteråret. I store tog imod "Knøttene" på en fin måde, og I' pttcr'r leverede et spil og en indsats som de store og vi beundrer
. lfor. En skam at I ikke blev sat på holdet tidligere, den fejl er
vo r.
Vi tror fremdeles på at der i en kfub som
nior-pige fodbold.

IIB skal være plads til ju-

Skal vi tage overskriften som en tak for det arbejde vi har udfØrt

Bent og Gun:rar

O\ERSKtIFTNF. OG YIRIOiITTi|G

Al.Ierførst må jeg beklage at I begge glimrede ved jeres fravær til
vor generalforsaml.ing, således at overskriften i avisen er jeres ud-
gangspurkt I jeres kritik, og ikke indholdet af mit indlæg.
lcrnæst jeres egne bemærknrnger om det nødvendige i at erstatte piger
der havde svigtet, støtter kun hvad jeg har set og sagt.
lertif skal føjes, mln beretning dækker for hele iret 1976 og foregå-
ende irrs erfaringer, altså ikke som jer, der rrkun, taler om efteråret
L976.
Jeg kan ogsir berolige jer med, at jeg ved ganske god besked med hvad
der flndes,/fandtes af fodboldpiger i NB 1976.
Også træningstiLsLutningen har jeg ved selvsyn kurle vurdere.
En anden tingl Både I og jeg ved der er regler der skal fØ}ges, ikke
mindst af hensyn til andre klubber, men også af hensyn til NB som væ-
rende en seriøs kLub, hvor ansvaret er/var mit.
Om at fortj-.ne opbakningl Ti1 forskel for jer, tror jeg ikke pigerne
kan være tjent med realiteterne: for: få tif en tiffredsstillende træ-
ning, for få til at stille hold. I'ørst bfiver pigerne bekendt når de
' lb^La t kor'irg^, 1, '*.
, ÅLig, jeg har.t andet sted i min beretning, som jeg endnu engang
beklager I lkke havde lyst til at høre, lejlighed tll at takke for
trænernes indsats i NB alle træner1o), derfor finder jeg jeres sid-
ste bemærkning i jeres læserbrev båd-. irelevant of urimelig. p. Søndersaar.

Stotshruen
Storegode 55 6.130 Nordborg

Telelon (04)450667

Slegrerl
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Pølrmrger

K. S'TERN BE[\C
Storegode 56 - Nordborq - Telf. 45 l7 l5g
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SENIORAFI.:
Formand
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Træner/Senior

- /Ynglinge
UNGDOMSAFI.:

tr'ormand
Sekretær
OLI-BOYSAFN.:

Formand
Be styrel se smedl em

IMJ YNGI,INGE

Onsdag d.
b1.a. fra
borg. l{ød

VALG \TD GENERALFORSAYLING/SENIOR

Formand : Christian Jørgensen (nyvalg)
Bestyrelsesmedlem : Peter Glock (genvatg)
Formand for ungdomsafd.: Pcter Glock (nyvalg)
Sekretær for ungd.afd. : Børge Neesgaard (nyvalg)
.pi lcruovalgsfornand : Bort RLom.r lgenvalg)
BesLyrel s^ssupp'l earu : ^hr. Larser /nyvalg\ )

: Viggo Jessen (Senvåfg)

styrelsen i Nordals Boldklub således ud :

: Christian Jørgensen
: Gert Jensen
: Peter Hansen
: Chr. Kronborg
: Peter Glock
: Bent Riemer
: Thorvald Rasmussen
: Børge lleesgaard
:?

: Peter Glock
: Børge Neesgaard

Viggo Jessen
Willi Ziewitz
Erik Nørskov

-ooOoo-

C}: \
B. dec. kL. f9.oo viser Knud HØtler film i NordaLshaller," /
sT-f irol or l\IR - Tørder og sl imt fra T,andsmesterskabet i Al-Sl-finalen l',lB - Tønder og glimt fra Landsmesterskabet i.
op denne aften og selvfølgelig er alle ynglinge velkornmrop denne aften og selvfølgelig er alle ynglinge velkornmen.
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TOIIY PETERSET
MØBLER

Storcaode 69-7 I -Nordborg-T I f .45 I 9 3 I
Vi sæller kvalilelen i høisædct

I'ORI{ANI FOR UNGD.AFD. HAR ORIET

Jeg v1l gerne starte med at sige tak for valget og jeg håber på at
jeg ikke svigter den till id I har vist mig.
En særlig tak til Børge N-.esgaard som har taget det kræ-vende job som
sekretær, til Oluf Hansen som fortsat vif være i NB's tjeneste og til
sidst men lkke mindst en tak til de ungdomstreenere som har givet ti1-
sagn til at fortsætte neeste år sammen med mig.
livordan ungdomsudvalget til den kommende sæson ser ud ved jeg ikke
endnu. Som sagt fortsætter heLriigvis de fl-.st-. trænere og de sorn vak-
Ler endnu tropper forhirbentlig ogsir igen op.
fer er et par problemer vi skal kikke på og kun når vi har et stærkt
ungd.udvalg kan vi løse dem. Ch-.ftræner - kontingent - pigefodbold er
tre af dem som efter min mening trænger til en hurtig løsning.
En cheftræner i ungd.afd. får vi nqrpe til dem komrnende sæson, men
seniortræner Thorvald Rasmussen er villig til at hjælpe os såfremt
vi ønsker det. I)et er noget af det første jeg gerne vi1 have behand-
EE-T-AEE* on-me nd e ungd . udv a t g .
Kontingentbetaling - der er for mange som alt for lEenge firr lov til at
ptippe for det. net kån vi ikke være bekendt over for dem som betaler
flf tiden. Ogs: her skal vi i fællesskab finde et system som er'mere
el-f^kri.L.
Pide-damefodbold. Jeg er ikke helt enig med Per Søndergaard om at
droppe det. Hvis der findes en fLok piger der gerne viL spil1e fod-
bold i ltrB er de selvfølgelig velkommen. llen - og her er jeg enig med
P.S. - der må være de sanme betingelser som ved drengene, bl.a. mini-
mum 1! betalende medlemmer for hvert tihneldt hoLd. Men der er noget
vi i udvalget skal flnde ud af.
J)er er altså nok at se til og derfor håber og ønsker jeg at det vil
lykkes os at skabe de bedst mulige forhold til de unge der vil lære
fodbold hos os - til glale for dem, for os selv og ikke mindst Nord-
bls Rolok. rb.

Peter Glock
ORS !

Der indkaldes til ungdomsudvalgsmØde fredag den 1o dec. kl. L9.oo i
Nordal shalL en.
VIGTIGTi Ungdomstrænerne bedes medbringe en ajourført rnedlemsfiste
for det hold de har haft i 1976, hvor vi kan se hvifke spilLere fort-
sætter i rækken og hvilke spillere der rykker op.

P.G. / B.N.

tIESERVlBREV
Yruct,rruct

T anledning af at ynglingespillerne afholdt IY-fest", fik jeg lejfig-
hed til at deLtage i denne, samtidig kunne jeg benytte lejLigheden til
at lykønske spillerne med de I sæsonen opnåede resultater. Begge hotd .fik overrakt diplomer for deres SI mesterskaber. JBU-holdet vandt po-
kalturneringen og SI-A hoLdet vandt A-rækken. Det der kendetegner
dlsse to hold er det gode-kammeratskab og sammenhold de udviser, det
gælder både spillerne på holdene indbyrdes, men også mellem de to hold
er der et godt forhold, hvor man glæder sig over hinandens resultater.
De fleste af dette års ynglinge skal næste år spille senior. Jeg vil
ønske, at det må Lykkes trænere og spillere at beholde den gode atmos-
fære, som de har opbygget i ynglingetiden, må følge med op i senior-
rækkerne.
Samtidig vil jeg ønske at intergreringen i seniorafdelingen vil ske
smertefrit, dette er der jo store muligheder for idet jeres hidtidlge
træner følger med over i seniorrækken som hjælpetræner.
Jeg ønsker held og lykke i fremtiden.

Knud
5
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NBIs AFSLUTNTNGSFEST IØRDAG D. 6. NOV. 1976.
Lørdag d. 6. november kI. 19 Løb afslutningsfesten for seniorafd. af
stablen på Nørherredhus. lige ved 2oo pers. var denne gang kommet til
fest, og det er foretøbig rekord for den slags aktivitetei i NB.
Efter velkomsttalen, som Per Søndergaard holdt, samt efter nogle prak-
tiske bemærkninger fra Peter Glock, beg.yndte vi at bruge mundene l
til sang og til spisning.
ner var i aftenens løb flere fine indlæg, bl.a. havde Niets oq Buster

!::

;:;:;;$i;:;.;

7;X 
:ffii:E:,

I

I

der skulle loroLag^s of sprrng fra s or højda neo i er neg^.
med ca. 2 cm vand (senere dåseøf). ,,Dødsspringet,,, der skulle

på Skæve

hvori
Iil1e kar
foreta-

I

I

6 RØrge Neesgaard, ynglingetrater med succes, uddelte flidsptæmie til Erik

Jørn Ole Jacobsen.
A16[s yng] rngesprl ler
Der blev uddelt gaver

Et par, der også modtog.en velfortjent hyldest og gave, var Gyda og
f:!:l De yder en stor indsats for, at styre f,iB,s"øf,onomi.
SP-o-RTEN vil benytte lejligheden til at lykønske alre de hælrede.
PANORAIIE underholdt under spisningen med festlig musik og sang, hvacider bevirkede at vi alle nålte op på stolene foi at vise at o[ia "ikunne synge. Fin-fin stemning.
Efter den store gaveregn og åfter at a]le var brevet mætte (måske medundtagelse af 6n) spillede PANoEAma op til dans. Fin-fin musik, derbevirkede et fyldt dansegulv hele aft-enen.
Festen sluttede ud på de små timer. En nogenrunde halerllg sæson hav-de fået en fin afslutning.

Erlk

OL]]-BOY S EKSTRÅOR]] TN.MX GENERALFORSÅ]"ILING

14_ dage efter den egentlige generaLforsamling var oLD-BOys igen samletti1 generalforsarnling mandag d. 8.1f./6, denie gang med enesfe punktpå dagsordenen: VaIg af formand.
Lad det være sagt med det samme. vi fik valgt en lormand, nemlig ViggoJess_en. viggo er en af de rodboLdkanper, dei har været med i fodbotå'5npå NordaLs i flere år. Tak fordi du vil'stifte drg tll ,f,aign"d ogtage en tørn som leder af vor olD-BOys-afd. og neia og rykkE i;oiuet,Vlggo. len nye bestyrelse er så1edes klar, dei nar tøigeilae sammen_
sætnin.g:

Viggo Jessen, forrnand

blev leif Rohr-
til trzenere og anførere og tilhørende koner,/for-

l,/illi Ziewitz, kasserer
Erik NØrskov, medlem

I)a vl nu var samlet bfev der foretaget et par valg, nemlig spiller_
udval'g trL c-holdet. Det blev. carl Erik Raimussen.-cg Hans"Jø-rgen Jar-mer. Vedr" C-holdet, altså hotciet for spillere eeldrå end 4o åi, serdet ud ti}, at der er så stor interesse blandt rie klubber, der er url-sendt forespØrgsel tiL, at der kan bLive en god turnerins'i L9?2.
Hans Jessen blev valgt tiL overtiækstrøjeadministrator, åvs. han sør-ger for at overtrækstrøjerne går på omgang - ti1 vask.Kørselsordningen til n:este sommef var tit-aisskussion. Blandt flereforslag valgte vi, at hver passager betarer 4 kr. på Ars og 6 kr. uderrfor Als. En sådan ordning har tl<tligere fungeret uåmærket.-
under generalforsamllngen overrakte Riidiger en velfortjent gave tilKlud, der som tidligere omtalt er fratrådt formandsposien eiter I år.Yi er indbudt til indendørsstævner. vi har foreløbi-gt tilroeldt 2 old-boys-hold (heraf det ene for spiltere over 4o år) til stævne i Nord-alshallen den 28. d-'cember. Per Mølrerskov tager sig af det unge hold,og Nis og Knud tager sig af holdet for de rigiig vo[sne.



JUNIOR

PUSLINGE

I)a vi nu nærmer os afslutningen af L976 vir- jeg benytte lejligheden
til at sige jer alle tak for den indsats f har ydet i årets løb, såvel
ved træning som i kamp.
Specielt har jeg været positiv overradket over jeres mødeprocent ved
træningen. Den har været meget høj. Uanset vejr og vind har I været
flittige til at mØde og det vedbliver tilsyneladende nu hvor vi er i
Nordal shallen.
Også til jeres foræ1dre viL jeg rette en tak for den interesse I har
vist for både træning og kamp. Lad den blive ved selvom drengene bli-
ver æIdre. For drengene er det af stor betydning.
Nogle af puslingene vil fra n:este år være miniputter, og derved vil
nogle få ændrede træningstider og treeningssted. Alle der bliver rykket
op som miniputter, dvs. alle der er fyldt 8 år inden udgangen af 1976,
vil få naermere besked ved træningen om træningsforhold i L977.
TiL sidst tak for gaven f overrakte mig ved afslutningsfesten på NØr-
herredhus' 

Erik

Jeg vil gerne igennem SPORTEN sige Junior tak for den fine gave som
afslutning på sæsonen l!f6.
Jeg har haft mange gode timer sammen med jer, men der har også været
skuffelser, men lad dem være glemt hurtigst muligt. En ting vi1 jeg
lige sige til jer, ni,r L977 start-.r, så knyt næverne noget mere, det
være sig yngLing som junior, så får I mere glæde af jeres fodboldspil,
for det er nu engang sjovere at vinde som at tabe.
l{en endnu engang tak for L976.

Verner

LILLEPUTTER A/SI CG I'OR,fl,IRN

Tak for en god sæson. I)et blev til en fortjent l. pLads i turneringen,
med en fin målscore pe 71-a7. ler er bLevet spillet mange fine kampe,
åg virkelig kærnpet godt; der har været et par dårlige kåmpe, men man
kan jo heller ikke være på toppen hver gang. I)en bedste kamp vi har
spillet i år, må stadig være den mod Egen på hjemrnebane, hvor vi vandr
E_.l
Hvis T til næste sæson kan beholde jeres gode kammeratskab og fortsæt-
te med samme kampgejst som i år, så skal I nok nå et fint resultat.
En tak til forældrene for den interesse de har vist hoLdets kampe, cg
til dem som har kØrt for os til uCekampe, det hjælper meget når man
har den støtte.

Poul-Erik

Alt i el-kokkenudrsr .

w*.,Y:3,r,
Nordborg

TRICOTAGEHUSET
Sloregade 3'l - Nordborg
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Efter en times ophold startede
igen. Under hjemturen skete der
densrekord, var der nogle, der

man hjemturen. Folk var kommet i humør
en sensatlon. Der blev slået en ver-

påstod. Dem der har været i Bruxelles

ATTER UDFLUGT

Denle gang gik turen tit Hamborg, hvor vi skuLLe se fodboldkampen mel-
lem HSV og l{bnchen Gladbach.
Vi startede fra Nordborg Rutebilstation kl. l0.lO' efter at alle havde
b,'^]ret deres pas, naesten da. Efter flere opsamlinger korn vi op på en

i nf 1Z NB'ere og l! diverse andre, der i begyndelsen var i godt
h.-br.
lla vi kom til grzensen, blcv vi faktisk overrasket af en større kø af
busser, der næsten alle skulle til Hamborg. Man fik da den tanke, at
næsten halvdelen af Danmarks befolkning skulle ned at se fodbold.
nfter en længere forsinkelse kom vi ind i Tyskland og derefter gik tu-
ren i hu og hast til Hamborg. HumØret var dalet lidt. Nogle var su]fns
andre tørstige og de elendigste stakler var præget af begge dele.
EndeLig kom vl til Volkspark Stadion. Kampen var begyndt. Men hvilket
syn er det ikke, når man som den 5o.ooo'ende marcherer ind på Volks-
park Stadion (denne gang som tilskuer, måske næste gang som.....).
Vi havde fået nogle af de bedste pladser, og da samtidig kampen var
strålende, steg humØret blandt de fleste.
Efter deme udmærkede kamp, gik man tilbage til bussen, der var ca. 1o
min. gang. Efter ca. I times venten i bussen, den yngste del af flok-
ken kunne ikke finde bussen, startede nu hjemturen.
Nu var folk for alvor sultne og tørstlge, alle troede, at vi skulLe
stoppe så hurtigt som muligt ved en restauration, enten i udkanten af

B:-fi"f";tt?i å:i iå"liå-?åli3ii,u", hordt der rlere busser, og chaur-
føren (Jes Jepsen) bLev enig rned sig selv om at køre videre. I)a vi 2o
km 1ængere fremme kom ti1 næste rastepLads , .havde han for meget fart
på ti1 at stoppe. Ved næste rastepLads blev der heller ikke stoppet,
og det endte med, at vi først stoppede ved grænsen.
na skete der noget - NB i form - alle sprang ud af bussen, Løl: op til
nærmeste restauration for at spise og drikke, og da denne restauration
var blevet fyldt op med nordalsingere, begav man sig i løb til €o ån:
d.r.. Nogle så sig nødsaget til at løbe om kap med en bus fra Viby, der

lfyfat med llges:r sultne og tørstiEe folk.
h. ,{n vandt - llB.

Man

går da

ind

dqrrr
OAME,(oNFEKTIoI.i
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JERES TR,ÆNER HAR oRDET



STEOET HVOR STORE NAVNE UNOERHOLDER

OG GIIDE MENNESKER MøDES -
tchlon.l!i lO 46

I l0 Slagter Bj Ørn
SLAGTERMESTER BJøRN NIELSEN

Storegode 23 Nordborg te|[.451447

og har set byens vartegn forstår hvad jeg mener. Men at vi før,st var
hjemme ved 2l-tiden var ikke udelukkende hans skyld.

Per Stolberg

- Jea vil godr lige s^okke et ær ord n..J C g, Skovmosel

-ooOoo-

SENIOR OG TNGLINGE

Så nærmer julen sig igen, og selvfølgelig sluttes sæsonen med vort
indendørs julestævne i hallen,

MAIIIAG It . 20.12.76, [. 20.oo.

alle senior og ynglinge der delure aften vi1 deltage, mØder kI. L9.1o
i rnødelokalet, hvor der som andre år, trækkes lod om holdsammensætnin-

83"å"" evt. kommer senere, kan ikke påregne deltagelse, med mindre ui )
certegnede på forhånd ved dette.
Vær med til en sjov aften. HØd tiL tiden. let kunne da være, at det
var dig der fik anden med hjem. 

BENT

))

s\ 2,,,,,

gl'li

W
45 t8

m o lerme ster
52 - Osterhqven ll - Nordborq

',rl'ln 
lecber del ho*

KAMPER
STOREGADE 77o NORDBORG

T ELEFON 4517 44
(04) 45 m 70

mÅNEDENS SPILLER (INGLINGE)

For sidste gang iår blev der valgt en månedens spiller i ynglingeræk-
ken og titlen [itr tir Gunnar Jensen, til]ykke med-detl 

_
Træneren Børge Neesgaard har stillet fire spørgsmål til Gunnar :

f .dr,t LilIrco- neo vorpLac.ring.
), ;"g synes den er -meget fli. Jeg havde regnet med at vi kurrne

g"r''e oi gæfaenae i toppen. En J. eller 4. plads havde jeg regnet med,
så en 2. plads er da meget flot.
Har du væiet tilfreds m6d kammeratskabet under kampene og ved træning-
en?
- Ja. Kammeratskabet har været godt både på holdet og under tr:enings-
aftenerne. Det kan man se ved den store tilslutning til hver trænings-
aften.
Hvad med nr. L, fønder, var de bedre end vi ?

- Ja. De forstod at spiLLe bolden første gang.
Hvilken kamp mindes du bedst 1 den forløbne sæson

,I

HoLbæk ved landsme-
spillere der var med

- For mit vedkommende var det kampen mod HØng fra
sterskabet i ÅLborg. Jeg tror også at mange andre

TRIST

Fr af vore ungdomstrænere havde en ubehageLig oplevelse ved skolestæv-
). la nan "uventetrrkom ind i et af omklædningsrummene, så han to

.-lnge rode lommer igennem i deres kammeraters tøj_.
Desvårre var drengenå fra vor egen klub og sagen må vi nu behandle i
' nflo on 'd ra- ge i 

ooLroo-

KøBMANDEN

Bent Lauslsn
Købmand

Tlf. 45 1s03

Velegnet
sko I evogn
og e§et
teorilokole

N. BOYSEN
Spbokken 2 - re|f.450096

6430 NORDtsOt:(l rt 5 ' Q'r ''151818

+l o t.K I



Mekon,ker Viggo Lousten
Hovnbjerg

Telefon 45 1460

Der er også sport i at hunne
børe bil på den rigtige mådel

Lær det nemr og bekvemt i

ilonll.tls [ønEsr0H
J. BRODERSEN

Nlrreskovvei 2 Svenstrup
tetf.456250

RUTH OG KNUI POULSEN

vil gerne sige oldboysafd. tak for blomster og den fine gave de fik
ved Knuds afgang som formand.

BIRTHE OG PREBEN JENSEN

takker NB og alle kammeraterne for opmærksomheden ved deres bryllup.
SPILLERI{ØDE

Allerede nu gØres opmærksom på at der holdes ,,stort,, spillermøde tors-
dag den 5. januar 1977 kl. L9.,;o på Havnbjerg Stationskro.

))

HSV - GLADBACH

... og 12 NB'ere var blandt de 64.ooo tilskuere. Det var
ders oplevelse og allerede nu er der stemning for en tur
nirr Bayern Miinchen kommer.

-o o Ooo-

KXRINGER \,EI) UNGDOUSAFD. AFSLUTNINGSFEST

Årets idrætsmand : Knud Andersen, miniput B
Bedste måLmand : Allan Bak, lilleput A
A.J. vandrepokal : Frank Paustian
Arets spillere L976 : Søren K. Hansen, junior

Jens Nissen, drenge
Jens Hansen, lilleput
Claus Krogh, miniput
Gert Lenmecke, puslinge
Vibeke Kristensen, junior ciamer
Ulfa Andersen, piger

igen aLleti-
ti1 Hamburg

Søt vore O
annoncØrer

_)

RUT EBILSTAT ION ENS

Ii«LIil @S[K
AViSER. BLADE.TOBAK & CHOKOLADE

TE1F.451428
Åbninqsrider: 

l::jl;:",,,' ul,,?

lZ 
Sondoqe t I k1. 12

NORDBORG AFDELING

- en bonk De kon regne med!

llAFilt,toRslKRlilG
Peter Mattesen

Mads Clausensvej 1 - 6430 Nordborg

- dng f5 02 lE

TI. PERREGAARD A.S

6430 NORDBORG 6474 SKOYBY
Tlt. 45 01 50 Tll. 44 44 00

Korn - Fodcrsto{{er

Br:ndsel - Byggemoterioler

Lojterloft 26'30, Nordborg

HUærAJør*nsenrr@6\JE@

NORDBORG - TLF.151750

DE ER ALTID VELKOI'4Å'iEN PÅ

S ,rrrroN 45053s

D

§lagterf ometni.ngen

Fa. J.J. JENSEN
Nordborg telelon 4514 06

TIL

Tbnoaonc FARVEHANDEL
v/1. Lorsen & sØn

Storegode 62 telt. 451669

Alex'r
Gonditori
Th. Brorsens-
vej 55

Ttf.
45 17 61
Ketly og Alex
Nissen

Haynbierg Butlkscenter telr. 451760

tlilr lensen
Ollely; - Confirlvrrrr ol t ff

.ul. g.r. og vrrr.rert.?

Lærkevei 87 - Longesø - Tl{. 450565

W
Ejnar Lorenzen

købmend Turøvej ,12 Kirkeby . .1 5 OO 55


