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Storegade 4 - Nordborg - Tlf. 45 14 26

Søndergade 7 - Guderup - Tlf. 45 81 l0

$porlrarlihlar

Søndcrb,rrg I'if. (:.1) 1l l5 57

Nordborg - Tlf. (04) 45 t6 58

r EST- r- JY 192,
1o å-r er: det si.den Nor:rlborg Idrætsforening cE
lTordborg UngdomsforeLr-rlg i f966 s"ba,r1,ecle emange-
r ltet FES'I-I-BY til fordel fcr klubber:nes ung*
^^*^--l-^-.i^^u.uI]ri)dr UI:JL-ru.
Efter sammensiutning af l,lIF og 11ltr i L9e,9 iLL
ldordals Boldklub, var NE og N-rIF det følgencre år
arrangØr. 197L og L)'12 var I{B aier-Le om arlrangemen-
tet oB i !971 gik nan j. samarbe jJc mecl ldlrdal s
I]ån.dboldktub.
I løbet af de 1o år kume FtrST-I-BY opar:bejde en
s'bigende popuJ-aritet hos den nordalsiske befotk-
ningr oB man bel ønnede klubbens indsats med stor
cpbakning til deite amangement.
Festudvalget har i år gjcrt en ekstr:a indsat-s for
at fejre dette lill-e jrrbilæum på behørig vis, og
her er et udpluk af prog::ammet.

Vi starter tirsd:cr r.lcn ll - maj necl ÅnAnS KA|{P -
"; (iil;-åi.]""iiåt i;il;iåoy=t med kendte nordal-
-singere fra NORIBORG og OI{EG}T. Samrie aften star-
ter KJÆRS stor:e TIVOLI og i ØLTtrLTtrT underholder
t )coieket PROGRÅ1"I 7+ - føvrigl, i atle dage i
idrætsu-gen.
Onsdag afvikles SKOLtrCUPEN i. fodbotd og håndbold,
og om aft_e{lerr afslutter NB lottosæsonen med et
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Løftertoft -.Nordborg - Til. 45 rS 47

NCRDBORG KIOSK
N. Lehrrnsnn Madsen

Storegode 49, tl{. 45 01 I 4

Aut, tipsfarhondler - fipssysfemer I

BLADE - TOBAK _ PIBER - RYGEARTIKLEB

KAFFE - SOUVENIERS

NBI Filnr {remkøldes

i.,,El[)E ro
Torsdag indbydcr vi t-il sFORTS-s.rov i tvordarshal *

l'lAIiD optraeder. lJer sta:r.tes allereåe kl. 19. oo rneå

len - en aften.med sport, spil "g ,lrrJ"rlioldnin;1,Der_bydes på judoopvisning, Syfirrastik moder,ne afsønderborg Amts elilehold veci-ileren lalviå;"it;.'"iKolle's springrigerr taekwon_do kampe med-et pardanmarksmestre og for ancren god undårhordning'sØr-ger bugtaleren FRE! RICO sari 'rE llavbogåss",,-_Fri-'bz cars-bensen. og ind i melrem "Idoråarsmester-skabet i utraditionel syvkamp,, _ om Oenne titelog 4oo kr. tit klubkassån dyiter f "å"dårsiskesportsklubber- (sioste år ku*e dette ar.rangementsamle ca- Boo-tirskuere). ragen eifu"r or fiedagenoptræder dansktoppa*et JAN og REi[6 på festplad5enog om aftenen håber vi på furdt hus i har re-n når]{ELVrs AND }{rs RocK'N RoLl BAivD giver kåncert. somopvarmningsgruppe har vi J.L.ROCK'N ROLI CfRCUSengageret og ind imellem viser JtrNS Iil[uDStrN smartheme- og dametø j.
o1d-boys afdelingen afvikler om lørdagen en pokal-tur:nering med deltagelse af et hold fia Berl1n.
Gæsterne ankommer alferede om fred.agen med ca. ,,personer- Fra llamburg kommer ulvroN A1 tor at dei -tage_ i_ f-"stlighed_e_rn9 og om søn.d.agen spille" 

"r. )venskabskamp med Nordals Boldklub. orrer looo gæsi-er venter vi til BAi 1ørdag aften, l'rvor: BJØRN",rID-

?lelmuth ?lønsen
ElikkenslaUermester t/l/§-installatør

Bækgade 2 - teiefon (04) 4516 54

NORDBORG LANGESø tsROBA!-LE
45 02 52 45 12 85 45 13 34

fæltesspisning, h.,,ror det er tilladt at medbr-'inge
madkurve, eller man kan i.øhe en lækker platte som
i år -'l-ever:es fra NØRIItrFREDIIIJS.

Sønclagen staL:ter rned DEENGICIJI-EN, hvor hold fra
S' )istrup, Egen, ldoDnia,r'k cg 1{B deltagelr. Om efter-
midclagen- giver tlATiERSLtrV PIGIGARItr tattoo pE-L sta-
dion.
Ved l8-tiden slutte::
TET med errt" omspark
CAI'TEKOIIKURREIICT.I _ ] -,
tet over indgangen til ha- [ -n ?

festJ-ig måde idet nettet skæres
det om at være vaks, f or ell man

en ved SPARI(EERÆT-
rærni en en MfNfCYIGL.
bolde er cler i net-

afsluttes på en
op r og så gælder
ho' ;l'i cr rp" f åf f at, rlvJvrb

kt

net var lidt om rrS]-.otv-delen" af programmet, selv-
følgetig spiller sporten en tige så stor rolle-
Der spiltes i.kke mindr:e end' B turneringskampe i
fodbold i Iøbet af idrætsugen og af kampe, som
speciel't arrangeres for Fest-i-by kan der nævnes:

Jr.rnior amtshold contra l\ordals Boldklub
Ynslinse amtshold" contra lTordals Boldklub

Og hvad håndbold angår:
)larrø no- dpmeamtshold cont-ra rJad.erslevIrvr!v vtt v-ur

Nil damer og her:rer contr'a uclvalgt hold rest
Nord,als.

åtstshroen
Storegode 55 6.130 NordSorg

Telefon (04)450667

Slrgterl

&

Polsemrgcrl

K. S"TERNB[i\G
Storegode 56 - Nordborq - Telf . 45 17 15O

Støt vore O
annoncØrer

2



HaYnbierg Slalionslro

Prlv vor bcramlc anrclning.

Grillstegte kyllinger og forårsrutlcr

Anna og Viggo Bombcrg
Tlt (04.) 45 10 l9

bruger
h obet

;,":i"r:i:
}IAND E LS BANITE N

-Per 0h1sen:

og som f Ør omtait Årets kamp, Nordarscup f or ,c:ren-
Sehcld, oldboyspokalturneriirg, ven"skabÅ't<amp meCIlamburg og skolecupen.
Det, var det FEST-r-BY Lgza byder på i jubilæ,ms- ),,
d.-Lut.

å166*!,,
3indimel- syvkam-

uÅurlnms nircrlvcn ,r spriiin
For først" gum kåret en månedens yng-linge spiller. r to hjemmekampe har publikum ,iAI-vet flest stemmer tif Fer OhlienVi ønsker dig hjertelig tillykke.
Træneren vil gerne herigennem sporten stille dignogle spørgsmål.
1- Er det en dårrig id6 at publikum skal kåre enynglinge spiller ?
2. Kampgn mod fybbøl, var den aft for hårdt spil_lai 2IU U

1" Publikum finder månedens spiller, det lyder
umi-ddelbart meget retfærdlgt, dog dynes jeg,

VVHSTON
lrr vrg tll vrg

IOIIV PETENSET
MøBtER

Sroregode 69-7 l -Nordborg-T I f .45 I 9 3 I
Vi sæller kvclilelen ; hojrædcl

ilÅFill.r0n§!xnlils
Peter Mdttcsen

Mads Clausensvej 1 - 6430 Nordborg

-ring0åm(F

M. PERREGAÅRD A-S

6430 NOROBORG 6474 SKOVBY
Tlt. 45 01 50 Tll. 44 /14 00

Korn - Fodersto{{ar

Brlndrcl - Byggcmoterioler

UOT
Lojtertofr 26-3O. Nordbo[ Telf' (or) 45 14 32

$ldffir&JørCensenllcrøæ\Jr@
HORDBORG - TLF.45 1750

ER ALTID YELKOIvU'4EN PÅ

I\t@R
HERRED

HUS TELEF.N 450535

§lagtet§o.motningen.

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

. TIL

lro*or* c FAR,EHAilDEL
v,/1. Lorsen & sln

Storegode 62 telf. 451669

Alertr
Conditorl
Th. Brorsens-
vej 56

Ttf.
45 17 61
Kelly og Alex
Nissen

l{avnbierg Butlk.cente. telr. 451760

trif len§Gr
Ollolyr . Contrdvurr o1 ril-

.lrl, g.a. o1 vuire.tr
Lærkevej 87 - Longesø - 'f l{. {S0S65
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trtrutr§trN
NORDBORG LANGESø BROBALLE

450252 45 12 85 tls 1A 94

der er ulemper ved systemet.. ,,:

Alle udekampe indgår ikke i bedømmelsen af spil-
lerne. Derfor, hvls en spiller har haft 2 gorle
udekampe, han mangler måske på baggrund af
hjemmekampen nogle få stemmer til at blive må-
nedens yngling, denne spiller bliver snydt.
De eneste der ved denne fejlkåring er træneren
og spillerne. Hvad sker der så ? Den "rigtige"
månedens spiller føLer sig snydt, mens den kå-
rede ikke rigtig har nogen glæde af titlen.
Dette kunne evt. ske, jeg tror dog ikke d"et er
ti-IfælEffied det sammår:hold holdet- har.
Da sandsynligheden for det ovennævnte er lille
i vort tilfælde, vil jeg mene at ioeen er god,
idet den samtidig har 5n stor fordel:
Træneren opnår det han stræber: efter, maximum
point på hjemmebane.
Dybbølkampen: Dommeren var for passiv. Der var
mange små indbyrdes opgør mellem spillerne, som
dommeren ikke rraårr" Dette medførte irritation
og dermed for hårdt spil.

Støt vore O
annoncØrer
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STøT YOREANNONGORER

LTDT STATISTIK
Der er til dato trænet ,B gange incl. traningskam-
pe. 14 mand er benyttet til 1. hotdet, 2o trl' 2.' r.ldet., _ _-u--'nnemsnitlig træningsindsats hold I, 12 gange,
hold If 28 gange. Disse tal er taget ud fra de
hold der var sat tif Påskens kampe.
Arets første turneri-ngsmål blev scoret af lIans
Toft. falt for 4 kampe er scoret Jo milL imod 15
af klubbens hol-d.
Træningen fremover foregår i Østerlund, samme dage
og tid

Bent Riemer

)

- Har jeg måske nogen sinde gjort
vrøvl, når du købte en galophest?

7
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}!VER ONSDAG KLOKKEN 19.30
PA NøRTIERBEDHUS

Så - endelig kom sæsonen 7976 i gang, endda god"'b j
gang for NB. Både serie JV - 1r I ncr \f z vandt cle*
res kampe, serie V 2 ve.r jo tovligt unds§ldt, ,l'- \t
Ce mødte serie V 1. t)
I dette øjeblik har førsteholdet spillet 2 kampe,
er ubesejret og har I point, det må da kur::re kal-
rtes en god start.
Det spillemæssige kan i-ngen vist beclømme på den
bane hvor Hørup-kampen gerrnemførtes, knold.e oB en
strid b1æst er en irård modstander på så åben en
bane. net jeg synes var det gIædeligste ved kampen
ar moralen på NB-holdet alle kmrpede så d*t Y:ir

6ri I yst, de-rf or også ekstra glædeligt at kampen
lev vund"et fta O-1 ved hatvleg til 2-L, endda in-

den for de sidste ! minutter. Et par dejl-ige måI,
godt lavet begge to. 0g en god sæsonstart.
Så futrgte den. svære udekamp mod Sønderborg "Fremad',
I{er fik NB alvori-ig moclstand båd.e af "Fremad." og
dommereno den sidste gik en de1 af NB'erne på, det
Lød ikke altid lige godt, heller ikke når man ret-
ted.e på hinanden indbyrdes, det virker vist bedre
når kritlk er positiv. Ne'bop uncler et pres som ,ln

"Frematl" Øvede er al hjæ1p indbyrdes nødvendiB,
både fysislc og psykisk.
SelvføIgelig er det ærgerligt- efter en god tj-mes

Bogføring, skat,
reui§lon 0g r:,

momsregnskab
CHR. KRONBORG

'Sprogøvej 5 - Nordborg . ,
Tclf- fi),t5 06.44

Alt i el-kokkenudrsr .

wr,",Y:1r*
Nordborg

TRICOTAGEHUSET
Storegade 3t - Nordborg

føring at miste et point, men hjemnieholdet havde
nu banket på læn.ge. Jeg tror resuitatet var i or-
9"r, NB er ikke det eneste hold som må nØJes medI -Oint mod "Fremad".
Fir I donmeren ansår er iec" overbevist om at de fin-
aes ring""",-h;;-;å uåoå'Epil1ere og publikum tæn-
ke på at dommeren også kommer af inteiesse for
spillet, ingen seri-e fV klubber hrar vist råd tilbestikkelse. Lad derfor den Zj. mand på banen fåfred til at fglge spillet og ikke alt mutigt andet.ikke mindst tilråb. Desuden-giver en god offørsel
ofte en del frispark med videre.
Til slut vil jeg ønske en god sæson videre frem-
over og et stigende publikum, også ti1 de lokal-
prægede udekampe.

FAlCU.I.LJ.

FtrST-T-BY-PLATTE

Traditionen tro er der i forbindelse med Fest-i-bybaIlet lørdag den 15. maj i trrorOåi;Åuri;" fæltes_spisning fra kl . L9. Det er tilladt at medbringema'§urve. fer kan også bestilles en virkefig Iåk_kc -zpratte som leveres f,a Nørherredhu.s tir 25.-
\":, F"pludvalget- håber på at mange fra NB U"ijit""dette tirbud og bestillår plattei nos-påer chri-stiansen, tlf . 4) 11 gA senest onsdag Aen fZ.ma.i.

Man

går da

ind

ril ....

§qotrrr
DAA,IEI@}AFE'(NQIN

[<3æF TELF. 45 l5 49
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$mhy ffirm
§TEOET HVOR STORE XAVHE UNDERHOLOEA

OG GIÅDE MENIIESKER MøDES -
telcton 45 10 46

§§ageen ffijørm
SLAGTERMESTER BJøRN NIELSEN

Storegode 23 Nordborg telt.451447

1]I{GTOMS}IOLI SI }IEIi

Ilvad med" en se jlt'rlr' ? Ta'
lt nar lpæntlerLd,e t j rner qi
lrcl,i i ir.aj mincd kan glT dc
-..', cl';'n-;- -at anlI lv!

madpakken. med
en fiskerbåd !

sig til denne

og oplev
l{åneden 

)r}-Uu-f 
" i'..t '--

LTNTER..O.C
GITATIS I'NTRE

Ved sidste bestyrelsesmøde er man blevet enige om

at r-rngdomsudvalget, trænere, holclLedere og besty-
relsesmecllemmer ikke skal betale entre ved NB's
h;emmekampe.

rNrtrNrØR§s,ÆsoN 7§Æz

rrÅ

Bestyrelsen Ønsker at man 'led
lerrnøder tager stilling til om
den kommend"e indendørssæson.

rNrDSAlqr.rNG

)) person.er fra 1{B har meldt sig til Røde
iri,rsamlingen. Tak f or det I

et af de næsie spil-
man vil deltage i

))

Kors

molermester
45 1852 - Qsterhoven ll - Nordbor

" itessrr kober del ho*

KAMPER
STOREGADE 77o NORDBORG

TELEFON 4517 44
104) 15 0o 70

:{;I
(] eger ang" baner tg J - rr-. : or-Jes al tid til I-orC-1 )S kommunes kultlrrudvalg -- nen f c,r ldor,-1als tsoL,J-
ktu-l;s rredkommende er Gert Jensen inanrfen c1-^r tr:ger
sig af evt. opståed.e pr,lblemer og leder oisse vi-
dere 1ril det rette sted.

sPo_, Ttr}I oG 1[1]

Som tidligere ineddelt vil l{B og }Ior.dats i{å.ncrbold-
i":Lub udgi-ve klubbtaclet i fæitesskab" At cjer ikkeer gket noget i ilen retnirrg på nuværerrde l,idspunlct
skyldes at rian 'verrter til tWI har deres generaltor-
samling overstået.

i}TSTRUKTIONSBOG

NB har købt en fodboldins"bruktionsbog
vet bl-.a. af llenning Enoksen. Trænere
ne bogen hos Peter l{ansen.

TAK
IC.*lstcn & I'lona llald tatrcker kammeratL_:rne

hr-rrl I rrr,qie\7an

som
iNB

er skre-
kan 1å-

1[B for

KøBMANDEN

Benl [auslsn
Købmand

Tlf. 45 1sO3
N. BOYSEN

Spbokken 2 - tell.45AA95

Ve I egnet
sko i evoqn
og eget
teorilokole

11
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Ulr- -,-r

!
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Mekoniker Vigqo Lousten
H ovn bj erg

T e leion 45 l4 60

Der er også spart i at htnne
høre bil på den rigtige måde!

Lær det nemr oB bekvemt i

TORD.IL§ ffiNE§XOtE
J. BRODERSEN

Nlrreskovvei 2 Svenstrup
te|f.456250

trn tilskuer mener at det
stor del af NE's publikum
sig langs sidelinierne.

trr on ,rP -l icr r/ane at e.n
ved hjemmekampe placerer

t!!
"GIV ET NAP-TifSTtrN" til l'est-i-by blev for 1.holr.1r,r
vedkominende aflever:et igen "bii Festudvalget
blank ! ))

rrrlElfC VANE

en f odboldekspert er en manc1, der f ør hver
hamp lige på en prik kan sige, trvilket af de to
hold, dcr vil vi.nde og som bagefter lige p:' ipnprik kan sige,, hvorfor de alligevel ikke vandt. //

-ooOoo-

AVISER

RUTEBILSTATIONENS

IlKilI @S[K
, BL ADE . TOBAK & CI]OKOLADE

TELF.451428
Abningstider: H'erdoge r,l kl,20

LørdoqetiLl.18
Søndoge ril ki. 12

i2

NORDBORG AFDELING

- en bonk De kon icgnc mod!

HÅFilIÅ.TONSIKRIIIG
Peter Lldttcsen

Mads Clausensvej 1 - 64JO Nordborg

- ring 45 02 lE

M. PERREGAARD A-S

543{' NORDBORG 6474 SKOVBY
Tlr. 45 01 50 Tll. 44 tt4 00

Korn - Fodersto{fer

Brrndsel - Byggemotcrioler

- TLF. 451750

DE ER AI-TID VELKOMMEN PÅ

NØR
HERRED

HUS TELEF'N 4sos 35

§lagtertometndngen

Fa. J. l. JENSEN
Nordborg teiefon 45 14 06

)
NORDBORG FARYEHANDEL

v,/1. Lorsen & sln
Storegode 62 teli, 45r,569

Alextg
Gonditori
Th, Brorsens-
vej 56

Ttf.
45 17 61
Ketly og Alex
Nissen

Håvnblerg Eutlkscenter telf. 45 1760

trift lensen
Olhlyl . Crntrtlvrre of rt{

rd. 9.3- 93 vrrdror0or

Lærkcvei 87 - Longesø - Tl(.450555

Ejnar Lorenzen

købmand Turøvej 12 Kirkeby ...t50055
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