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Erik Petersen
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Løn er pcnge, der skel lorde-
lcs... husholdningspengc...
lommepcngc . . . noget i cn
lille æske til sommerfericn .. .

ellcr til haven . , . gør det let
Tel mcd Sydbank
- de teler Deres sprog.

sYDp_t"N.Jf s

ffinarsrEr$Er
Storegade 4 - Nordborg - Tlf. 45 14 26

Søndergade 7 - Guderup - Tlf. 45 81 l0

Sporlrarliklor

Son.lerborg ilf. {34) 4l l5 57

Nordborg - Tlf. (04) 45 l6 58

TII MTNIFUTTER OG FORÆ,IIRE

Vi er nu godt og vel halvvejs i forårsturneringen
og vi må sige at det går de to miniputhold godt.
2 fniniput har vundet 2 og tabt 4 kampe, men de har_ I _:d / heller ikke lige let hver gang. Arsagen til
det er at flere af de mindre klubber på Al s kun
kan stille et hold og så tilmelder de i miniput B,
med andre ord, det er disse klubbers L. miniput
vore mØder. Der er imidlertid ingen grund til at
tabe modet, for vi skal nok blive dygtigere. Det
tør vt sige, fordi vi- kan se at I virkelig gør no-
get ved træningen.
I. miniput har vundet samtlige 1 kampe de har spil-
let og med en så fornem målscore som 57-0. fe har
virkelig en god forståelse af spillet og der bli-
ver vist meget fint fodbold og frem for alt de ved
i hvilken ende af banen den litle "runde" skal
puttes ind. Tro nu i.kke I er "verdensmestre" for
vi mangler .endnu at spille mod Dybbøl og Augusten-
hnr.o
Vi har i dag spillere ti1 7 hold., men da vi i ef-
teråret 7> skulle tilmelde hold havde vi ikke nok
t"r de to hold vi tilmeldte, derfor drenge, fort-
s-./ træningen indendørs når vinteren kommer, så vi
kan se hvor mange hold vi skal tilmelde.

Johannes og Preben
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Løltertofl -.Nordborg - Tll. 45 tS 4Z

MObil eri.t seivice NORDBORG KIOSK
N. Lehrmann Madsen

Storegode 49, tl{. 45 01 7 4

Aut. lips{orhondler - fipssysfemer !

BLADE _ TOBAK _ PIBER _ RYGEAR TIKLER

KAFFE _ SOUVENIERS

NBI Film lremkoldes

IØ\BIGT
er seniorafd. topscorer, her halvVejs, Lars

Agergaard med 12 mål, efterfulgt af Arne Ebsen
11.

er der til nu i turneringskampe scoret Llo
fordelt med 21 tit 1. hold >, t1L 2. hold og
til 1. og 4. hold.

er mål nr. 100 scoret af 2. hold i kampen mod
Augustenborg. Samtidig endte kampen med den stør-
ste NB sejr her i foråret, nemli-g L4-2.

er der mange, som mener, vi svØmmer i spil1e-
re. Det er nu ikke tilfældet. Vi råder over ,, tiL
de z+ hold + ca. t0 som vi kan kontakte ved afbud
og lignende. Derfor kommer vi- nogle gange fidt på
tværs af vor lagte linle, når disse spillere be-
rrr.]_1_a orr,/ uuvu.

synes vi at det ellers er gået meget godt.
Vort statistiske materiale slger osr at trænings-
gen-nemsnittet ligger over Jo f or hele f oråret. Af
f . iroldet var lO,,) spillere til træning hver Eangr
at der på dette hold er benyttet 20 spillere, mens
der på 2. ) 1. og 4. holdet herLholdsvis er benytter;.
26 - 10 - 7L spillere. Håske nok lidt store ta1, )
men alligeve} ikke så forbavsende endda, idet en
stamme på B mand går igen fra kamp til kamp.

mener vi, at juni måneds bedste præstation.

med
)

måt
26

Støt vore O
annoncører

?lelmuth ?4ønsen
Bl ikkenslagermester V ll S' instal latør

Bækgade 2 - telefon (04) 4516 54

NORDBORG LANGESø BROBALLE
45 02 52 rts 12 85 /15 13 34

stod 4. holdet
der vanskelige

S ITORTRÆI\TING

Da efterårsturneringen allerede starter den 6./7.
august, for de fleste 1 uge efter ferien, begyndes

26. -7o .

for, da de fi-'k 2-2 mod Broballe un-
vilkår.

-ooooo-

træningen for alle der er hiemme, i ugen
juli, den sidste uge i Dar:Jossferien. Iet
1sær 1. holdet, da vi ikke kan starte op med ind-
by-ffipe.
Hvilke dage og tider, bekendtgøres i kasserne i
Nordborg og langesø.

-ooOoo-

Som i- radioens giro 4L7, eller hvad det nu hedder,
dog uden melodi, Ønsker trænere og spilJ-erud"valget
en god ferj:e til afle i NB.
Melodien håber vi findes lige efter feri-en.

Bent Riemer

)

SIotøhroen
Storegode 55 6,130 Nordborg

Tele{on 104) 45 06 67

S lrg te.r I

I

Polæmrgerl

K. S'TERNBEi\G
Storegode 56 - Nordborq - Telf. 45 17 15

I
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)rot tot bcrrmlc rnrclning.

Grillstegte kyllingcr og forårsrul lcr

Ann. og Yiggo Bombcrg
Ttf t04l 45 10 19

(0 )t, LJI tcUI
bruger
hodet
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BA NKEN
:(l nre(l r brllede!

TNGLINGE

ffølge sidste nr. af SPORTEN blev Claus Sørensen
valgt som månedens spiller i maj. På grund af en
skade var Claus ikke med i turneringskampen mod 

»

Vojens og i pokalkampen dagen efter mod Haderslev.
Træneren Børge Neesgaard spurgte derfor Claus hvad
hans indtryk var af disse to kampe, set udenfor
banen.

Kampen mod Vojens (f-f) var meget Bod at se på
og der er nogle enkelte ting der skal fremhæves.
Der var bl.a. nogle der var for stillestående og
der blev skudt for mange løje bolde op i NB's an-
greb og med de små folk deroppe er de bolde jo in-
tet værd. Man kunne også ser at de 2. års ynglinge
prø.ver meget på at hjælpe de 1. års ynglinge.
Da jeg kom ind i omklædningsrummet efter kampen
hørte jeg, at en spiller sagde det var Thorvalds
s§ld vi "kl1r1rt spillede 1-1.
Det kan jeg ikke ser han havde jo kun taget en
errkelt spi11er. En anden mente, at det var fordi
man havde 4 nye spillere med. Jeg kan nu altså
ikke se at en errkelt spiller kunne erstatte 4
spillere ! )
Dagen efter vandt vi pokalkampen I Haderslev med
4-O og man kurne ikke ser at gutterne havde spil-
let en kamp dagen før. Det hele kørte som det

WESTON
lrr vr9 tI vrg

TOTTY 
'ETETEEIMøBIER

Storegodc 69-71-Nordbors-T lf .45 l9 3l
Vi sæller kvalilelen iheiradcl

lllFilÅ-FoR§lKRl]lG
Petel Mdttesen

Mads Clausensvej 1 - 6430 Nordborg

- ring f5 02 tF

TI. PERREGAARD A.S

6430 NORDBORG A{74 SKOYBY

Tll. 45 01 50 Tll. 44 44 00

Korn - Fodcrstof{ar

Brændscl - Byggemotcrioler

flUnerAJør*nsenrr@NJG@r

NORDBORG - TLF.451750

DE ER ALTID YELKOMMEN PÅ

§Ø
NØR

HtrRRE.D
HUS TELEF.N 4sos3s

§lagtertometninglen

Fa. J. J. JENSEN
Nordborg telefon 4514 06

TIL

) nr*rro* c FAR,EHANDEL
v,/1. Lorsen & sØn

Storesode 62 tel{. 451669

Alexto
Gonditori
Th. Brorsens-
vej 55

Tlr.
45 17 61
Kelly og Alex
Nissen

Haynbierg Butlkscenler tell. /t5 1760

EliI lensen
Ollolyr - Gontrrlvno oi r.ff

.rrl. 9.3- og vmdredor

Lærkevei 87 - Longesp - Tl{. 450565_

5

Ejnar Lorenzen

købmend Turøvci 42 Kirteby . .{ 5 0O 55

I

I
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NORDBORG

450252
LANGESø

45 12 85
BROBALLE

45 13 34

skulle, dog efter min meni-ng med
Forsvaret var meget sjovt den dag
sig ned til straffesparkfeltet og
derslev skulle komme, vi vandt jo

Børge

Palle
Børge

Palle

Børge

fo:r lidt fLøjspil.
de stillede

ventede på Ha-
4-0 I

-ooOoo-
f juni måned kan vi ønske Pell,a_ trr1kq94
meå vatget som månedens spifter.

tillykke
Træneren Børge Neesgaard har stillet 1 spørgsmål
+'i 'r D-'r -r a -^,Tl f orlader klubben til efteråret.UrI I UIIV, Uvr

Børge : Mener du det er for hårdt, når jeg forlan-
ger af jer, at I skal spille i klubbens
farver - ellers ingen adgang til kampbanen?

Palle : Nej, det mener jeg bestemt ikke. Når klub-
bens farver er rød/sort skal vi naturlig-
vis også spille i d"isse farver.
Mener du, at vi stad.igvæk kan nå en I.
plads i turneringen ?

Der er to klubber, Tønder eller NB.
Ilvad skal di-n nye klub hedde, du skal
spi}le for ?

f min stud"ietid kommer jeg nok til at
spille for mange forskellige klubber.
Sammen med alle ynglingespillerne Ønsker
jeg dig held og lykke fremover.

d
I

t

t.l

,l

SOM}{ERFtrRIE

Alle ynglingespillere ønskes en
tjent) sommerferie - vi starter
lndag den 2. august kl. l9.oo i

rigtig god" (oS
træningen igen
Nordborg.

10

Børge Neesgaard

I,^{ESERIVI BREV
,'SÅNAN KAN DET CA''

Nordals Boldklubs ynglinge B under S. f. havde ind-
til for nylig ! point i den tr-rrnerlng de deltager
i, men så trak Svenstrup sig ud af denrre turneri-ng
Dette betød for ynglingene at de nu mistede 4 po-
int, fordi- man på et S.f. møde blev enige om at
den mest naturtige løsning så v1lle være at slette
aIle de point man havde vundet over Svenstrup.
Dette betød så for ynglinge B at de blev gjort
chanceløse i en turnering, hvor de ellers var
blandt topholdene. Det skal forstås ved at Sven-
strup i løbet af turneringen har taget point fra
pdre tophold, f .eks. I{ørup og Ketting, mens Nord-

ols har fået 4 point mod Svenstrup. Dette betyder
at skaden bliver meget større end for tIørup og
Ketting. For at gØre det klarer et eksempel:-ooOoo-

*-,1 ?t:I I J l,itt



HVER ONSDAG KLOKKEN 19.30
PA NøRHERREDHUS

Før SvenstruP trak sig ud :

I Katti ns 10 pointI. rru u urutJ

2. Hørup 9
1. Nordals 9
+. lllkebøl 7

Efter SvenstruP trak sig ud z

1, Ketting ! Point
2. I1ørup 9
1. Ulkebøl 7
+" Nordals 5

Detteersåvigtigtford'idetreførstekommeri
S.I. mesterræk[".-*".rs resten kommer i A rækken'
hvor der ikke spitles om S'I' mesterskabet'
Jåå-=rn"i""" ikk; dette her, fordi jeg har en bedre
løEning, men fordi jeg mener det er en mærkelig
,oå0" aI'tube sin tuinering På'

Leif Rohr

NOB.IAISTlALI,EN

Timeplanen for brug af Nordalshallen for den kom-
mendå indendørssæson er færdig og NB har fået halmende indend.ørssæson er færdrg og I\-U har raet na-
len om mandagen i tiden kl. tr-IB og kl. 20-21'
fesuden er håtlen reserveret til NB's skolestaevne
den 70./1L. oktober og 14. /Lr- november-

Bogføring, skat,
revision 0g

momsr8gnskab
CHR. KRONBORG

Sprogøvej 5 - Nordborg
Telf. p4) 45 06 44

Alt i cl-kokkenudrsr

Nordborg

TRIGOTAGEHUSET
Sloregadc 3l - Nordborg

700
470

p
)uo
l8oo( ! )
2roo
11. OOO
1000
18. OOO

tooo
14r.OOO

,0. ooo

FEST-I-BY TAt (efter opfordring fra nogle læsere)

tilskuere mødte op ti-I Årets KamP,
personer var til Lotto,
tilskuere var t hallen ved SPORTS-SJOV,
rLnge var til Rock'n ro11 concert,
var til Fest-j--by-bal om lørdag€Dr
ringriderpø1ser blev soIgt,
flasker ø1 blev drukket,
It. f ad.øL blev ud skær:ket,
kr. brugte vi til solister, orkestre osv.
kr. kostede teltet m.m.,
kr. var omsæbni-ngen oB nu til det vigtig-

ste:
kr. overskud kommer til deling mellem NB

og I[H.
Det er et i-mponerende ta1 hvis man tager i be-
tragtning at NB og NH afvikler dette arrangement
fra A til Z under eget regi-.
En god løn'for et godt stykke arbejde!

-ooOoo-

-., DU KIAR OUER

at det koster klubben 146 kr. i-dag bare
køre et hold f.eks. til Ketting og 196
Sønderborg ?

for at
kr. til

lrlan

går da

ind

ril ....

cJq rrt
urr€xoaaFEKT]oN

[<; =*r;r TELF. 45 l5 /t9

wr,",'Y?:.'I_
NøRGAARD I

I



Ssty firo
STEDET HYOR STORE XAYI{E UNOERHOLDER

OG GIIDE TEIIilESKER iTøDES -

trhlon rl5 lO {6

Slagter Bi ørn
SLAGTERMESTER BJøRN NI ELSEN

Storegode 23 Nordborg te!|.451447

spurgte SPORTEN forskel-
om de tror på en opryk- -,
serie 1. Ved dette tiOs ))

FORESPØRGSEL

For ca. et hatvt år siden
lige personer i NB bl.a.
ning af vort 1. holcl til
punJrt vid.ste ingen noget om at to hold kurrne rykke-op. Forårssæsonen er nu overstået og hold'et ligger
"1unt" i rækkens midte. Det kan nu være interes-
sant at vide hvordan de samme personer nu vif sva-
re på spørgsmålet i
TROR DU PÅ EN OPRYICIING AR ?

Per Søndergaard
Gert Jensen
Peter i{ansen
Chr. Kronborg
Peter Glock
OIuf Hansen
Andreas Jensen
Bent Riemer
Knud Poulsen
Thorvald Rasmussen
Leif Mou
Børge Neesgaard
Kedde Lassen
Viggo Lyngkilde

: nej
. Jd
' LJ d
: nej
: nej
: ja
: ja
: nej
: nej
. iq

: nej
. nai. favu
. -oi
: nej

- før)

li:

(t]" j .(Ja )(ia )
( Ja )(nei)
(neJ.)
(Ja )
( Ja )
tneJ // -.\(neJ,
( Ja )
(neJ1
(Ja )
(Ja )

\r;
I

I

;4s tt
, molermesler

52 - Østerhoven Il -

. . . nn rrt lccber dea hos

KAMPER
STOREGADE 77o NORDBORG

TELEFON 4517 U
(04) 45 m 70

-ooOoo-

: §ksperter hævder, at fod-
boldspillet er blevet hårdere
og hårdere :de senere år. Der
ef, 1neæ vold og brutalitet på
bapen end før, .r ..1

Noget er der måske om
flet, men llølge denne lille
historie kunne det også gå

barsk ttl , i gåmle dage. Det
skete før, der var noget som
hed VM i fodbold, men der
plev alliSevel spillet fodbold
ted de olympiske lege, og
selvfølgelie skulle amerika-
nerne også deltage, selv om
de aldrig har gjort sig be-

rn3$et 
1f1n 

syo*ss11n.
Men altså, de mødte op i

Iø-ndon, et hold uforfærdede
cosrboys, o§ de fik d1 også

tildelt en stor bane, hvor de
kunne træne. Mange nysger-
rige havde samlet sig om ba-

19$ .,da de bglqke ,drengg
kom lribende ind. Så viste
det sig, at de havde glemt
bolden og der måtte sendes
bid efter den- Og så v.ar det
tilskuerne fik deres'chok, da
en.af spillerne sagde:
':. skiat'med :det,. lajil .os
bare begynde at spaike . ..

ALSCUP-FIIVAI,EN

En stor del af de 15 kampe, som iår skal spilles
før man har fuldet holdene til fin.alen, er nu af-
v ["t. trfter sommerferien er der kun to kampe tll-
ba6'e, d.en ). august NB - Augustenborg kl. 19.oo
på Langesø Stadion og Egen Notmark samme dag og
tid på banen i Østerlund.
Torsdag den 5. august kl" 19.oo er der så flnalen
på langesø Stadion. Forhåbentlig mØder mange op
til denne spændende afslutning af ALSCUP L976.

KøBMANDEN

Senl Lauslon
Købrnand

Tlf. 45 1503

.Vel egnet
sko I evogn
og eget
teorilokole

N. BOYSEN
Søbokken 2 - tel{. 150ø95

11

I
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Mekoniker Viggo Lousten
Hovnbgerg

Tele{on 45 14 60

Der er også sPott i dt hunne

høre bil på den rigtige måde!

Lær det nernr og bek"remt i

tonll.il§ [ønE§K0tE
J.BRODERSEN

Nlrreskovvei 2 SvenstruP
telf . 4562 50

KÆRE L,qSER

ldæste nr. af SFORTEII
senere end normalt

udkommer p.g.a. ferie lidt
nemlig torsdag d.en 12- august.

d.en 1. august. m
P

v. h.
G.

RUTEBILST,ATION ENS

[h«[il @s[K
AVISER . BLADE . TOBAK & CHOKOLADT

TELF.451428
Åbninssrider: 

I;iili:",1,' ul] r1o

12 
Sdndoqe til [l' 12

NORDBORG AFDELTNG

- en bonk Dc kon regne mcd!

HAFil!I.IORSII(RI[IG
Peter Mattesen

Mads Clausensvej 1 - 5430 Nordborg

- ring 15 02 tE

iI. PERREGAARD A-S

64«} NORDBORG 6474 SKOVBY

Ttt. 45 01 50 Tlf. 44 44 00

Korn - Fodcrsto{{rr

Br:ndscl - Byggemotcrioler

NORDBORG . TLF.45V5A

DE ER ALTID YELKOI'$'IEN PÅ

N@R
HE.RRED

HUS TELEF.N 4s0535

Slagtertomotnittgen,

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

TIL
\
åRoaoRc FARyEHANDEL
v/1. Lorsen & sØn

Storegode 62 tell. 451669

Alexto
Gonditori
Th. Brorsens-
vej 56

Ttf.
45 17 61
Kelly oq Alex
Nissen

Havnbierg Builkscenter tetf. 451700

tlil lensen
Oll.lyr . Cod,.lvlro cl rail.l

rsl. 9.3. ol vrtdrortrr

Lærkevei 87 - Longesø - Tlf . 450565

Ejnar Lorenzen

købmand Turovej {2 Kirteby ..,15æ55

.t*+ t:ugF;

Stof til dette nr. bedes
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