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Len er pcnge, der rkel forde-
les... husholdningspengc...
lommepcngc . . . noget i cn
lille aeskc til sommerfericn...
ellcr til haven, . . gør det let
Tal mcd Sydbank
- de talcr Deres sprog.

SYDBAI{K
- den Søndeoyske bank
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Sroregade .1 , Nordborg - Tlf . 45 l4 26

Søndergade 7 - Cuderup - Tif . 45 81 l0

Sporlsarliklet

Søil.lerbi)rg flf. 1 l't) 1l l5 57

Nordborg - Tli (04) 45 16 58
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Så er den almindelige hverdag igen vendt tilbage.
Fodbolden ruller atter. Vi er ved at være klar til

t halvleg af sæson L976. trn lille ulempe er dog,,
aJ starten ligger så kort efter ferLen. De-for kan
vore forberedelser ikke blive som ønsket"
Forårssæsonen kom alle hold pæ'ni igennem, selvom
der i er,l<elte kampe måske nok er sat nogle "dumme"
point til, men sådan er fodbold jo.
fet primære for deme sæson er jo en mentalitets-
ændringr oB så at skab: en top af virkelr:^ rreltræ-
nede spillere, uden al, alle øvrige glenne:. Det er
et enorr." arbe j Ie der ligg-r gemt lrer -[o' r]r e
parter, og vi er da også langt fra måIet -lanu.
lTen for første gerrg i nange år' er der vili::}rg
gjort noget ved sa6en, det viser den stcr; træ-
ningstilslutnin5 b1.a., ja, det har simpeltl,en væ-
ret en fornøjeLse at følge jer i deri-e albejde.
Derf or f øLes vo-r't job betyCeligt lettere, santidig
med at troen på at denle l-edelsesform må være den
retbe, ikke er ub+grund- L. l{in vurdering a.ll f ori-
ret kan kun være positiv over hele linien, blot

)al man hu-ske på en t -ng. )et er be grænset, hvor
meJget udbytte man får af ali det der bliver iruk-
ket ned over ørerne på jer, og i særdeleshed når
det kun har været således i et * år. Hete vort
odidos *-
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Pata. D. Andar.a^

Løftertott -.Nordborg - Ttt. 4515 47

NORDBORG KIOSK
N. Lehrmann Madsen

Storesode 49, tl{. 45 01 7 4

Aut, tips{orhondler - tipssysfemer I

BLADE - TOBAK - PIEER _ RYGEARTIKLER

KAFFE _ SOUVENIERS

NBI Film fremkoldes

program bygger på længere sigt, og fortsættes der
i samme stil som tit dato, vil en mærkbar fremgang
sandsynligvis kunne spores.
trt af de områder, hvor der efter manges mening er
gået dårligst, er det spillemæssige. Maq havdå n )
ventet betydeligt mere her. Men et nyt system, el-
ler nye træningsmetoder indspilles nu engang ikke
på et * er, og når det nu engang er træneren der
bestemmer, hvordan spillet skal være: og man ikke
rigtigt kan få det til at glide. kan jeg da godt
se, at mange skuffes over, at den kærnpeindsats
hver især yder, ikke honoreres bedre. Hvem får så
skylden, se vføIgelig tranerc"t, for de' kar ikke
være spillerne. Ilvor skylden skal placeres kan al-
tio oiskuieres, men en væsentlig faktor, tror jeg,
for den stagnation i spillet i sidste halvdel af
foråret, sklldes nok nærmere, ab man låser sig
f or f ast i det taktiske. Den f rig jo_rLe stil , hvor
der improviseres ud fra den }agte taktik, ses kun
i g1imt. Den dag hvor hver især kender sin plads
og sine medsoi- lere 1Aa/o, ja, så kører det bare.
fet bliver ikke så surt som nur og indsatsen vil
da bære frugter.
Foråret har været hårdt at komme igennem, det sØ )
ger modstanderne for. Efteråret bliver endnu værre
Den placering l.holdet indtager forbæller meget.

KøBMANDEN

Benl Lauslsn
Købmand

2 Tlf. 45 15Cl

?lelmuth ?lønsen
Blikkenslagermesler \l ll S' installatør

Bækgade 2 - telefon (04) 4516 54

NORDBORG LANGESø BROBALLE
450252 1151285 451334

Vf er stadi§ med i toppen,, men det er heller ikke
langt den anden vej. For l.holdet, som de øvrige,
bliver der rige mutigheder for at overbevi-qe os om:

at mentalitetsændringen har fundet sted". Vi kan
' $virke hertil ved stadigvæk at holde os til lini-
e, ,t. op. 'i særdeleshed at bibeholde de samme holdUar,

fra gång til gang. Konkurrencen skal være afgøren-
cle f or op og nedrykning af spillerne. Det skal væ-
re sjovt og hårdt at præstere nogei, men evnerne
skal også svare dertil. Se realistisk på tingene,
--.rr l od --l io-.o,i --; -I;rr no- kamteralskabeb v-jledeUE) rOu n! jrbIIL v , urrr!v

og råde. God efterårsturnering.
DD!.1r.

IET ER_FOR -DÅP,LIGT I

Også i dette nn. af SFORTtrl'I står der næsL,:n i-ngen-
ting om ungdomsafdelingen. Hvem bliver rnåil=iens
hcld og måiedens spillere? -Ilvo::dan gik det i llam-
i-.org? Komnrer vensl:absklubberne snart på be. --g, el-
ler-skal vi rejse? I{vordan går det ned de enkelte
hotd? Osv.
Vi får neldigvis engang i mellem noget at rri de om

)niputter o[ juniois, nLen hrvad med de andre ho]d?
r:igdomstrænerne har fortalt mig, at de unge hyer
måied venter spændt på SFORTEN - derfor må I ikke
-l-rrf ta dAm I I

ålotghroeil
Storesode 55 6"130 Nordborg

Telefon 104) 45 06 67

Slrgter
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Pølstmrgerl

K. S'TERNtsEi(C
Storegode 56 - Nordborq - Tel{. 45 l7 153
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?tov vor bcrrmlc enrelning.

Grillslegle kyllinger og forårsruller

Anna og Yiggo Bomberg
Tll t04) 4s 10 19
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trfterårsturnering for Juniors ved.k. starter den
Lr.B. Vi blev enige om at begynde træningen den
29.a. Da vi mødte op på skolen var omklædningsrur"'-.
met under reparation (forventes færdig den 9.8. ) I

Omklædningen foregik derfor i det frie og trænin-
gen på en bane med L> cm højt græs.
Sikken en start !

Verner

]'IORGESTIIREN 22.6 - 28.5.76
Yi startede fra lYordaLshallen tirsdag kl . Lj og
fortsatte i tog fra Sønderborg kl. L1.4o. Senere
skiftede vi i Tinglev og Fredericia og ankom ti1
Frederikshavn 20.oo. Kl. 22 sejlede vi med "Peter
Wessel" med retning mod Larvik. Der var fest om-
bord til kl. I.1o, derefter lagde rlange af os til
at scve, men nogle enkelte holdt sig oppe hele
natten og spillede kort. Kl. ca. 7"oo ankom vi til
Larvik, hvor vi'vandrede rr,rndt i byen med hele vor
oppakning bare for at finde rutebilstationen. Ru-
tebilen korte os rit Tønsberg, et stykke på ca. I I
km, hvor vi blev henbet af nogle folk fra bold-
klubben Ftint. le kørte os først til Tolvsrød,
hvor idrætsanlægget 1å, d,erefter til Ilusvik Skole,,

WESTON
lrr v:g tll vrg

TOTIY PEIENSEI
MøBLER

Storesode 69-7 I -Nordborg-T I f .45 I 9 3 I
Vi sæller kvalilelen ihoi:ædct

OPSLAGSTH TT F'I§
L,
Ito.ot^. cl&.- Åx- l\po.,--,rl rt Nf5 §rd'r'r

Då, "t"^.^^ft 
Inqa *, ''5'--'5 TsS

_

)

Lr?æHE åEE: :;. g!; i;i ".

,ffiffiffirfi H
\

fpo\ -^&' "k

'J"n""w'iTry

ffir?nt
I
l

I



KVALITETSTRYKSAGER ?

NORD-ALS OFFSET, Storesode 52

FOTOKOP IE RING,/ LYNTRYK

NORDEORG NU-KOPl, Storesode

hvor vi- skulle bo, ca. 1 krn fra Tolvsrød. Om afte-
nen var vi til Skt.Hans fest, hvor der var 5-6ooo
mennesker da NB drog hjem. Vi regner med at der
kom ca. Jooo mennesker mere for at se båIet dvs.
der var 9-1o.ooo mennesker der. Der var ?Bså Tivc
Ii.
Torsdag morgen blev vi hentet tit frokost hos vor
gode ven Rolf . Ierefter kørte de os til l{orten,
hvor vi først skulle på marinemuseum i ca. 2 timer.
KI. ca. L).+, spillede vi en træningskamp mod
boldklubben Falk, hvor Gu-nnar trriksen tidligere
har spillet. Vi tabte 2-L gg det ene måI skulle
senere vise sig at være det eneste vi kurrne score
i Norge. Fra llorten kørte vi med bus til ca. 6 km
fra Husvik. 1,/i gik ca . 1 Wr, hvorefter vi mødte en
bus der skulle til Husvik, hvorefter nogle tog ned
til havnen for at bade. Kl. 22.oo kravlede de fle-
ste i seng og nogle snakkede med pigerne i Husvik.
Fredag morgen lavede vi selv morgenmad og derefter
gik de fleste ned til havnen for at bade. Kl. ca.
t5.oo gik 1o af .os ind tif Tolvsrød for at købe
souveniers og de havde deres fodboldtasker med,
fordi vi skulle spitle mod Flint's juni-or hold.
Kl. ca. 17.oo kom de spillere som var blevet i
Ilusvik for at bade. K}. lB.oo begyndte kampen, vi
spillede. vor bedste kamp, men tabte med 2-O. Om

TELEFON

- et godt nummer i hurtig og billig
grofi sk kommunikotion I

I
$

1

$

æ

STUD,æ
STOREGADE 9 6430 NORDBORG _ TELF. (04)453333

Ti I og fraNord-Alsm---=

rohtrye?
4.- 5. s(eptelTrber.'l 8 76

aftenen kom l.dtvrsionsklubben Starts junior og
putter. Lørdag morgen startede vi med morgenmad i
Flints klubhus. Ca. kl. 10.oo startede indmarchen
hvorefter alle hrold blev præsenteret. Kl. 11. oo
$artede de to første kampe og vor første kamp

-tartede kI. L1.+, og det var mod l.divisonsklub-
ben Vikings jr.rnior. Vi tabte 2-O men nederlaget
kurrne 1et have blevet på , eller 6-0. Kl. L6.L,
spillede vi mod Nøtterøg hvor vi tabte 1-O. Først
på aftenen var nogle nede at bade. Kresten og
Frank fik hver 20 N.kr. for at spinge i vandet med
tøJ på. Senere kom Rolf og en ven sejlende til
havnen for at hente osr vi skulle nemlig ud at
sejle omkring de mange små Øer. Vi sejlede i ca.
lf time og da vi kom hjem var nogle igen ude at
bade.
Søndag skulle vi spille vor sidste kamp. Denrre
gang var det mod Start og vi tabte 4-0. Sejren
kunne let være blevet større fordi Start manglede
4 juniorlandsholdsspillere og 1 unionsspillere.
Kl. Ll var der prærnieuddeling og Start vandt både
junior og putteklassen. Flints juni-or fik en 4.
plads og deres putter ft-k en 7. plads. Vi fik alle
I diplom med vort navn på og en plakat.

rb vi havde spist i ktubhuset tog vi til llusvik
skole og nogle skulle straks ned at bade. Søren N.
var så uheldig at brænde sig på en brandmand og

l



HVER ONSDAG KLOKKEN 19.30
PÅ NøRHERREDHUS

senere blev han skubbet i vandet af en pige og han
fik nogle hudafskabninger på ryggen. 0m aftenen
va-r Ve1nei: og OIuf tiL -møC-å hos-'Rolf og vi pakkede
.i^-^ æar rz=pft så de ikke kurrle finde d.em. Nogle(-LUIUiT ac1å:! v(

af os snåkt ede ned de norske piger og Ju:tk havde
et minCre event;rr med en norsk pige. la Verner og
Oluf iron hjeri bi ev de hal-rr su're på 9! fordi vi
531dr: pakkåt c-Leres sager væk, t:.1. sidst fik de
Cere" iug"" igen og alle måtte til at pumpe luft-
marl_cassei op io1di-lierner harrde lukket luften ud
af alles luftmadrassei:"
ii.rernrejsen su-3rt,eoe nandag nlcr3en Fi ' 6'.1o, vi
biev hånte-t i bir og køru til Tønsbe-rg jernbane-
sratron oE d=rfr:a kørte vi trl La::rrrk hvor vi hav-
ci: ! min. til et nå. færgen'
l;'- -se jieoe f ra Larrzilc kl. B. co og oet g;;nge-le godt
v- i'oiii tuterl g:dt ud, Irr3n d:;-r rra: rl8le oii'borcl
der irastecie oP.
li i ari:l- til FreCeril'.sha','n kl . 11. oo og derefter
n:c tog ti1 Fiede-rici a h:ror '.ri sku-lle vente i 2

i.rr".. "KI . 2A .16 f orl od '"r:- Fr:edericia og vi var
n-'C lyntog til Sønc1erbo16, nog19-. sov uldervejs'
t,r1 ys-1. i 5ønderborg 1e}. 22.4o. f,ii var ved Nordals-
h.allen kl-. 2i.Lo hvor forældrene hentede os'
fe fteste syntes visr det var en god tur og vi vil
h4oe der kolnrier ftere af den slags ture'

Jan \//" og Jan u-

ASF - DANSK FOLKEHJÆLP

NORD.ALS AFDEL]NG

Alt i el-kokkenudrtyr

w*",Y'I^,
Nordborg

TRICOTAGEHUSET
Storegade 31 - Nordborg

RA 1'{US

Nordals uden gnist er ude af sin egen cup det
var jo a1t for varmt til fodbold det var rigtig
f':iefodbold osv.
L-.1 var det man kunne læse i aviserne efter vore
kampe om Alscupen.
f skrivende stund mangler der endnu nogle kampe
i-nden vi kender f inalemodstanderne,, men det er af-
gjort, at NB ikke er blandt dem. Iieller ikke i år,
skal der tilføjes.
Min skuffelse over NB's indsats ved Alscupen er
måske fidt stØrre end ved andre, fordi det var mig
selv der genopstartede Alscupen for nogle år siden.
Derfor er det efter min mening skammeligt for klub-
ben når vort hold viser så lidt interesse og iver
ved vor egen pokalturnering. For mig er d'herrer
topspillere i NB foreløbig ikke andet end grå mus

læg i denne betegnelse hvad I vil I

A T A ATTT)4!U-VUf, P. G.

Iler:,, irvor" Als-cupen er færdigspil.let , synes j eg atvi s§lder at gØre klart, at vi vedstår- os då ior-I ;I1ige problemer der har været ved afviklingen
a-L nogle kampe på Østerlund skole !

Problemer som vi i ledelsen vil sØrge for blivertaklet så vi undgår gentagelser.

Man

går da

ind

til....

dqrrt
fE vt€l{ONFEKnON

k; =1, sa TELF. 45 I5 il9



Slagter Biørn
SLAGTERMESTER BJøRN NIELSEN

Storegode 23 Nordborg te||.451447

§shg Hro
STEDET HVOR STORE }IAVHE UXDERHOLDEB

OG GI-ADE I'IENNESXER UøDES -
tclrton 45 10 46

-,,,,,a-l"kfug., at der bl-a. ved et par: af kampene var
så langt græs pa banen, at. det sjovg "?*.^i?1b:ldiåa-aeived, ,t'åer ved en kamp vår- en d'årlig op-
hridl;ning og endelig, at en kamp bLev ca' 2o min'
forsinker, iorci dei'ikke var råst olr for omklæ )
ningsrnrnnene.
.Tocr riil prerr-Le her takke fcr:di voie gæster har ta-
",o t)-
g"i de båsvæ:riighe der rneC et god't humør'

P. Søndergaard"

-c c0oo-

SVIGT ELLER IICG SVIGT I

F. Søndergaard

r -Å -'i m orqrre ined at f astslå, jeg er tilhænger af
)1'J IlrrE) a rqi ut

:et,at I ,or f orening, d:-oat Oti, prchlemer i klub-
,-.ii, r f cr:bini:ise iåa Llr,ibbe:., c.e.ca: om synspur:h-
T.T ei f orsllellig a::t.
l:t ''tzt- ske på r'-re nøC=r, det kan -ske nalr vl LØ-

a=",-=lina,tJe.-,ielhzr'gør'e:ivol-'i;k-lu-:blad!
let kal gøres i egne1s avas:r '

1i,. -:t:'r'l: f . ".:. le: sk:l - e:- avis me* store
' v ): ? s le ]ere rrænere )cversirri iter, i.'år cet er' aI

C:r er irdt u.e:iige ? neb skylcier oe lLeme'-o? " /1
i -l l a 1- r --- oå . sllre-':r i r-ort cget kl ubbl ad I

" - -_-u

molermesier
45 'l852 

- Østerhoven ll - Nordbor

rrrqrt kcber clel hor

KAMPER
STOREGADE 77o NORDBORG

TELEFON 4517 44
(04) 45 m 70

ALS-MARCIl

Traditionen tro deltager NB's seniorafd. også iår
i alsmarchen. Det foregår søndag den 5. sept. på
: )km' s turen.
For at gØre det hele mere festligt møder vi op i
li-B-trøjer, slæber vor "proviantvogn" med og da tu-
ren lige før målet passerer Langesø stadion benyt-
ter vi lejligheden til at spille en kort f odbold"-
kamp (i det tøJ vi er i), hvor marchholdet med
lodtræning bliver delt i to hold og hvor der selv-
følgelig e-r en præmie til det vindencle hold.
Interesserede skriver sig på listen i Nordalshal-
1en.

)

KøBMANDEN

Bent Iauslon
Købmand

Tlf. 45 1503

Velegnet
skolevogn
og eEet
teorilokole

N. BOYSEN
Spbokken 2 - telf.450O96

11
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Mekonrker Viggo Lousten
Hovnblerg

Telef on 45 l4 60

Der er også sPort i 4t hunne

høre bil på den rigtige måde!

Lær det nemr og bekvemt i

il0BD"ÅLs xgnE§x0LE
J. BRODERSEN

Nlrreskovvei 2 SvenstruP
te1f.456250

SAMARBEJNE

Børge R.asmussen - hvem 3r det? Dem der holder avi-
sen ved at det drejer sig om Børge ldeesgaard oB
Tlrolrrald Rasmussen. Begge havde føt sommerferie )
sØrge'i, foi' en d31 avisontale om l:lB.
At tægge disse to navne sammen var meget morsomt,
man t;rfter ned det samrns på "dag og nat"r"op og
ned", "hc jr+ c j ./ons;re". "hLl- - ogr k:*-'r osv. i-
h.",ertfalil den å:r har l=st beg3es udtalelser i
aviserne. lfen så gali; er' der r:ldig.v-ls ikke. ltåske
er det mere rigtigt at :arnr3nl-gne c-Le to ned vore
æslel fra -qPCRiEIIS jun- :-r-Cga-,re, s,'lvln de iilsidst
ianC j; ud af lri,:rd arr mat\ LØs:ll rroblemell, har Børge
:g ThorriaiC 3n.r.nu. ikke.
9iø,' :ngang t,r3-r, S.i.l{ARBf ,DE: -ql:,1'. necl hinanden in-
ir:;r - ,iæf ie r' 'le.sl ul,nii::l ånB13i.ae senior'/;Jngltl"-
Je rg trr,'r s - a:'3olut vi- il='re :t stør're pr-iblikum
iif 1. .)iJs sri. '!t,ro-illeiier, så. br'-lg SPORTEII, så b1i-
-rer :::: rnv.ltiaii i- lli-iarlii-.:i..

G.P

Støt vore o
annoncØrer

tt

RUT E BILSTAT ION ENS

{i // t u A' ?§ ll', ,/l1l!'' I {( » \\ lil^(/
.L r\iil VVUlr\"

AVISER " BLADE -TCBAK & CHOKOLADE
TELF.451428
Abninestider: 

l;:il::',',",.1',?
søndo;e ril k1. 12

12

NORDBORG AFDELING

- en bonk De kon regne med!

lllFill[.ton$KnlilG
Peter Mattesen

Mads Clausensvej 1 - o4JO Nordborg

-ring$UlE

TI. PERREGAARD A.S

64«' NORDBORG 6474 SKOVBY
Tlt. 45 01 50 Tlf. 

'14 't4 
0O

Korn - Fodcrstof{rr

Brrndscl - Byggemotcriolcr

Telf (otr) 45 14 32

HUmergJørftnsenrze@\DEE@

NORDBORG - TLF.451750

DE ER ALTID VELKOI'4|,IEN PÅ

NØR
HtrRRED

HUS TELEF'N 4s0535

§lagtertometningen

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

TIL\
)onoeoac FARrEHANDET

v,/1. Lorsen & søn
Storegode 62 tell. 451669

A!extg
Conditori
Th. Brorsens-
vej 55

Ttf.
45 17 61
Kelly og Alex
Nissen

Havnbjerg 4517æ

tlil lenser
Olle,lyr . Cmhrlvrtrr ca r.ilf

.ul. g.r- og vtdrerlrr
Lærkcvei 87 - Longesø - T|t..450565

Ejnar Lorenzen

købmend Turøvei {2 Kirkeby ..45 OO 55


