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Erik Petersen
Blomster - Frugt - Grønt - Konserves

Storeg. 7, 6430 l*ordborg, tlr. 450366
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Løn er pcnge, der skal forde-
l:r.,. husholdningspengc,..
lommepengc. . . noSet i cn
lille æske til sommerferien ,. .

eller til haven . . . gor det let
Tal mcd Sydbank

- de telcr Deres sProg.

SYDBANK
- den sønderJYske bank

ilrBISIEll$til

Storegade 4 - Nordborg -'llf . 45 14 26

Søndergade 7 - Guderup - Tlf. 45 8l 1O

Sporltartikler

Søn.1crb,rrg flt i:{) 11.15 57

Nordborg - TIf. (0.1) 45 16 58

NOTER FRA SIDSTE BESTYRELStrSI{ØDE

1. Til ynglipgeholdets deltagelse ved landsmester-
. skabet i Alborg giver klubben et tilskud på
l)ar- kr. pr. person.

2. Bestyrelsen var enige om en forlængelse af kon-
trakten med træneren Thorvald Rasmussen.

1. Viggo Nielsen Ønsker ikke at fortsætte som træ-
ner i seniorafdelingen.

+. Juniorholdets Norgestur har kostet klubben ca.
,/rar]r\ 1--Ta\l\-/, _ -r\I .

,. Der er titmeldt 2 seniorhold- til den }commende
indendørssæson. Ungdomsspillere og trænere
ønsker ikke at deltage.

6. NB har købt en brugt fotokopieringsmaskine,
maskinen står foreløbig hos F. Søndergaard.

7. Vedr. SFORTtrN's sammenslutning med NorCals
Håndboldklub: P.G. Iaver et udkast og lndkalder
til møde med bestyrelsen fra begge klubber.

' ;Redskaber fra tr'EST-I-BY skal f jernes fra hallen,'Peter tlansen og Peter Glock undersøger mulig-
heder til opbevaring.
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tatar O. Andaraan

Løfterloft -.Nordborg - Ttt. 45 iS 47

MObil eui.t service NORDBORG KIOSK
N. Lehrmann Madsen

Storegode 49, tl(. 45 0l 7 4

Aut, tipshrhondler - f ipssysfemer !

BLADE - roBAK - PIBER - RvceRhrtxrcn
KAFFE - SOUVENIERS

NBI Film fremkoldes

9. Peter Glock har meddelt
valg til bestyrelsen ved
nov. (Som bekend-t afgår
Søndergaard).

)
f6. sept.

at han ikke ønsker gen-
generalforsamlingen i

også formanden Per

10. Næste bestyrelsesmøde er torsdag den

-ooOoo-

UIFLUGT

Weekenden 2./1. oktober skal der ikke spilles kamp
i seniorafd. såfremt vj- ikke har nogle udsatte
\ampe. Derfor agter vi- at arrangere en udflugt
(med d-amer selvføIgelig) om lørdagen. Vi har tænkt
os at køre med busser til Rømø, afsætter ca. en
time på Øen og sejter ti1 Sifd. 0m boro- er der re-
serveret plads til os r der er bestilt noget at
spise og der eq ^mul-ighed f or en svingom.
Vi er cå. kl. €9;y5.. igen i Havneby og kører.d-er-
fra direkte til l{ordals. Bussen,_(91ler busserne)
starter lørdag d-en 2. okt. kI .^{6;q. fra Nord-als-
hallen og pri-en er sat til .OOP?kr. for kørsel,
sejltur og spisning. )Tilmelding til Feter Glock eller Bent Rj-emer se- '
nest den 11. september.

KøBMANDEN

Benl Lauslon
Køimand

2 
'llf. 45 15c-1

?lelmuth ?lønsen
Bl ikkenslagermester ll \l S ' i nstal latør

Bækgade 2 - telefon (04) 45 16 54

NORDBORG LANGESø BROBALLE
450252 45 1285 45 1334

JERES TRÆNER HAR(
LILLEFUTTER A -SI FORÆJ,DRE

I god forårssæson, hvor
fodbold, blev det tilgodt

gen.
Efter sommerferien startede det jo knapt så godt
mod Bov, men det hænger ve1 også sammen med, at
det lige har rræret ferie, men så skal jeg tove for,
at der blev gået til sagen mod Egen, som er top-
hold. Det må efter min mening, være den bedste
kamp, vi hrar spillet i år. Der blev spillet fodbold
som det skal gØres, og samtidig blev der kæmpet,
også selvom vi førte med 4-t kæmpede I videre r og
det gav jo resultat, med en sejr på ,*2.
Også her en ros til jeres opførsel og kammeratskab,
både under træning, ude- og hjemmekampe, selvom vi
har tabt en kamp: er der aldrig uvenskab, vi ser jo
ti-t andre hold skændes, hvis det går dem skidt.
Kan I fortsætte, som I er startet efter ferlen, med
godt fodboldspil og en stor kampgejst, så kan vi se
f p ti1 et godt efterår, med mange fine kamper oB
^f,.f,-,tråbentJ.ig mange point tif jer.

Poul-Erik

der
en

blev vist meget
4-! plads i turnerin-

Stotghroen
Storegode 55 6,13C Norobo.g

Teleton 104),150667

Slrgterl

&

Pølstmrgerl

K. S'TERNBEi\G
Storegode 56 - Nordborq - Telf. 45 l7 .l53
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Prlv vor bcrrmlc rnrelning.

Grillstegte kyllinger og forårsruller

Anna og Viggo Bombcrg
Ttt {04) 45 10 19
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Forårsturneringen er nu forbi og l.holdet opnåede
en 7. plads, mens 4.holdet ligger på 5.plads, hvil-
ket er tilfredsstillende. På grund af spillerman 1fbliver vi desværre nødt til at trække 4.holdet uc,'
af turneringen.
].holdet har spillet den første
tabte 1-O som er en forbedring
vi tabte 5-0.

-oo0oo-

NYT FRA OLD-BOYS AFD.

Når disse linier læses er vi færdig med vor turne-
ring, slutplac. bringer vi- i næste nr. af SPORTEN.

fndendørs old-boys :

Så er det ved den tid, hvor vi skal tj-I at tænke
på indendørs fodbold. Vi starter den 4.Lo.76 i
Nordalshallen kl. 20.oo ?L.1o i oktober. Fra
mandag L.Ll.76 spiller vi f ra kl . 2L.1o 2J . oo . ,

Når vi kom-rner til januar vil der komme nye tider, /

men det skriver vi om senere.
Husk de forskellige tidspunkter, og at det er hver
mandae aften

kamp i Notmark og
siden sidst, hvor

Svend-Erik

WESTON
hl v:9 tll vlg

TOIIY PETENSET
MøBLER

Storegode 69-7 1-Nordborg-TIf .45 I9 3I
Vi sæller kvelilelen i holrædcl

OPSLAGSTh TT F'N
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VENS

Oldis har været i
bl-ev til en sejr
efter kampen.

ER NU I ORDEN

Låsen til boldskuret i-
Nogle trænere var sure
somt med reparationen.

Flensborg hos TSB's 1. hold. fet
på 1-2 til NB og en dejfig fest

Der kommer altid nogen efter dig.

Dertorl Brug ikke idrætsfodtøj som har været'brugt

Brug ikke idrætssko som kan misfarue gulvet'

Gå ikke ind på banen med udendørs fodtøj'

Undgå at tilsmudse hal og inventar med harpiks'

Tag ikke flasker med i hal og omklædningsrum

Benyt de op§tillede affaldsbeholdere.

Læg ikke papiraffald i askebægere'

Sæt di$ind i hallens ordensregler.

Er du i tvivl, spørg Personalet.

dalen har været i stykker.
over at d-et gik for lang-
Nu er det altså i orden.

Med wnllg hils€n og Ek traJW
itt ':t,,' ::4 - \rle.BOPC



KVALITETSTRYKSAGER ?

NORD-AL§ OFFSET, §roresode 52

FOTOKOPI ER ING,/ LYNTRYK

NORDEORG NU.KOPI, Sroresode 52

TELEFON

- et godt nummer i hurtig og billig
grof isk kommunikotion !

ET MENER JEG I

ter at have læst sidste nr. af SPORTEN, har jeg
nkelte kommentai'er.
Ørst læser man om den uafgjorte kamp mellem 2. o
.holdet i serie V. Jeg ved ikke om det skal for-
tås som et fint eller dårligt resultat, det må vel

e det sidste
forbindelse med Als-cupen skrlver P.G. om grå mus

B uden gnist, aIt for varmt, feriefodbold - alt
ette har a1le jo nck Iæst om. Men der er bestemt
gså noget, som ikke er blevet }æst i sidste nr.
f SPORTEN.
nglinge A fra NB har, for andet år i træk, vundet
I pokalturnering, modstanderen i finalen_var igen
ønder, kampens resultat 6-2. Kampen blev spillet
ørdag den J. juli k1. 14.oo i Nr. Hostrup, i- tro

varme. Her var der ikke tale om feriefodbold, som
sagt var det meget varmt ) men l'1B y,nglinge leverede
n meget stor indsats, som jeg nok mener klubben
nne have rrævnt her i bladet med et tillykke til
ldet. Men det var måske ikke et topresultat ?

eg mener og tror, at spillerne havde ventet det,
åske ikke mig, for jeg tror og ved hvorfor, men
et ønsker jeg ikke, at få frem her.
eg har også læst om svigt eller ikke svigt og om

marbe jdet.

I

I

n

Tj I

sej
og fraNord-Alsf-=

Angående det sid-ste: e r d_et ligemeget om mit ef-
ternavn er det ene el_l_er d_et anOetl eller om rian
91 kat, mus, æs1er ell-er hvad- ved_ jeg. Det skal
FY"t_ frem, åt jeg ingen problemer-hår jeg skal
t. le løst med seniortræneren.
Angående svigt, så er jeg klar over, at formandens
humør ikke var højt, det var mit heller ikke, ef-ter den første udtalelse i avisen, iøvrigt samme
{?g som vi spillede finalekampen. Mine spillere
I+5 {" også at vide, at jeg nok skulte uåta}e migtiI dagspressen.
Formanden ønskede en forkl-aring, min er meget kort.
Pg!- "uI io ang. spillermøde med_ yngtinge, iled hen-bJik på rræste sæson som senior, trvor tilslutningen
til mødet var }iIle, så lil_le, at Thorvald_ Rasmrfs-
sen sendte spillerne hjem.
Så kom det jo i avisen med stor overskrift - NB
;mglinge svigtede spillermødet. Da var det je6
blev sur, og hvorfor så d_et ? Jo, Thorvald åaJmus-
sen har selv "sort på hvidt', favet ',Retningslinieri a1 almindelighed-r' her står i afsnit 6: ',Eventu-
_elle problemer skal blive ind-enfor klubbens vægge,
l'iyg" disse a1{re bekendt, forstyrres arbe;aeI"i
]^. -Lbben - dertil har vi vore spiliermØd_er.,,

Børge Neesgaard

tuhorya?
4.-5. septerrrber 15176lSToREGADE 9 6430 NORDBORG - TELF. (04)453333



HVER ONSDAG KLOKKEN 19.30
PÅ NøR}IERREDHUS

SPORTEI{'S læsere har altid været velinformeret om

f,rråfittg"rr.". Børge Lrar, som ikke mange andre 1 kl"l-
å"i, aitia forstået at bruge bladet som det ieg 'i-

IL BØRGE'S I}'[DLÆG

ner et kl.ubblad skal brugei tif - nemlig til at in
formere om hvad- der sker i kl-ubben. At der intet
var om hold.ets pokalse jr skuffede også mig,'m9n
Børge selv ønskåd-e ikka at bringe et referat fra
,r.,en. selvom der soll sædvanlig var plads reser-

""åt til ham, og han kan nu en gang ikke forlange
at andre gør ået, når: d-e ikl<e selv har set kampen'
ft itittyf,ku,' i sid-ste SPORTEIT (før var_ det ikke

- f ^-l: -:^*"Uåt>," hn, ieS simpelthen glemt. -- måske f ordi iee
troede.at denne"kamp var færdigspillet og _et ti1-
lykke og et klap på skulderen dagen efter kampen
skulle være nok.

P. G.

-oo0oo-

I HAI{BORG

En tur ti} ud.landet er altid spænd.ende I også fc- 
!

a" ar"rr.ge der startede en f redag. af ten- kI ' 18 ' 5c
med kurs moa Hamlorg- Setvfølgefig skull-e der også
hand-les ved- grænsen ind-en vi ankom til }lamborg om-

ililå-;"d-r-;ia;;- lerefter blev vi in

ASF - DANSK FOLKEHJÆLP

NORD-ALS AFDELING

, Alt i cl-kokkenudrtyr

w*.,Yff^,
Nordborg

N Z
J,
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D
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TRICOTAGEHUSET
Sloregada 31 - Nordborg

nos vore værtspar. Dagen efter var vi så ude at se
tidt på byen. Vi besøgte lufthavnen og kørte gennem
Elbturrnelen og om eftermi-ddagen kom der så en stor
overraskelse for drengene - der var købt billetter
ti )HSV's hjemmekamp. Det var alle ti-ders oplevel-
se at være blandt lo.ooo tilskuere og stemningen
var høj (HSV vand-t 4-O). Om søndagen beg;mdte så
fodboldkampene på en grusbane. Fuslingeholdet var
ikke rigtig glad for banen dog gik det bedre for
C,rengene. De nåede helt til fi-nalen og der måtte
straffesparksskydnlng t:-L før vinderen var fundet,
men det blev da til en fin anden plads.
Efter en lil}e komsammen gik turen så ti-lbage mod
Als, og ved 2l-tiden kom der en træt flok drenge
og to ikke mindre trzette ledere til hallen i Nord-
borg.
Vi vil gerne til slut sige alle drengene tak for
en god tur og god opførsel under hele turen. Vi kan
godt være NB bekendt, også når vi er ude over lan-
dets grænser 

Berkov og Peter

N. )FRA TINGDOIISAF|ELINGEN

Ungdomsafdelingen beklager at der har manglet stof
i SPORTEN de sidste måneder fra afdelingen. Det
skyldes ffere ting, som jeg ikke vil undskylde

Man

går da

ind

til ....

cJq ?n
DAMEI(ONFEKNON

l<3æF TELF. /t5 15,19



Ssty lro
STEDET HVOR STORE NAVNE UXDEBHOLOER

OG GLADE HENNESKER TøDES.

tchfon 45 lO 46

Slagter Bj ørn
SLAGTERMESTER BJøRN NIELSEN

Storegode 23 Nordborg teli.451447

men det sØges rettet nu.
Som månedens spi-Ilere i juni blev valgt Hanne I1.
Petersen og Søren K. Ilansen. Lilleput Al holdet
kan g}æde sig over titlen "Månedens hold" i junl 

,:llet begrundes med at holdet vandt amtsmesterska. 'b,
desuden blev det tif sejre over Ribe med Il-0,
Tønder B-1, UlkebøI +-2 og i rækken ligger holdet
pa en 4. ptads.
Tove 1{øller, Rolf Boye og Lilleput A2 fik så tit-
len i august måned. Tove og Rolf er meget værdi-
fulde spillere for deres hold, mens Lilleput A2
hotdet betegnes som et goot homogent hold som si-dst
vandt over Egen med )-2 ved virkeligt godt spil.

SKULLE der findes nogen med lyst til at omgås børn
o§ un§e mennesker og som også kan lære dem at spil-
le fodbold er de altid velkommen i Nordals Bold-
klub. Ilenvendelse til en af klubbens trænere eller
ungdomsafd. formand Oluf Hansen, Lyøvej B, tlf.
4r16L2.

I

,c

W
451

molermester
52 - Osterhoven Il -

rrttrr lceber del hor

KAMPER
STOREGADE 77o NORDBORG

TELEFON 4517 44
(0{) 45 m 70

LANDSIYESTtrRSKABET

Fredag den 27.8. rejste vort JSglinge A hold med
er Stolt træner i spidsen til Alborg for at delta-
ge Led DDSG&I' s tand-smesterskab
NB repræsenterer også iår Sønderborg amt og foruden
NB forsøgte L2 andre hold at sikre sig den efter-
tragtede titel.
Vi iar i pulje med hold fra Had-erslev, Holbæk, Åt-
borg og Vejle amt. Der var tre puljer og puljevin-
derne spi-llede alle mod alle for at finde mesteren.
Hvordan det gik NB kan du læse på "OPSLAGSTAVLEIV"
inde i bladet.

-ooOoo-
/. . \(r- Ia lanaery

AFSLUTNINGSFtrST UNGD. AI'D.

Ungd. afdelingens afslutningsfest afvikles iår
søndag den 1.11. på Nørherredhus.

SKOLESTÆ\NE

l( store skolestævne kører i år igen over to
Det bLiver den 1o./1L.Lo. og L1./L+.LL.week-ender.

KøBMANDEN

Benl Lauslen
Købmand

TIf. 45 lsOl
N. BOYSEN

Spbokken 2 - tel{.450096

Velegnel
skol evogn
og eget
teorilokole

11
'd bor<

l



Mekoniker Vrggo Louslen
Hovnbjerg

Telef on 45 14 60

Der er også sPort i dt hunne

høre bil på den rigtige måde!

Lær der nemr og bekvemt i

HOBD.ÅLS KORESTOTE
J. BRODERSEN

NPrreskovvei 2 Svenstrup
te1f.456250

EN GOI I]]E ?'I

Alt for ofte hører jeg at ikke alle spillere (især
u-ngd.afd.) får SPORTEII. Jeg vil ikke her kommentele
hvorfor - sådan er d.et bare i NB. I{åske kan vi I De

dette problem på følgende måde:
nen 1. tirs<j-ag i måneden (tirsdag er dagen hvor
alle ungdomstrænere holder mØde) leveres SFORTEN
til lilordalshallen. Sekretæren ved mØdet uddeler,
til hver træner, lige så mange SFORTEII som trcene-
ren har spillere. Træneren skriver navnet på bladet
og udleverer det ved næste træning.
Det er lidt ekstra arbejde 6n gang om måneden, men
jeg tror efterhånden det er den eneste mulighed vi
har for at gJre omdelingen af bladet effektivt, og
ikke at glemme i:,illigere. Deti,e f orslag retter sig
specielt til ungdomsafdelingen, dog kurrne det også
praktiseres i seniorafdeli-ngen og old-boysafd. Jeg
kurrrre godt tænke mig at al}e afdelinger 1 l{B dis-
kuterer Cette forslag igennem og giver mig besked
herom så hurtigt som muligt, så jeg kan tage det
med til næste bestyrelsesmøde.

P.G. ()

RUTE BILSTATION ENS

tlll tflt,A16ln v
h\Uil V»IL(

AVISER . BLADE . TOBAK & CHOKOLADE
TELF.451428
abninqsrider; 

l;:jl;:",1,,,1,,rr0

lZ 
Søndoqe til kl. 12

NORDBORG AFDELING

- en bonk De kon regne med!

HAFTIA.TOR§IKRIilG
Peter Mattcsen

Mads Clausensvej 1 - 6430 Nordborg

- ring f5 02 tE

iI. PERREGAARD A.S

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

Korn - Foderrtofiar

Brindscl - Byggcmotcrioler

UOI
Lojrerroft 26'30, NordbJ! Telf' 10i) 45 14 32

flUuergJørdensen[,EEEI\JEEE@II

NORDBORG - TLF. 45 1750

DE ER ALTID VELKOh$'4EN PÅ

N@R
HERRED

HUS TELEF.N 45os3s

§ lag tert or r et rtin g en,

Fa" J.J.JENSEN
Nordborg telef on 45 14 06

Y,

TIL

,,!onoaonc FARyEHANDEL
v/1. Lorsen & sØn

Storegode 62 tel(. 451669

Alextc
Gonditori
Th. Broruens-
vej 56

Tlf.
45 17 61
Kelly og Alex
Nissen

Haynbjerg Bullkscenter tolf. 451760

Elilr lensen
Olblyr - Codrtlverro og rilf

.ul. l.r. og vrrr.redor

Lærkevei 87 - Longesg - Tl(.450565

Ejnar Lorenzen

købmand Turøvej {2 Kirkeby ..1 50055

tutø4


