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Der spilles om:
6x%svin

4 pk. oksekød
værdi kr.200,.
2 gavekOrt å 100,-
4 kasser øl

10 hamburgrygge
4 hele snaps

10 kødpakker
4 suppefade

- desuden gevtnsr På
kontrolkupon.og med-
lemskort.

Lottobussen afgår:
Broballe.... kl. 18,00
Brandsbøl .. kl. 18,05
Stevning .... kl. 18.10
Svendtrup.. kt.1B.2O
Havnbjerg
rutebilstation kl. 18,25
Havnbjerg
Chevron .... kl. 18,30
Lavensby ... kl. 18,35
Langesø ., . . kl. '!8.40

Nordborg
rutebilstation kl. 18,4S

Guderup.... kl. 18,30'

De sid.ste soil
før pausen :

Ons. d. 5

Ons. d. 13

Ons. d.20

.4.',r ,

.4.

"4.
Ons. d.27.4.

9"d. d. 4.5.
( Fest i by

Tor. d.L2.5.
Ons . d.. 18. 5.
l're . d.27 .5 .

Len er pcnge, der skel forde-
lcs.., husholdningspengc...
lommepengc. .. noget i cn
iille æske til sommerfericn...
eller til haven . . . gør det let
Tel mcd Sydbank
- de telcr Deres sprog.
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For medlemmer med pårørende

VEL MØDT TIL NB,s POPULÆRE LOT.
TOSPIL MED DE GODE GEVINSTERI

)

h$ru
SYDBANK

_ den sønderlyske bank

PÅ NøRHERREDHUS

SPMRTEN
" \-\/'ld or rra?-,ubr v u!

lIord.als Boldklub og
liorda] s }iri.nd"boldklub

RNDAKTlO}]EIiI
F'æ'er ffiT, H.c.Ørsted"sve j 21,
+t f / trzt ?o rr .---'.--l'rrranÅo)

For NB: I lor IIH:
Erik Nørskov I Gunnar .fesPersen
Per Stolberg I Gunnar Madsen
Annoncer:
B jarne Knud.sen, Lærkeve j 47 1

NR. 4 APRIL L917 e. ÅRc.{mc

SPOIITNII Ø\.{SKNR I'];I GOD TUR];]iRING 77 i

Billeclet viser miniputholdet som blev kredsvinder 1976.

bagerste række fra venstre:
,\llan Durst, tr,'neren Preben Jensen, r,'/after i{ygil, ts jarne Christensen,

) 'lnonsen, :laus i.,-otn, Leif r 5, 
-[eISci]r tr , re:-' J ohrones issen og

_ lrs fetersen.
folrestc rækl<e fra venstre:
Ken tr'uchs, C:rrsten LIøjhus, Jens i,11c. ,,iie1sen, lialter i\ieumayer og Søren
S a,nuels en

Hveu, kzrn vi hylde i 1977 ?
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l{orda}s tso}dklub og ilorda}s Hå-ndboldklubs arrau;ement rrlsr-r-jly afvik-les i år den 3. maj ti1 og med srndag den g. maj. 

)Sarmenlignet med årene før er tidsnunktet rykket et par u5ger frem, somskyliles påbegyndelsen af svømmehalien fige Lf ter fes-tc..r. -

Iler er udpluk fra programmet I

S r O_tTi.. :

Der spilles i føbet af i-drætsugerl ca. 20 fodbofdkam,ce, m:lnge af dem erturneringskampe båd.e for ungdoms- og seniorhold.
Desud-en er der arangeret specierle !'rsr-r-By-kampe, som f.eks. irord-alscupen for drengehold, verrskabskarpe med un3domiliota rra Lr-ibeclt og
Hgmlorg og et senlorhold, lIBts oIdls, skal spille nod TSB t.lensborglAltligahold.

loplfndbold bydes der rå med t. divislonsklubben irhus KIUt.i mod den nye
_2. divisionskfub Egene fra Gråsten mens .iilHrs damer og herrer møder
Tand.sl-et og ynglingeholdet Ilgene fra Gråsten.

Ul,rDlIitHOtnl ItiiG j
-l'estlighederne indfed.es tirsdag, den 5. naj med ÅttfTs fAlqp.

traditioneft tilbyder kendte nordalsingere sig som spillere til dennekartp, som ikke spilles s.,,1- meget for sportens ikyld, -som for latterriLusk-
I ernes skvId.

sa-urme af-ten åbner KJLiRS Trvolrs store forlystelsesparir og inden t .-p. )giver DAI{FOSS Or,.I(DSTnR koncert på Stadion.

Se]vfølgelig er der også i:h: opst1l1et et Ø],Tll],I, hvor der hver aften
und.erhofd.es med diskotekmusik.

onsdag aften er der et stort lottospir i liaften og torsdag aften viser
Ilal'nbiergs frivillige brand.rærn lRLillsr,uxNrtrosøvlr,slR. saime aften ind-
bydes der ti1 det populære SPORT & SJOY-arrangement. llet er en aften
med sport, spil og underholdning og som aftenens højde,ounkt er der ud-
deI-1n"" a-[ i Lræts-[ondecs LEDc.rr.{i.'.

Iredagen er ungdor,mens dag.

om eftermiddagen er der for de helt unge tsØliililrrl4n i Harten med teaterog and.en underholdning og efter dette arrari-rgenent giver Iordborg Knal-l.ert Crossklub OPVISilING på grusbanen. Desuden cptiæder Lta:rsktopplgen
JAi,]i{I (-r,'erna:rdo) to gange på festplaclsen.

Specialcenter i hvidevarer
HAVN BJEHG BUTI KSCENTER

Telf . 450766- 450266

. BUSS
El-installatør Hdrkrptu

V,/ CHRISTA WARNECKE - SICHAU

STOREGADE 73 - 5,'30 NORDEORG

TELEFoN (0,r)15 t779

ffboro' 
Q\o'ooro

btor"gud" /13 - Tlf . 45 æ 34
6430 NORDBORG

Stedet hvor glode mennesker mldes!

m
=to,æsroheolor g 6430 NoRDBoRG - TELF. (04)453333

TøMRER- Og SN EDKERMESTER

JENS MOLLERUP

MøLLEGADE 79 HOLM
TELEFON 453344

Farvehjørnet
HANS SøRENSEN

Storegade 2 - Tlf. 04 450069
6430 NOBDBOBG

lnh,
, )o*r.or= 33 - TLF. 4s 14 40

centen Eexui,L
v/Niels Bierregård

HAVNBJERG CENTRET

6430 NORDBOBG. Tshlon 04'450326'



om aftenen håber vi på fuldt hus i Harfen når der inclbydes ti-t Dn uiriGUSArrEir med rlcck-shovr årkestret ozoi\i og diskoteket lir"Nil""
Lørd.ag e1 ;ermiddag giver DCII , DAI'ISK crvIL HulilllEIØHnRl.oRul,lrl,iG jiordals-pfd: gpyl§ling ved Hal-ten og om aftenen er der =to" iisr-i_gy nal r-Ltordalshal-fen, hvor det sønderjydske toporkeste. HiirLioNs åpl:-rer op tildalls med BIRTHI KJÆR som sofist.
selvfølgerig er der igen rÆLrESSprsNrNG fra kf. 19.oo med medbragt madell-er forudbestl]t smårrebrød fra liørherredhus.
tr'estlighederne slutter sØndag efterniddag med en def internationar-evenskabskampe i fodbord og sdm nærmt før med tophå:rdbofd i Haffen. rndimeflem giver GIAMS GRØriiNr TÆ,iBorRKOR-p§ t"too på staaron og i Hal]enson afsfutning på FIST-I_By progral.r-met 1977.
Amargørerne håber på- at programmet for i år viI samle lige så mange
T:y":I:r. tit_de foiskellige";;";s";;;ter, som det v;r-t;ifætde årene .LøL. teL oeryder. rgen et stort overskud som går til kfuboens un^dons_ )arbeide. - |fi+
KONKUFREI{CE:trt}-NH

P.G.

Vi synes-ligesom jer, at ideen er væ1cllg sjov, vi indgår derfor udentøven væddemå1et, blot kunne vi tænke oi, åt åer også-var champagne med.
.1let hØrer da en oprykning bi1 .

Er I. med på den ?

AJ-tså, hvis vi rykker op skal r forære os 1 bor-d + z fr. chanpagne ogomvendt, og d.et skal foreligge alen dag oprykningen er sikret.
På forhånd tak, for som en sliller sagde:
2. holdet vinder afle slne kampe.

1. hold.et rykker op, fordi
Bent Rlemer

4

TR/trrNGSKAuPg

NBrs 5 senlorhol-d har ia.1i spirlet 20 træningskampe som hi,-r givet 10sejre, 6 rrederlag og 4 kaLmpe endte uafgjort. 
),

Der blev scoret 62 nål imod 50

l. holdet spille ! ka'pe heraf endte l uafgjort, 6n bl-ev ta-bt og kurlover tr'remad lcunne holdet vind.e. 2. holdets iesuitater var fidt Etruffen-
$e 1a_e! ud af 5 kampe blev det ti1 J nederlag og kun kampene nod SBrs
l. hold og sl<elde kunne man vincle, Bedre gik det for l. iroldets vedkom-,"1d9- 5 kampe, 4 sejre og kun mod Svenstrups 1. hold måtte nan nøjesmed.7-1. 4. holdet vandt to af deres 4 kampe, resten blev tabt og !]holdet spillede kun en kamp som blev m_ndet .h.ed 5-Z over Svenstrup Z.

Resultaterne for 3. holdet, den uafgjorte, samt for 4. og 5. hofdet id.e.sidste kampe, kunne nok være blevet 1id.t bed.re, såfrett de mange af-bud, som var her, kunne være unclgået. Aft for mange meldte fra i desldste 2 weekender, og det øde1a,gde defvis hofd.ene. l,1en art i alt kanvr- da være tilfredse med afviklin-en a.f disse kampe. Al_Le har lundeL udaf, at vi er endnu ikke verdensmeÅtre, s'efvom luf-ten ti] der ar rrar

(04) {5 00 70

ffi
Mekoniker Viggo Louslen

Hovnbjerg
Telef on 45 l4 60

BenJ E. Mad,cem
out. el-instoll"otlr

l) rro..noae 63 ttf. (04)45 l950

ALTING i EL.TING

Kunstboden
i Nordborg
Storegade 9, tlf. 451935

6430 NORDBORG

Moderne brugskunst 
- 

gaveideer

A. Nlelsen
TRIKOTAGE

SØVEJ, LANGESø DANBO SUPER

TELEFON 45II09

STU-[UF-E
ANTIKURE

KØKKENURE

repareres billigt og fagmæssigt
!E R.] \CER - Y] HE\TER OC BR].I\GER
) "acu RI'iACEF

OIE B. PEDERSE}iI
Tlf.04-418914 bedst mellem kl.15-I9

]NNB'

TtlTTtl§PI L
hver onsdog kl" 19.30 på

NøRH ERREDHUS



110..!.-- A Ll,_r,\\ : tl
Son bekendt eu der opnlLet enighed meLlem lgen, Svenstr:up og l.jts om et
fælles taf enthofrl til J-ilUis talentturnering. Vi ha-r jo i rl- seneste å.r
selv stillet et talentholcL med forholclsvis gode resu.ltater, vi mencr
derfor deite fælfes holcl må ha.ve gode muligheder for en endnu bcdre pta-
cering og samtidig give slillerne en che_nce for at }ære noget rnere.

lcr blev nedsa-t et udvalg med en relr::sentant fra hver illub, J51on Ie-
tersen, ilgen - Ger-.t -lionsyld, lJvenstrup o; undertegnede, med i datte uc1-
1ra1g er også Gerhard lliatzen, i,Jgen, der har sa_gt ja tl1 at træne holciet.
ller skaf så i flere træninqskarpe ucltages de -pillere cler sllal bi.uges
på holdet. Som U.1i. har vi været så heidige at både t?er Sønder1Ji1rd,
Langesø og Fra,1l( Jensen, Svenstrup, sagde ja, de er jo begge kendte med
fodbold på iiordafs. De skal samnen med træn-.ren findå de lJastc spilLe-

lræningen starter de,r første uge I aori1. Spi!-lested btiver banen ve<1
iriordafshallen. Spilledrl-gt bliver hvide trøjer, sorte berrlclæder og rød
strønper. len første kamp spi1l-^s til t'est-i-by, oasd::g d,en L maj,
modstemder ?

Knud llløfl-er S.I. havde invitation med oni en kanp ved I.l.l .S.ts 2! årsjubilæum. Som en af c1e sidste ka,'{pe sl<:l de soil,le vcd indvielse af
st,dio.1 .j -ve.-^trup

Llette forsøg vi her har gjort skulle gerne blive en succes, og d.erfor
gentages i frentlde:t, til gavn .for sannarbejdet fcl fcdbolden her på
Norrla-}s.

Ohr. Jørgensen

XN ,JÅT,DEN HNRRE

Den ideell-e instruktør er manden, der velforberedt møder rigtigt påklædt
på_træningsbanen i god tid før træningens begyndelse og sikier"sig, at
alle ydre hjælpemldler er i orden. Det er manden, der i kraft af [e1esin ad.færd på en venlig, nen bestemt facon, forsiår at skabe det retteklima og ved præcis,.kort, klar og korrekt, men absolut frisk sprogbrug
hurtigt får sat gang i en velorganiseret 'mekanikrr.
Hal har under srn fedelse sans for at bevæge sig hensigtsmæssigt. over rblik over.situationen og spillere er en selvfø1[e, han"vejledei r sprl I
let i god tid ved gode ti-fråb og vink, han ind1årer små fåjlplaceriåger
uden-store ord, oq frem for alt; har ha:r et skarpt øje for-iåjl-. Han
standser spillet, når det er påkrævet, og ved forevlsning, forki-ari-ng oggentaBelse af Ønskede detaljer sikrer han sig, at spillet glider i for-
nuf'uige helheder og retningel.

Han har en charmerende, venlig, men absolut besterot stenmeføring, der
svinger fra 'rtordenskrald,, ti1 hvislende, hviskende fremadd.rivende be-
mærkninger kombinerec med små drlllerier, ros og rls. Ha:r ka.n sige s..
til fo1k, og han kan stryge clem med hårene, han har et fast blik og kari
al-ene ved kunstpauser skabe gehør og rrfordø jef se,i af rtguldkornenerr. Har
blæser lidt på fodboldloven uden at tilfade Irovmordrr, og har sørger for
en harmonisk velmotiveret afslutnlng på en træningsaften.

Han er kort og godt.e_n siælden herre ---

^ men dele af ha^B kan færeS.
v

Velegnet
sko I evogn
og eget
teorilokole

N. BOYSEN
Spbokken 2 - telf. 45 0096

m
iunoB-teDott
lzFrRMAæ STEFFENSEN I

I € 45154ei
Ll'l

. . . ,n r't keber del ho*

) KAMPER
STOREGADE 77o NORDBORG

TELEFON 4517 U

MObil Qri.t Service

tl-\l
ALS AT'T(, SIICDP#

Løltertott -.Nordborg - Tll. 45 15 47

O,,,Han
bruger
hodet

.-;,i""lii:
IIANI'EI,SBANKEN

,rllr{l n)e(l ! brlledel

llavnbierg §lalionslro

Prv vor bcrrmlc .nrelning.

Grillsiegte kyllinger og forårsrullcr

Anna og Yiggo Bombcrg
T[ t04) 45 1019

?lelmuth ?lønsen
' Ikenslagermester VlIS'installatsr

ølks^ae Z ' telelon (04) 4516 54

I{ORDBORG KIOSK
N. Lehrmann Madsen

Storegode 49, tll. 45 017 4

Aur. ripsforlr ondler - f ipssysferner !

BLADE - TOBAK - PIEER - RYGEARTIKLER

KAFFE - SOUVENIERS

NBI Film hånkoldes

KøBMANDEN

Bent Lauslon
Købmand

Tlf. 45 1503

Man

går da

ind

lit . .. .

cJqrn
DAM€T(O TFEKTION

L<;æF



TRÆ$TINqSLE! B.

På spillermødet i iarr. 77, blev spillerne spurgt om deres stilling til en
evt. træningslejr i sommerferien. Reaktionen fra sp1l1erne var posi-tiv og
bestyrelsen har herefter i samarbejde med spi-1lerudva1g og træner fundet
frem tiI fø1gend.e:

Trænlngsle jr i Itwestparkrt, F jerritslev, Nord jylland i
ticlen fra 26. juli - 3o. ju1i. Der er sendt tilmeJ.di-ng
for 22 spi1lere, plus d.iv. koner-kærester-børn-trænere
og led.ere ialt 76 personer.

Af d.isse personer er der allerede nu bindende underskrift fra 52 personer.
Der er stad"ig B-1o pladser åbne for spillere t1J. at kvalificere sig. Spil-
lere der har tilmeldt si-g karr også komme i farezonen : såfremt deres ind-
sats ikke srrarer til de forventninger man har still-et til dem. Nu har f
heLe forårsturneringen til at bevise at de personer splllerudvalget har
udtaget er de rigtige - de ø.trige må så gøre en ekstra indsats for at vise
at spillerudvalget tog fej1.

Spi1l ermøde

HVORDA}I BIIVI]R HOINEI{ES PLACNRII{G I 1977 ?

Det spurgte S?OilTEl,Ir s "udsendte'r medarbe jder !er Stolberg et par ser,ior-
spi1lere, Verner Petersen - Leif Knudsen - Poul- Christiansen - Giinther l,
Kohl-s, og her er resultatet. ''
i,læsten alle va:'enige om at l. holdet vi1 ryLke op, kun leif mente at
holdet ender som nr. I eller 4.

2. hcldet bfiver i serie 4 nener alle og man er også enige om at J.hol-
d.et sl-utter son nr. 3 ellex 4 i serie 1, Gr-inther regner med at 4. holdet
rykker ned mens de andre tror på en forbfivelse i serie 5.

0m 5. holdets placering er der delte neninger. Yerner håber lkke på en
oprykning, det tror ti1 geng:eld Leif roens Poul og Giinther tror at holdet
forbliver i serie 5.

Desuden men'e fl-ere andre spiller'e sarlrten med Per, at p.g.a. filBrs store
bredde i srrflermaterialet vif 2. holdet klare sig godt i serie 4.

ligeled.es t:-7. 1. holdei; få en dominerend'e pl-ads i serie 5.

Chr. Jørgensen

DÆ'iEAI'TEN

Thorvald Rasmussen kan ikke fat
være med at a.rbe jde med d.amerne.
Han havd.e spillernes d.amer lnvite-
ret ti1 en gemytlig træningsaften
og otte friske piger kom.
Det hele foreglk bag lul<kerle d.øre
(hvorfor nu det ?) og kun SPORTIII{'s
fotograf og Bent ;tiemer (hvorfor
nu ham ?) fik adgang til hallen i
et kort øjeblitrc.
!ørst efter træningen - på lcroen
var micndene igen ti11adt.

T IL T x*ryilNKAl,nlrpErylir

S enioraf slutningsf e st
Ungd. afslutningsfest
Skolestærme I
Skolestærme II

'rW
srlsll twr tr,rl Tv-

Det drejer sig om centerforwarden fra l'lanchester United", der §corede
på et siraffeåpark - for senere at niste chatcen, da tV viste situati-
onen i en gentagelse I !

-oo0oo-

5 . nov, l)71
20 " nov. l9l7
29 ./ 3a . okt. r.917
l2.ll1. nov.1977

\,
nt

. DMS- e 
^J, 

Di1 Ill I
Drengetræner Peter Krohn : Rønnebærvej 2

I-r1tlr!'01,I

Juniortræner i{after Schwårmer har fået t1f,nr. +5 19 71.

)
Lu rT0SP Il,

,.U"* *raledage før
Onsd-g d. 6. a,orif
Onsdag d. 13. april
0osdcg d. -0. april
0nsd.ag d. 27. aoriL
Onsd.ag d, 4 . ma j
Torsdag d. 12. maj
Onsd.ag d. lB. na j
tr'redag d. ?7. nai

De sidste tre spil er

pausen :

(Gert og Co.)
(Knud -og Co. )
(Gert og Co.)
(Kaj og co.)
-+est-i-by (mixed nold)
(Knud. o: Co.)
(Christian og Co.)
(r aj o. uo.)

ny planlagt idet vi har haft en del aflysninger.

)

)



bent-enghoff
xeRRerRtsoR

HAVNBJERG BUTIKSCTNTTN

HOtDtofrc
TIOTTGÅDE }l

TELF. (oti15 1975

Erik Petersen
Blomster - Frugt - Grønt - Konserves

Storeg. 7, 6430l-lordborg, tll. 450366

Sporltarliklsr

SolJer[r,rrg I li. i:{) 1] l5 57

Nordborg - Tl[ (C4) 45 l6 58

clrElSTtll$EIl

Storegade 4 - Nordborg - Tlf. 45 14 26

Søndergade 7 (,uderup - Tlf. 45 81 10

,,chiki"
LÆDERVARER
NOIIDBORG TLF.45 0,a 29

Slrgrer i

IT

Pøirtmrgert

K. S'TERNBE[\C
Storegode 56 - Nordborq - Telf. 45 l7 I5

odidos'9

FI
pImI

Tlr. 4516 25
- ET HELT HUS FYLDT MED SKO

10

Alt i cl-kokkenudrtyr t

Nordborg

NYT F''R,A

;llNfiOOMSAIII.
Trtrdiuu,tiNG|1.t,

Vi inangfen stad.igvæk en træner der tager sig af drengenes sel'.. rd.lilo-L -.
Heldigvis kunne vi 1øse trænerproblemet onikring lilleputter,i',, idet
r\rthur Caflesen her er trådt til
Tek skal du ha' lirthur.

, )r,rrra"r, af dette problen c-r typisk for l,iB. Der rnelder sig en 1lerson
soin i forvejen er meget er-:,r:eret i klubarbejdet og tager et i.: r:ertr,
fordi andre ikke er til at a.rnde.

Jeg spørger mig selv, hvor stor en seniorafdefing el-fer en oldboysafd.
skal være før den kan konme ungd.omsafdelingen tilgode.

Llet kau-r hefler ikke være meni-ngen at ma:i tilrrelder holo efter a-ntal-
trænere man h::r tl1 rådighed.. lllfer er der nogen som har en anden ind-
stilling ?

L L i.-itrB

I,iiniputternes træner Johannes Uigsen og lilleputternes træner Poul tJrik
iriel-sen har gennemført DBUts llurcsus I mens ouslingenes tlilnere trrik
llørskov og Søren liiel-sen og drengenes træner Peter h::ohn lige har været') dage i llønder på O-kurset.

TI'"-'JSK FEJL}-
På grund af en tekr:isk fe.if
S?ORTENr s sid.ste udgave.

En stor def af nedenstående
med.

Her er nu artiklen i sin ht,
INGEN I'ODBOIDSPII I G II

ved trykning manglede der to tekstsider

arti-kel- fra sanme udgave var derfor ikke

tr'øIgende besked. fra kommunens kulturudvalg blev 1æst
udvalgsnøde. Her er indhol_det :
'rtr'ra Nordborg skole er der oplyst, at beJ-ysnlngen i
mel-l-emrr:m er itu, efter at NB har benyttet salen fra
Man må gøre opmærksom på, at det ikke er til-1adt at

op ved sidste ungdoms-

G II rned regelmæssige
den l-" )an. 1917.

spi1le fodbofd i safen
o g gentagel s e st i1fæ1 de vii q r if ørElE-TIIEidEen
i-nddrages.rl
Så nemt kart det altså

ti1 at henytte salen

. OG, DNENG

P.G.
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TOTIT FETTRSTI
MøBLER

Storcaode 69-71 -Nordborg-Tlf.45 l9 3 I
Vi rætler kvolilelen ihoitædcl

. Der er også sport i at hunne

høre bil på den rigtige måde!

Lær det nemt og bekvemt i

HOBD.ÅLS XøRESTOLE
J. BRODERSEN

Nlrreskovvei 2 Svenstrup
telf . 45 62 50

$s[y firo
sTEDET HvoR sroRE xAvNE uHDEBH In
OG GIIOE HENXESKER IIøDES -

tehlon 45 lO .fG

TNICOTAGEHUSET
Slorcgade 3l - Nordborg

IT Z
I,,
1l 3TA\ /^l D

1r I Slagter B iørn
SLAGTERMESTER BJøRN NI ELSEN

Storegode 23 Nordborg telt, 451447

molermester
45 lB52 - 0sterhoven ll - Nordborg

RUTEBILSTATIONENS

illK[il @SlqK
AVISER . BLADE . TOBAK & CHOKOLADE

TELF.45\428
Åbninesrider: 

I;:j:::ll; ri] r?
12 

Søndose iil kl' 
''2

NORDBORG AFDELING

- cn bonk Dc kon rcanc mcdl

Jeg håber ikke at kulturudvalget virkel-ig har den opfattelse at NB bruger
salen til ind.endørsfodbold. Tiænerne har forsikret mig at det er yderst
sjæIden majrl spiller fodbold i forbindel-se med træningen. l'Ien det er kor-
rekt at fodboiden bruges en gallg i mellem som øvefsesrekvisit - hvad jo
ikke er unormalt i en fodbolanuttl
At bolden karrrrsmutterivi-f ingen bestride - hvor der handles, der spildes,
e11er som man siger syd for grænsen, trwo gehobelt wird fallen Spåner'-
ligesom 1 den gamle gymnastiksaf i Nordborg skole son mall har - for mig
uforståelig - nu omdånnet ti] et snedkerværksted. Itlen det er noget helt
artdet.

Jeg tror ikke problemet er løst, hvis NB tllbyder at betale de sprungne
pærer fra klubkassen. Vi vil slkkert få den besked at gymnastiksalene prin-
cipielt ikke må bruges ti1 boldspil - dertif har ma:r Østerlund- og l,trord-
alsha1len. Det er helt i orden, men de par timer vi har fået til-delt der,
rækker lkke }ænge når over 3oo aktive medlemmer vil træne to gange om ugen.

Vi- har brug for Nordborg skole son træningssted, men
f )tændig der, er jeg balge for at mqnge spillere
kr,- -6 til- træningen mere.

Tilbage til brevet.

End.1i' ude !

Me. fvilket svo da vr for første
s. Ie træningskamp!

10 af hallens f2 små vinduer som
ret.

En stor de1 af gadebelysrringens
mange af de smarte t'betonla-tlperI

I,åsen til- materlaleskuret var i
af dørene smadret.

fjerner vi boldene
simpelthen ikke gider

Vi i ungdomsudvalget er ikke hel-t overbevj-st om at liB al-ene er synderne I
denne sag, men vi indrømmer da at vore spillere ikke aE6-Gr lige gode ti1
at ramme bol-den - det må vi først 1ære dem og hertit hører nu engallg en
bold !

Heldigvis er indend.ørssæsonen snart forbi og vi kal komme ud. Derfor kari vl
vente til næste år med at 1øse d.ette problem og vi håber på at kulturfor-
valtningen ti1 den tj-d. viser lidt nerå forståel-se for i'trBrs pioblemer.

Her er der tale om

l.{en gerningsmændene

Vi har ødelagt et par
på gråspurve.

er

gang kom til, ØsterfunCskolen for at

vender ud nod fodbofdbanerne var smad-

lamper var itu, og ikke nok ned det -
var væltet.

stykker og i omklædningsrumrnet var 6n

anonyme - intet sker ved det.
pærer ved uiteld, straks skyder ma:r med kaloner

r(
^rr)pr I.opc.

.u
ml{-frl-rl

6430NORDtsOll(; rt F ()'1 lir



tLl,YKL fl! f:HIRRER
så blev vore Y-he::rer SI nestre og det var et velfortjent mestelskab,
der var jo kommet m.r.nge for at se jer spille sidste kanp morl Vidar, da
spillede I jo godt noii ikke for stærkt, men det var måske fordi I havde
sj-kret jer rnesterskabet forlnden.

1'{u vil vi alle ønske jer held og lykke ved DM 1Ollerup, I har jo styr-
ken tj-1 et god.t resultat.

Si,iÅIIGnR A OG PIGER A

Både vore småpiger og piger vandt jo deres række og sLu1fe dermed spl1-
le oro SI nesterikab.-Vore småpiger skul1e spille 2 søndage i træk og
tabte den første søndag begge kanpe og vand't begge næste søndag. I-tes-
vær::e havde de ikke iaet toiret<t besked den første dag og da de tabte
begge kampe helt knebent og nangl-ede deres sædvanlige topscorer var det
et-åuligt-rnesterskab 6e gik Sfii af. \Såda-n noget nå bare ilrka sk-.-)

I
?igerne spillede to kampe og tabte den begge, den ene ned 1 mål den an*
den med J.

I,len til begge hold sl<a1 der lyde et tillykke nec puljesejren og vi ven-
ter os bestemt noget godt af jer i fretltiden.

Støt vore o
annoncører

1.{EDRYK]'IIITG - DÆ,{Nzu.IE

så skete jo det som vi nok inderst lnde havde været bange for hele ti-
d"en, vi rltteae :ud' af 1. division, men jeg tror at 9"I-{"" vise sig at
være det bedste for os, fordi at ået fu:lnå gå hen at bl-iv-e li-geså svært
næste år, oS jeg tror ilrke at det havde været godt for holdets psyke og

stå model rjl stdan er1 sæson joen.

lad os nu få ro t1l at spille et holl salaren igen, så vi kan vise god

håndbold -i haflen og få vort gode publikum tilbage'

Vi håber jo også på at med opryhningen af mange stærke yngtinge.l vo' )
herreafd., at"vor-e serie II lreirer skulle blive så godt spillende, al r
de kan b}:rnde sig i toPstriden.

Jeg tør ihvertfald godt love på holdenes vegne at de vil gøre hvad de

kan for at vise folf, at det ei værd cg ofre et par timer søndag aften i
llordalshatlen, og vi siger sora afslutning på-denne sæson tak fordi I
kom så ofte, åg [io os ån fair chance 'ræste år for at vise vi kan mere'

rÅ4}i1l!g
I april måned for-tsætter den inden.dørs t:'æn,i.ng for både børn, un3dom og-

senior til de sa:rrme tider rri hicltil har benyttet, nen 49,18 a'lle der skal
rykke op i en æl-dre række f"eks' fra småpigl til pige eTGrJTge-bif
jr:nior skal gøre dei her fra aPrl1 "

u"u å

Alex'c
Conditorl
Th. Brorrens-
vej 56

Tlt.
45 17 61
Kelly og Alex
N issan

Haynbjerg Butlkscenter telt. /t5 17æ

dfrE:.irJør{ensfitrIrG\?EEr'r,..r.Frr

NORDBORG _ TLF. 45 1750
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D
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il. PERREGeIpp a-5
6430 NORDBORG 6474 SKOYBY
Tlt. 45 01 50 Tll. 44 44 00

Korn - Fodersto{{er

Brilndsel - Byggemofcrioler

HAFTIA.FORSINRITG
Peter Mdttcse

Mads Clausensvej 1 - 6430 Nordborg

-ring$UlE

TIL

NORDBORG FARYE}'ANDEL
v,/1. Lorsen & sØn

Storegode 62 tell. 451669

§l a g terl or r e t rti tt g ert

F1. J.J.JENSEN
Nordborg telef on 45 14 06

tlil lensen
Ollr,fyl . Conlnlvrrrr q rfr

rtrl. grt. og vrrrlredrr
Lærkevei 87 - Longesp - Tl{.450565

UOI
Lojiertofl 26-30, Nordborg

Ejnar Lorenzen

købmand Turøvei '12 Kirkeby . .'{ 5 0O 55

KOP ERING NORDBORG NU.KOPI
(04)45r80s
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