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Bestvrel_sen
tr'ormand : Chr. Jørgensen, Apotekerv-ænget 2, tlf. 450448Næstfo:mand : Peter G1ock, H.C.Drstedstej 21 , tJ-t. 453L79 \Kasserer : Peter Ha^nsen, lærkevej ,0, tlf. +51e66 .,Sekretær : Bent Riemer, Solsortevej 9, t1f. 45AZA1Med1em : Wolfgarg Saxer, perikonvej 15, t1f. 450191

Spillerudvalget
tr'o:siarrd. : EgonHaugård, Ahornvej 7, +r17A7

Ungdoros afd el ingen
?orma.nd : Peter Glock, H.C.Ørsted.svej 21, tLf . 453L79Sekretær : Bent Riemer, Solsortevej 9, tlf. 45AZA1

0l-dboysaf d.el- ineen
Formand. : Viggo Jessen, Asgårcisvej 4, tIf. 451850
Kasserer : Steen Kjellberg, Elmevej 9, tlf. 4rO581
Medlem : Knud. Poulsen, Hvedemarken L2, tlf. 45A13L

NORDAIJS HÅNDBOLDKIUB

Bestyrel-s en

Formand : Bjarne Knud.sen, Bogfinkevej l-8, t1f. +51A21
Næstformand : Peter tr'oder, Bellisvej 14, tff. 45O9A4
Kasserer : Birgit Knudsen, Bogfinkevej IB, tl-f. +51A21- \Sekretær : Jens Ove Hansen, Møllebakken 15, t1f. 45BBB9 )Ungd.fo:mand. : Jens Mo11erup, Iv1ø11egade 79, t}f . 4511++
Medl-em : Bodil And.ersen, Odinsve j 4
MedLem : Kl-aus J. tsonde, Rypevej 6
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SP
Ud.gj-ver:

Nordals Boldklub
I'lordal s Håndboldklub

Red.a.lrt i-onen:
Peter G1ock, H.C.Ørstedsvej 21
t).t. 451a79 ( ansvarshavend.e)
For NH: Peter Foder, Bellisvej 14

ttf. 450984
Amoncer:
Sjarne Knudsen, Bogfinkevej 18
tlf. 453A21

NR. 2 r'EBRUAR tgTB 9. Åaenuo

S}II,]JEBI|IøDE DH! 12. JAN.

Der var stor tilsl-utning t1l mød.et, ca. 50 deltagere var mød.t op for
?* ;Itaee i debatten on hvord.an vi skul1e få det bedst nulige resul-te f,cl af sæsonen 1978.

MåIsætnlngen: En toppfacering af klubbens I første hold + yngt-Lnger
lod. ikke til a er mente at
en topplacering ikke var nok, mån nu skal vi lkke lade os ful_}e i
søYn af sldste års gode resuitater, nu er det en ny sæson det drejerslg om.

Thorvald fremlagd.e s1-c træningsprogram, sorn stort set var tret sam.ueeom-sidste år, dog med en-he1 de1 nye boldøvelser. Andet nyt er at l.holdet i år skal træne sammen med 1. og 2. holdet een gang om ugen -foruentlig tirsdag-.
srrs træningsturnering blev fremlagtr og man kan vel sige at klubbens
behov for trænlngskampe stort set er dækket ind. rræningsturneringenstarter_f9I 1. 2. og 1. holdets vedkomrnende d. ?6. febr. klokkeslet ogsted vil blive opslået på et senere tidspunkt.
Klubhue : Der blev ned.sat et udvalg bestående af 3 raedl-emmer.
tr'ra bestyrelsen
- seniorafd..
- ungdomsafd..

: Chr. Jørgensen
: Poul- lyngkild.e
: Bent Møl1er

Yi opforri.rer a1le ti1 at glve et nap med ved ista:rd.sættelse af huset.

T.t-i3§"19.j_I_i Vi skal igen i år have en konb. trænin6s- og ferie-
-L€ | Der blev nedsat et udvalg til at sørge for at vi ikke får så mange 'overraskelser" som si-d.ste år. let blev Leif Rohr og Alfred iiansen,ner sammen med Peter Ha-nsen skal tage sig af dette,
0g nu til sl-ut sidste indend.ørstræning for seniorer bllver mand.ag d."i1.2. Derefter trænes som normalt - tirsdag og torsdag kl. 19.oo iIrDalenl Nord.borg.

Egon
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Lad os lige f::iske op :

i. hold spifler i serie J

2. 4

1. 5

+. ,
,, 6

Yngl . 1'ngl . A JBU

lesuden tilmeld.es til- talentturnering t holct i samarbejd.e med Egen og
Svenstrup.

t hol-d tilmeldes JBU landspokal
I hold - i SIts pokal
1 yngl

Kredsi-nddeling for turrrering 19TB foreligger.
udvalgsforuand se, mod hvilke holC I i åi skal

I kan ved. jeres spiller-
. spi11e.

B.R.

,)

OI'D BOYS AXD.

På spitle:møtlet den 16.1.78 fik vi a1le udvalg besat, og det blev fø1-
gende :

Uf A-hold :
UK B-hold :
UK Veteran :

Per Møllerskov - Gurrnar JØrgensen
Arne f,und - Nis Buchhol-t
lI .J, Jermer

Depotbestyrer for ølkasse: Bent Hack
Overtrækstrø j er : Hans Jessen

Sønd.agstræning udend.ørs i narts. Det er noget nJrt, men I har godt af
det, altså start søndaC d. 5"4.7A n. 10.oo på baaen ved ilarnbjerg
gkole.

Marrclagstræning udendørs start d. 1.4.78 k1. 17.3o, vel mødt.

2',

f,boro' 
Q\o'ooru

Storegade 43 - Tlf . 45 30 34
6430 NORDBORG

Stedet hvor glode mennesker mldes!

TøMRER. og SNEDKERMESTER

I JENS MOLLERUPI
MøLLEGADE 79 HOLM

TELEFON 453344

centen texuLL
v,/Niels Bierregård

HAVNBJERG CENTRET
6430 NORDBOFG. Telolon 0{-450326

URE
eftf. OprrK

STOREGADE 65 NORDBORG - TLF.45 155I

FtrUG§EEI
NORDBORG LANGESø BROBALLE

45 0252 rts 12 85 45 13 34
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SIOREGADE 9 6430NORD8ORG , TELF. (0.1)153333



Idrætsfonden må

anlæg af nye baner
Idratctooda på Nordlh fåt

ikb bv til !t dille .i $sm
i l@rEd(rre. D€c he i
hvct hld til Du ok@Eiudvrl.
gt sE.ef fr, @ oD od€lia
aIgælæ liSEr mturtiSvb i
bydde{tel.

- IdrtlroDd! hrr oogt I@-
rum ettibkud, €poDsm
ELd brxg til uIEs et ø ætle
bddb.ry wd itdmaet wd
Noid.ls-hlle. dSa bcpe*e
JuCtr.Jæ.

4nt::reg_qg!d
Nu kan det snart vr,'re nol<. ,\1drig tror je€i så mange aktive ogledere har folt sig ti1 4rin son i disse dage.

Grunclen er ganske l<Iar, Iiordborg Xonmunes borg,mester Jens Chr.Jensen erklærer nu, sorn formand for ørkonomiudvalset, at Idræts_fonden lhke kan f ora,ente penge fra k-omr,unen ti1 anlæg af, nyebofdbaner verl Nordalshal I en.

Fodboldspillere er åbenbart it(ke ret hojt i kurs pfr Nordals, ihvert fald ikle dem fra liorclals Bolclklub.

l{åske tror ikonomiudwalget at man har meclwind i befo1kniugen,
fordi et blanriet forum l'orlanqer ai{tivitetshuse runclt onrkring ikommunen. Et 1æserbrev i awiserne fastslog jo f'rejcliqt, at idræts-faciliteterne var tilfIe,1ssti11ende i kormunen. .r"g rra, il<ke no-get ir;lod hverken dissc organisationer e11er personår, he,ler ikkederes ærl,de. rfåske shul1e cre bare tale om ar{tivitetshuse oa ikk trri.lr. tslaci.t Lteler. I

tsoldbaner vecl Ncrdalshalten frar v.cret på onskeser.llen sicien i\l,blev stiftet" i 197o. ljn de1 t:dwa1g har været ne<isat, såwe1 kom_nunen som Idrætsllonden oe kluLben har wi:ret mere e11er mindrerepræsenteretr firlles for det hele c.i.inridlertid at det nu yisersi:, at r.ære forgawes.

rsær 11e siciste fire år rrar wlst inef,ektivitet og bureauirrati,e11er rettere vilret sliuespil og; brød ti1 foliiet.

Hvad gør vi som sytles o,r loclbold ofl helst rlyrl<er clen i lrl3, så nu?Ja wi er j. i wanen, vi skal altså lortsat køre rundt i kon:.:uneno6; fin<ie nogle baner ve.l l.ire forskellige sl{o1er, nemlig Iiolm,(;Jsterlund, Havnbjerg og Nordborg samt spi11e så mange kampe somrnulict ved Nordalshallen. I\ron irike de fleste forstår at dette for-hlndrer næsten alle Iormer lor klub1iw.

selv finansiere

Forda vil i alDs d rt
etablere tE fodboldh.E. be
åÅadboldbu og frE rmirl.-
nø. Det er i ordø, @ yi lu
ikke væ !€d til .t .iE tEbbd
hertil, Vi firder, rt @ f,æ
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aobg8B, deådetremL
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e.l$gæ d6 ti b.D.f

- ArlæBEu&ifra a qgirt

til omtring to Ei[. kr., os diæ
IEae Eå Idretsfonda pmve åt
sl.!tro på 6n elhn arda Elde.
Dor kom i hvert fald il|<e
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@udvslS$, siew bor3æ
8ta Jeis Chr. JeM.
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DANBO SIJPER

TELEFON 45I109

Mekon,ke, V,ggo Louslen
Hovnbierg

Tele{on 45 l4 60

Bent E. Dlad,een
ort. 

"l-inrtollotør.

.Storesode 63 tlf. (04)45 .I950

ALTING i EL.TING

Kunstboden
,, i Nordborg
' Storegade 9, rlf. 45 19 15

Moderne brugskunst - gaveideer

hver onsdog kl. I9.30
NøRHERREDHUS

LÆSERI=ZIBREV

10.1) .5 00 70
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A1ligev61 6i cI-et iiuligt åt frerivise resul'tat6r, s.i-el 10r
som Ungclomsrækl<erne, men også kur forrii vor€ mange gratis og fri-
villige ledere er sfr tålmodige son de er, her war måske noget
byrådet sku1.1e være lidt mere opmærksom på.

Det er sørgeligt NII skal Lrawe denne skæbne, i en rig kommune med
manqe b.rrn og unge. Hvis ikl<e situationen lr:ses i l*rbet af februar,
håber Jeg at aLLe sportsinteresserede stemrneberettigecle wj-1 huske
dette når der skal stemures den 7. marts.

Politi\ bør efter min mening holdes u(le fra syrortsplatlsen, men
hvis det kun er pression der tæ1ler mii vi jo også benytte sfr-
danne muligheder.

Chr. Larsen

soio vi1 give et nap med ved

K.P.

HØRT I I'ORBItr'ARTEN

do luckas, hvar skat jeg gir i udbetaling på en sodavard?

Fest-i-by rrTB (2. - 1.i.78)

0ld-boys afd. mangler nogle friske folk
I'est-i-by, henv. tj_l K. ioul-sen.

Old-bovs stæ\rne

llandag den 2o.3.lB k)-. 20.lj sidste aften indendørs, d.enne aften afhol
9:1 "i vort år1ige brændevinsstævne, sa"nme regler som de foregående årAIfe som er mød.t kl. 20.15 deltager-i fodtrælmingen om holdsaime rit-nins. ,r

HJEI,IIIEHOIDET .....
havde tabt 7-0, og anføreren gik hen tif dommeren trykkede hans hånd.og sagde: - "nn strålende kam!r virkelig strål-ende'r!
- r'Synes d.u ?tt, spurgte dommeien forbavset,
- "Jå, du skutl-e hat set d.en!rt

fiI unsdomstrænerne
Der er møde tsand.ag d.en Il. febr. kI. l9.j0 i hallen.

I

I
I

I

I

6
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N. BOYSEN
Spbokkcn 2 - te!f.450096

Velegnet
sko I evogn
cg eget
teoriiokole

STEFFENSEN

4515 49

. . . ,|rG,rt kcber del hor

STOREGADE 77o NORDBORG

TELEFON 4517 44

) KAMPER

MObil eui.t service

2.t.7 O. Aaaar.aa

Løftertoft -.Nordborg - Tll. 45 lS at i
!

ALg AI.'T(I SIIT'P

IIANDELSBANKEN
rllr(, r"e(l r.brlledel

)t' Han
bruger
hodet

;;":i""rii:

llavnbierg Slalionslro

?rov vor bcratnlc rnrclning.

Gri!lstcgte kytlinger og forårsrutlcr

Anna og YiEgo Bombcrg
Ilf {04) 45 10 l9

?lelmuth ?lønsen
B" ;nsla0ermester 

ll Y S' installatør

Bækgade 2 - telefon (04) 45 16 54

NORDBORG KIOSK
N. Lehrmann Madsen

Storegode 49, tlf . 45 A1 I 4
Aut, tips{orhondler - fipssyslenrer I

BLADE - -TOBAK _ PiEER _ RYGEARTIKLET]

KAFFE _ SOUVENIERS

N8! F ilm lremkoides

KøBMANDEN

Benl Lauston

Man

går da

4:-fio,.';27



NB IIYII

Delegeretmøcle
Chr. Jørgensen og Wolfgang Saxer var NBts repræsentarter ved JBUts
delegeretmøde den 5. februar.

Træni-nqslcir
Spillere fra 1. og 2. holdet skal på traningslejr i- tiden l_7.,/18. og
19. narte 1978. NB gæster FDI'/IPI's Trenehyite i Tarp (Sydst-esvig).-

A1s-cup
Årets_ cupturnering for øens seri-e J og serie 4 hold forsøges gennem-
ført lige efter sommerferien son træningsturnering ti1 efteråissæsonen-

))j

Yinpler/pokaler/gaver osv. ti1 klubhuset
AlIe overrnæv-nte genstande som tj-lhører NB og som p.g.a. placlsnalgel errrd.eponeret prlvatrr kan nu afleveres ti1 formanalen Chr. Jårgensen.

Talenthold
Der forsøges igen at tilmelde et talenthold med spillere fra EUI, SUtr',
BI} og NB.

S øskend.erabat
Der gøres opmærksom på at ungdomsspillere soro kan få søskend.erabat ved
kontingentbetaling sel-v skal rette be1øbet på indbetalingskort. Kon-
tingentet for u:lgdomsspillere er normalt 6o kr. pr. halvår. Er der to
søskend.e som begge sp111er fodbold i NB skal hver betale !o kr., ved
I søskend.e skal hver betafe 4o kr. pr. halvår.

Påklæd.nine ved kampe

NBrs klubtrøjer er sort ned røde
rød.e vinkl-er elfer striber - 1.
ne er ensfarvet rØde.

Reklame

Bestyrelsens holdning ti1 reklame på klubclragten er uændret, dvs. fort-
sat ingen reklame på NB,s klubdragt når der spiiles kaop.

Et forslag om at benytte rekla.ne på træningsdragter e1ler over-cræks-
trø)er blev dog gcdkendt"

Wolfgang Saxer og ?eter Glock for henholdsvis senlorafd.. og u:rgdomsafd.
und,ersøger mulighed.erne .

Mere on det et andei sted i bladet.

striber, bukserne er sorte (he1st med
hol det spiller med vinkler), strømper-

)

Støt vore O
annongører

I

IYYT FR,A

00Ms[t0.
DER ER AI'IID GANG 1 DEJ,I . . . .

-

iiu ka, vi errdellg glappe af, siger fodboldfolkene, når den si-dste tur-neringskamp er spillei- og for t{Jrda1s Boldklubs vådkommende når af-
:' t::lg:I::1_"*u er oveistået. Der er 1ænge fra november ti1 marts ogL ,ra-Lrorsamlingen, et par bestyrelsesmøder, et par spillermød.er, etpar lndefodboldstævner og riat træning i halien "r til- at overkonmeind.en ræset med turnerin[sfodbolden i§en begynder.

Godt nok beg-ynder d.e fleste hold rned to gange ind.endørstræning lige ef.ter nytår men e11ers er der ikke meget gang-i klubben i d.enneher tid -tror de fl_este.

SPORTEN har set i NB folks termlnskar-endere for at få bekræftet eflerafkræftet denne påstand. og her er nu en rapport om NB?s aktiviteter ijanuar måned, aliså en af"ae-isiifle"lmaneaer.
som^nærmt før gik de fleste ungdomshold lgang med trær,ringen lige efternytår og kort efter er også seiiorafdelin§en"kommet ud ai starthuller-
1"--.y-et. der er også nogei andet end fodtord som skal pr"Åu" i Nordar-sBo1dk1ub.

Onsd.ag d. 4.f. var der lottospil på Nørherredhus - et af d.e ca.1gspil vi holder hvert år'. lennå aag var d.et oldboysaid. iur. r alt ne1-lren-6_og Q personer har vi brug f5r ved sådan en aften. Dagen efterford.elte folk fra ungdomsafdellngen i-ndbydelserrre til åkolestærne ti1
d.e forskellige skoler her på Nord.a1s.

Mandag den 9.1. var. der ungdomsudvalgsmød.e med ca. l-g ledere og tlræne-re. Før mødet var cheftrænere fra hver u:rgd. række sa.rnret ror åt til-rettelægge kommsn6s aktivi-teter i forbindålse med et fælles trænings-P f"r.
snnme aften kørte vor spillerudvalgsformarrd og seniortræneren til Nr.Hostrup t11 et sr nøde hvor der vai trarin[sifi""årine-iå--aaesoraen.--
Dagen efter, ti-rsdag den 1o.1. var der tr'est-i-by-festudvalgsrnøde med.5 pers. fra NB og 4 fra NH. Næste alag var der igen lottospil. Dennegarg var det hold lrs tur. trra k1, i,i.45 ti1 k1; 2!.oo vai per,
!lli"Il"*, P-"*y,. Car1o, Geggan og Keåde teskæfiigei åom enten'oprå-oer, .kontro11ør, kasserer e11er aukti-onarius.
Dagen efter var der spillermøde i seniorafd, på Havnbjerg stationskroog for en del af d.eltågerne var det aften nr. I i samme Ige, hvor devar rri byen'r for NB.

samme aften var forøvrigt nogle fra ungd.omsafdeling i Gud.erup, sven-strup osv. for at hente tifmåldir.gssedler ti1 skol-åstærmet. låt varlgen.arbejde ti1 fredag, aørdag o§ sønd.ag ti1 et po, p"r"orrur som nugik igang med at fremsIi11e sfå1eitæ-rmetå progran.

,I



I{B's KLiIBHUS
snaxt færd.ig

I{ardag den 15.1. var formanden Christial 'rGegga:rtt Jørgensen, Poul lyng-
kiIde og tsent Møller, vort klubhusudvalg, samtet for at p1allægge ar-
beJdet ti.l ombygning af vort klubhus (kære venner - et par hund.rede
frivillige arbejdstimer for NB venter på jer!).

Så ka^n også oldboysafd. holde deres spil1e:mørler i eget klubhus. De
ho1d.t nemlig spillermøde samme aften i ha11en-

Dagen efter, om tlrsdagen, mener SPORTE{ at der var stort møde på Sven-
strup forsaniirrgsiius ned Idræisfundetl sod væri. Der nåbte ihvertfald
aflyses et bestyrelsesmøde. for at Wolfgang Saxer kunne deltage, han
slalder i haludvalget.

§emms 3ff,sn holdt ungdomsafd. ttcheftrsrerertderes møde nr. 2 hos Erik.
Torsd.ag d. ]9.1. var ungdomsudvalget i-gen saalet ti-1 møde ned skole-
stsv-net på dagscrden.

Så var der igen J-ottospil på programmet, denne gang om fredagen ford.i
der var koneert om onsdagen, yor sædvallige lottodag. Kaj, Pou1, Leif,
Arthur, Preben og Peter var i sving og sørgede for at de ca. 12o frem-
mødte fik en gemytl-lg aften.

Lørd.ag den 21.1. k1 . 8.oo startede lltsrs stcre skolestærme i hal]-er r1n-
der ungd.omsafd.. regi. nn time senere mødte 8 iriske gutter fra ll3 )l:a
formald.err i spid.sen, oo for at re jse et redskabshus bagvei liordals-
hairen son nu kan huse de redskaber der var p)-aceret der, hvor cm et
par måned.er NBts kl-ubhus skal være. Arbejdet .rar afsiuttet on efter-
middagen mens skciestævnel inde I hall-en vareie ti'l ca. ki. 22,cc.

KI . l.1o søndag flc:'gen Llev I-,rs5,;.g lgei. tr::a-- i h.i-1e:1 , jf -'-: 'l::. .1:.3-
rl.omsafd.. gik igang ned forbereCeiser: ti-- skofestævne-ls s-io:;e r1ag, i-
tlmer senere bie.v den sidsie ka.ur sp1lle-t.

Næsle cias, mandag den lJ"I. tn- al;enen, ;-k J'eggan og Ke:1e -;arq:.cC
ou:bygninge"i:ne i klubhus, d"agen efter var der bestyrelsesnøde og om ons-
dagen var der igen lottospil. Denne garg yar det "3.holds" -iu:, ned. Berrt
Per, Peter, nrling, leif ogl'Yerner med taskentr.

Samme aften blev d.er afholdt spillermøde i juniorafd. på gsterluld.sko-
1en, for Jrngl-ingene i Nordalshallen og ungd.omsafd"elingens cheftrær-rere
var igen samlet for at plar:lægge træningen.

)

B

)
)

)

)

Ired.ag den 27.1. var d.er trænertræf i Augustenborghallen hvor NBrs
ungdonsafd.eling stil1ed.e ned B marld, mens en del tiner den sidste week-
end i jarruar blev brugt ti1 istandsættelse af klubhuset.

l'or,rkke al glemme, son næ\mr før, træningsafiener mandag, tirsdag,onsoag, torsdag og 1ørdag efteruiddag træner senlorafde-iinqen ude"

Jeg har sikkert glemt en de1 and.re alrtiviteter, men sådan ser altså
en af de "fcdbold.løse,' må:reder hos l,iB ud.

?eter Glock

@:!J.E--q0R-T RÅ]. I N,)EN I Ul: G JOMS A F lELt N G dl\
,

Nogle trænere fra ungdomsafdelingen har.i januar og febmar været sa:l*Iet_for at udarbejde et op1æg til- en'fæ11es linie i træningen i NBrs
ungd"omsafd. ?å nuværend.e tidspunkt er vi ikke færdige, men vi kan godt
nu fortælle on det vi hidtll er nået frem ti1.
Vl regner med at oplægget vi1 omhand.le { hoved.punkter, nemiig

1. Må1et med. træningen ind.enfor de enkelte årgange.

2. Træningsprogram (nu og i fremtiden).

1. Opbygning af en rræningsaften.

4. Væsentlige forhold for opnåe1se af bedre resultater.
rndenfor d-et første hovedpunkt har vi behandlet ungdomsafderingens !årgalge (d-rengespitlere) hver for sig og opstillet måfsætning ior hver
årgang. rå d.ette tid.spunh regner vi ned al rnå]sætningerne vil blive:

: Kendskab til fodbold
rrHolde af kuglenl

: Sparketelorik
Boldbehandling

: Posltionsspil

lusli_nge

lvliniput

I,iJ-leput

lrenge/ juni-or : Udbygning af kunnen.

Gennemgående for alle årgange gælder, at vr vil_ lægge op ti1, at vore
ungdomsspillere ved træningen får så meget boldberØring som muligt, dvsat spil i små hold med og ud_en mål vit blive anvendt j- stor udstiælcerng

Vi vil ikke udarbejde et t:ræningsprogram for d.e enkelte årga:tgeu idetYi nener at d-et må overlaoes til trænerne lndenfor hve:r år[al[. De-L e::tluligin vi vi1 forsøge at ].ave et træningsprogralx senere, merr v1l fø::st
fo::søge a.t få trærringsarbejdet kørt ind på en fæIles linie"
Vores op1æg vil b1j-ve færdiggjort her 1 starten af februar måned og vil
derpå bli're tilsendt afle ungdomsafdellngens ledere og trænere.

På trænernes vegne

Eri-k

c



15 ErrER 16 UNqD.HOLD ?

så er alfe tilmeldlnger ti1 turnering 19TB afglvet. rgen i år er vigod.t repræsenteret alle sted.er

Dog må siges, at for juntors ved.kcmmende er det skuffende. Hvorfor ju-nior ?

På papi-ret har der været.spi1lere tir- ihvertfard 2 ho1d. ldag er derkun"lige til et. Så må vi LåUe at d.e vif holde senmen-o[ sefifølgeiigogså, at flere igen kommer tilbage.
Iølgende er tilmeldt:
JBU

1 junior A

1 drenge A og B
1 1i11eput A og B

1 miniput B

SI

1 clrenge B

1 liueput A og B »
1 mi-niput A og B
1 puslinge A og B

1 pige
måske også I junior dase ?

Peter Glock

Vl {a1r også oplyse, at kredsinddelingerne for JBU foreligger. ved hen-
vendelse til jeres tranere kan r få at se, mod hvil-ke rrora r skal spil-le.

B.R.

R
REK.lAtrtE I UNGDOMSAIpEUNG

Bestyrelsen er enige om at holcle klubd.ragten frl for reklame roens træ-nlngsdragter og overtrækstrøjer kaJI forsynes med reklame.

?:1"å3år5::klussionen 
efter beha"ndling af et forslag ved sj_dste br »-

Hvad betyder det for ungd.ornsafdelingens vedkommend.e ?

Som bekendt er et af ungdcnsud.valgets ønsker at forsyne a1le 1. holdi de-forskellige ungdomgrækker (ialt 6 hold) ned ens træningsdragter.
Desuden.kunne vi gotlt tænke os at hver ulgd.omsrække også hai sit-eget
sætovertrækstrøjer ti1 træning. Ønsker sora selvfølgelig kun kan reå-liseres når klubbens økonomi- tillader dette, men ud.gifierne i forbi_n-
delse med klubhuset sætter for øjeblikket en naturlig stopper for den
slags ønsker.

{*l.1 _nu fi-nde nogle sponsorer som på denne måd.e vil støtte Ntsrs ung-
domsafdeling kan vi kornme vor nålsætning endnu et stykke næruere.

Interesserede bedes kont;ukte undertegnede.

],ILI,.O!UTTER

Ja, så er vi begynd.t at trøre til den nye turnering og vi håber på at
vi får en dejlig og spændende sæson ud af det. ler er tilmeldt 4 Iille
puthold men der er stadig ptad.s ti1 nye spillere der vi1 spil1e fodbold
hos os.

Vi er iniitil nu tilfredse ned jeres træningslnd.sats, I gør noget ved
d.et, og d.et skal nok give gode resultater.

Hil-sen
Kurt, leif og Johannes

)

XKSIRABLA'ETS ?IADECHA],ICE 78 TII NORDAIJS

Nordal-shal-len er rarmen om d.enne l-aldskendte konkurrence torsdag den21. marts t97B (Skærtorsdag) med Festiby som arrangØr. Foruden talen-
terne fra hefe Sønderjyll-and optræder denne aften en række kendte so-
l-ister som Jørgen Ingmann, Birthe Kjær, Dario, Sten Bramsen og orke-
stret leder kragerup. /irra"ngementet varer fra k1. 20 til k1. Ol, hvor
de srdste ca. 2lz timer er l,a1 .

i)

Festiby håber selvfØlgel-ig på at dette show vil trække mange mennesker
til ltrord.alshallen id.et det forventede ovefskud fra arrangementet ude-
lukkende for lrIB's vedkorrmende skal bruges ti1 at dække udgifterne i
forbindelse med det nye klubhus og for NHrs vedkommende er pengene be-
regnet til at dække kommende ekstraudgifter i ungdorosafdelingen.

P .G.

Jørgen,

9
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Kolmo§
DERES HOKI KøBMAND

TELEFON 451717

enghoff
HERREFRISOR

I]AVNBJ E R; BUTI r<SCTNT TN

tporlrrrlillar

5ønderb,rrg - flf- i:+) J: l5 57

Nordborg - Tlf (O{) 15 16 58

iffinatsltlt$ttt
Storegade 4 - Nordborg - Tlf. 45 14 26

Søndc'rgade 7 Guderup - Tlf . 45 8l l0

Erik Petersen
Blomster - Frugt - Grønt - Konsen-es

Storeg, 7, 6430 llordborg, tlt. 450366

pfimffY
Ttt. 45 16 25

_ ET HELT HUS FYLDT MEO SKO Storegode 56 - Nordborq - Telf. 45 l7 l5

sttts0c Wset
&orcgade 55 . 6430 Nordiorg

TU. $4)15 ø8 6?

Alt i sl-kclkenudrtyr

Storesode 30- 32 - Tlf. 45 15
Nordborg

)

FESTIBT
Jeg håber at i a,lle læs1,e Jens wes indlæg i sidste nummer
af SPORTEII,om at give en hjælpende hånd.lrlogle af jeres km-
merater hr allerede i nogen tid arbejdet med forberedelsen
a,f dette års trtriST I EY arar€ement,som i hved skaJfer den-
ne fest uge et meget fint overshrd til klubbens drift året
igennem.
EEST I BY har brug for en masse frivj-llig arbejdtskraft så
derfor beder vi jer om at udfylde deme kupon rmderst på
siden,og afLevere den tiL de to undertegnedertænk på i hjæ-
lper klubben og så er det sjovt at tage et nap med.

FODBO],D u-Ånllot l

NA\T[: NAW:

Jeg kan hjæ1pe:

TtrsCaA d. 2/5
Onsdag A. :iS
Torsda€ d. 4/5
Iredag a, >/>
Lørdag d. 6/5
Sønda6 a. l/>

'.reg tm hJætpe:- -

Tirsda€ d. 2/5
Onsdag a. l/S
Torsdag d,4/5
Iredag a. S/5
lørda€ d. 5/5
rønoag o, t/)

Med hilsen
og håndtryk

mvh mvh Yagn llorsen

svAR TI-I, CTAUS ÆiGÅENDX STÅ\n$ER

Det er rigtigt at ind"bydelser ti1 stærmer bliver sorteret ved højere
lnstanser og d.e fleste bl1ver snidt i papirkurven. I)e højere ins*anser
er såmænd. bare mig. Der er i ind.eværende- sæson næsten kun inagået in-
vj-tationer fra Norge og Sveri-ge, d.erfor er de smidt væk. Invltationen
fra Tønder kom to ,d,age før dit indfæg og er videreekspederet ti1 ung-
domsafd.elingen, d.a dette stævne er et klubben kan acceptere.

Invitation ti1 0}lerup Cup er ikke modtaget. Orn dette sky1d.es, at jeg
på det tidspunkt hvor invitationen normal_t udsendes skiftede adresÅe,
el]er om det er ford.i I ikke har opført jer ordentJ-igt ka:: jeg ikke
svare på. Andre invita.tioner fra Sønderjylland er endnu ikke mod.taget.

B jarne

11

Iffi-1
I rrorroror a I

I rrr-r. iortrs rqzsl

odidqs * §legttri

&

Pølrmrqerl

K. S'TERNBER,s

tlf. :



ESTON
hr vrg tll vrg

IOITY PETENSET
MøSLER

Storcaodc 69-7 I -Nordborg-T lf .45 I9 3 I
Vi sæller kvalilelen ihoi:ædct

Der er også tPort i at hunne

høre bil på den rigtige måde!

. [.ær det nemr og bekvemt i

TORD.ALS XORESXOLE
J. BRODERSEN

Nlrreskovvei 2 SvenstruP
te1f.456250

OG GIIDE ]TENilESXER i'øDES -
tcltlon 4:i tO 46

Ss[y luo ]
STEOEf HYOR STORE XAVilE UHOERHOLOER

S lagter B iør n
SLAGTERMESTER BJøRN NIELSEN

Storegode 23 Nordborg telt.451447
TRICOTAGEHUSET

Storegade 31 - Nordborg

molermester
45 18 52 - 0sierhoven ll - Nordbo'g

[lKilX
@ w,il
ollit\

RUTEBI LSTATION ENS

AVISER. BLADE. TOBAK & CHOKOLADE
TELF.451428
Abningrtider: H"erdoge I'l k1.20

Lo'doge t'l il- 18
Søndoqe til Ll. 12

NORDBORG AFDELING

- en bonk De kon rcgnc mcdl

HVAI NØT ER DET TNI ??

Jo d.et kan skam nytte - hvad. ? - jo, at nedlægge en berettiget protest.
_1. hgl:det herrer kom under kampen nod Politiet den 19.1l.T? ud for nog-}e tidtagere der ikke rigtigt iravde styr hverken på kampens 1ængde el-1er tid.en for udvlste spfttEre. Vi nediagde proteÅt og ?lt neclhold.

Ti1-karopen 1 Dybbø} var uadertegnede opført på hoJ-dkort - men jeg kun-ne oesværre ikke møde op. Mlt narm blev i_kke streget efter kampen.Dette bevirkede at leg iik tilladelse til at sp111e med i omkaåpen,ldet jeg sorn opført-på trold.t<ortet var spilleberettiget.
Kampen blev herefter sp1l1et torsdag den 19.I.78. Den første kamp var
endtmed_ en sejr på 1 mål t11 politiet - men denne ga:rg vandt vi irampen
med f 6-l-4.

Til .stor g1æd.e for spi-11erne var der mød.t vi-rkeligt mange tilskuere ogd p støttede os fortræffeligt gennem hele kampen. Men antallet afØ. J og kampens betydning gjorde nok at vi blev lidt ekstra nervøse.
Kampen blev imidlertid r,,undet efter en virkelig god holdindsats og rned
scori-ngen ligeJ-igt fordel-c over mange spilrere. Årsagen til at vivaldt var nok en god kondition parret med en god tattitr.
tr'orrrden kampen mod politiet har 2. holdet efter jul spillet mod hen-holdsvis-Sørup i Flensborg - hvor vi vandt 2B-l_5-og e.rdul-:-g mod Sunde-ved den 22.L. hvor vl ligeledes vandt 21-l:-. yi hai kun miftet 4 po-int og figger på førstepladsen sammen med ?ol-itlet samt irlotmark. -

J ens-Ove

SPIIIIRMøDE DEl{ 24.t-.1978 I NORDAISHAILm{

Bjarne opl-yste at han ti1 generalforsamlj-ngen i april agter at ned-
1ægge si-t hverv som formand.. Ha:r føfer ikke at har: har tilstræfkeligindsigt i håndbordspillets rnysterier tif at han kan fungere tilfreds-still-ende som formand.. ttan er dog villig tif at fortsætIe i bestyrel-sen
som kasserer og evt. hjælpe med andet ilpapirarbejde" i klubben.

Bjarne efterlyste endvid.ere noget mere klubfø1e1se og flere interesse-
rede mennesker ti-1 at tage et nap med i foreningsarbejdet.
Kr' '1kom med et 1ængere indlæg hvor hal gav udtryk for at j,IH er særde-l-t la.ngt bagefter med hensl'n til klub-liv og ånd i forhold ti1 a:rdreklubber. Han mente, at na.m11g ungd.omsafdelingen trængte til en ordent-
J-ig saltvald.slndsprøjtnlng. Dels for at de unge ka:r blive mere aktive-ret - og sikre et bed.re og bredere udbud af fiitiasaftivj-teter og delsaf hensyn til klubbens fremtid..

Knud mente at flere af vore_ungdomstrænere gør en stor inclsats, men at
de nok får for lid.t ud af deres indsats ford.i_ d.e er for unge og derfor
har svært ved at styre holdene. Ha:r mente at vi 1ige som NB buide have
voksne trænere eller ledere tif hverr eneste hol_d. ior at få lidt mere
styr på spillerne og d.eres håndbold.opdragelse.

vi skal i den konkurrence som vi er ude i om at få fat i d.e rrlge spil-
lere sørge for at vi ikke koruner bagefter - således at vores ungdons-
hold l}<ke skal rrud"d.ør'.

tr'or at det ikke skulle blive ved kritikken tilbød Knud at harl vi-lle
træne et hold ti1 næste sæson, f.eks. et mini-drenge ho1d.

13
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Bygnlngearllkler - Trelart
JENS KOLUOS' EFTF.

Holmgade 33 - Tetf. 45 14ST

ILHOFF'
LEGETpJ - HOBBY - B^BYUDSTYR
NORDBORG - TELF. 45 1483

Nordborg Cyklebørs
vf Haral<l ogWaldemar Percrsen

Storegade 2 - telelon 45 06 35

HANS SCHMIDT

ek som i neret

opti ker

URE OG OPTIK _ GULD OG SøLV
Telf .45 00 l5 - Nordbors

LANGESø HERREFRTSøR

PLADSBESTILLING .

Kom ind eller ring og ofrol rid

TELEFON 451231

SVEND WITTE

BOLIGMONTERING

Holm - Nordborg - Telf.45 13 06

MANUFAKTUR

KONFEKTION

Helmars "FOTO"
NORDBORG - TLF. 4s t6 06 t

\A/. BUSS
El-installatør

Specialcenter i hvidevarer
HAVNBJEBG BUTIKSCENTER

Telf. 450766-450266

drKrptuil
V,/ CHRISTA WARXECKE - SICHAU

5TOiECr,DE 73 - 6430 NORD8of,G
TELEFOX (Oa)as 1779

)

-Efter d.ette indlæg var der mange der "kom ud af buskenrr. Det visteslg.at d.er er særdeles mange månnesker i klubben der i og for slggodt vi11e træne et ho1d. frndertegnede forsøgte så godt Jon mufi[tat notere navnene ned så vi kan aiUe3de videre med dette * inen derer overhoved.et ikke for mange narrne endnu - vi ka:r bruge ma:rge fle-re, også forældre tiI ungdomsholdene er meget velkommen t11 at giveet nap med..

Der kom herefter forskellige forslag - b1.a. at lovene bliver lavet
or0_såled.es at vi får et ungciomsudvalg af f.eks. tre voksne personerti1 at støtte ungdomsarbejået og ungåomstrænerne.

Mød.et sluttede med en opfordring ti-1 alle om at gå hjem og tænke
nærmere over hvorl_edes vl fremover kan styrke klubarbejd.et.

En tanke-vækkende aften I I !

Jens-0ve

laurine

TAK

SPORTXN har fået tllsendt et par meget flotte tegni.nger som blev præ-mieret i- forbindelse ned en konkurrence ved småpigerne, drengenes ogpi-gernes julefest. Af telceiske grund.e var det dåsværre'ikke muligt -at bruge dem her i SPORTEN.

f,P&
DI

I{Ø}nR

Sæt X i ka.l-enderen.

Lørd?g d.en 18. marts er der afslutningsfest for seniorafdefingen.
l"andaq den J . april- -fhof d es JIH' s o rdinæl e generalf orsaml_Lnq.

1,,-'EP. A

I har nu soiflet 10 kafipe og fået 8 point med en mål-score p5,44: 44.
Deite år startede meget godt rned en sejr på 7-4 over Asserbafle. Sej-
ren kurlne være blevet meget større, men I var sikre på at vinCe hele
kampen igennen. Jet er ikke ti1 at fatte at vi- tabte 2-4 tiL dern sidste
år. Llei er en fornøjelse at træne jer fordi I møder flittlgt op ti1
træning og I laver noget.

Jeg kan mærke hvorda:r kampgejsten bliver større. I kampene skal- I ho1-
des hen hel e tiden. I J-4 ka:ripe førte vl med. 2-1 måI og iabte Cog meC
et par må1. let sker når der kun er ca. 5 min. tj-lbage så begynder I
at slappe lidt af, da I tror at sejren er hjemme. I d.e sidste 4 kartpe
sku11e vi kunne hale 5-5 point hjem.

Sel-vom I har tabt en kamp taber I ikke humøret.

15
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s.P.M. ?2

{"_"-1 er f. halvleg af turnerlngen jo s1ut. Indtil den sidste kpmp
S.P.M.72 spl11ede glk det jo meget goclt. Men så kom kampen nod e.i.I.
JJen kamp S.P.M. 72 al]-e frygted.e at cle skulle tabe. S.p.l4. 72 tabte
da også 6-4. let var jo ærgerligt. Men hvad gør det, bare S.F.lt.T2
sIår d.em i 2. halvleg så er det hel-e jo godt 1gen. Grunrien ti1 at
S.P.M. 72 tabte var jo nok den at kampen sku11Å spilles k1. 1o søn-
dag formid.d.ag og at d.e aftenen før havde været ti1 fest all_esamraenti1 k1. 24.

S.P.M. '12, Iwad, står det for? Prøv at gæt. Ja selvfø1ge1ig siår detfor småpiger mesterrække pulje 12.

Held og lykke i de følgende kampe I skal spi1le, piger.

.ruuoR DAlrEx. 
u1la

)Ja, nu er 2. halvfeg af turnerlngen jo begynd.t. Efterson der e:: nogie'
stykker d.er er holdt op, iigger -ri da meget pænt i rækken. llen vi kunxe
sikkert have ligget meget bedre hvj-s fol-k bare gad og kor,rme t-rt -Lræning
og ti1 kamp. Ma:: }ærer Jo lkke at spi11e ord.entlig saromerr hvis de ikke
kommer ti1 træning.

yi savner a1le jer unge piger der a11igeve1 ikke laver noget torsdag
aften k1 , l-7.3o - l9.1o. Hvis r bare vi1 hJæl-pe os rned ai danne eihold. I skal være født i- 1962 etler 63.
S.D.P.'s JUlj!}'E§T

D. L7.12. afholdt vi julefest for småpiger, drenge cg piger. Iesien
varede fra Zo - 24. Der blev i j-øbet af aftenen afholot ad.skiliiqe kon-
lcLlrrencer. Vi- startede med en gættekonkurrence.

Yed inågaagen skul-le d.e gætte hrror mange 5-ører der var 1 et gl_as. Løs-
ni-ngen var 217. I,lnd.a vardt m€d Z2o, nr.2 var Annemette med211. lræ-
mlen var 5-ørerne ialt kr. l7r15.
Så blev der spist pøIser og drukket sodavand. lernæst d.a::sede vi alfe
bal-londarrs. Der blev trukket lod mellem de sidste tc par beståeide af:
Aiice og Ja.tr - I-laiken og !,Speeder" (Henrlk S). Alice og "ia.:: ra:'.i*, lod-
trælceingen og fik hver et }iH-gtas.

Så blev der darset tif Sn.:kje, Sh:r-bi-d,ra, Beatles osv.3o: a.4aJ.gs-nevis skull-e cie hver have tegnet er rneClen fra iill . lei -,,a.: s-r=Tt a l
vælge den oedste og clen sjoveste. len bedste -+egling tegrele i.ie::.-"e t
Kristensen" Den sjoveste tegnede El1en Hansen. tr1l-en og Mere;e f:k hver
en NH-trøje. Senere på aftenen sku1le de puste balloner cc, f de ind-
-Iedende r,tnCer Celtcg 6n fra hvert hold. Vjr-ierne rrt så viie---:. lil-
sid.st var der så kr:r Kim 0 og lula::1ene tilbage. le pustede cg;;usrede i
det uend.etige, men t11 sidst vandt Ki-m dog. De onkiingsirklenae iieppeae
på de to finalister så taget var ved at løfte sig. Kim fik en NE-trøje.
Harlene fik son trøsteprmrie en sodavald, men ind.en fik hun endru en
trøstepræmle nemlig en femmer i ho!ilet.

Der deltog ca. 4o i festen som afholdtes i cafeter:ia + klublokale.

Yi Yil sige i{H tak for præmierrre og tilskuddet, Knud. skal have tak for
leje af lokalerne. Vi trænere slger vores hold ta} for de meget fl-otte
gaver. Som ventet syntes de fleste at det havd.e været en vell.ykket fest
Iak til dem, der hja1p. U11a, Ernst og laurine

HAFTIA.FORSINRIilG
Ptter ll altcsen

Mads C-lausensvej 1 - 6430 Nordborg

- ring 45 æ lF

TIL

NORDEORG FARYEHANDEL
v,/1. Lorsen & sln

Storegode 62 relt. 451669

UOI
Lojtertoft 26 30, Nordbåi!- Telf'(0r) d5 1{ 32

NORDBORG - TLF. 451750

dusr&Jørtrnsen
reGr.rrrr'rr

Ejnar Lorenzen

købmend Turevej {2 Kirkeby . ..{ 5 0O 55

Alex'c
Conditorl
Th. Broruens-
vej 56

Ttt.
45 17 61
Kelly og Alex
Nissen

Hlvnbierg Butlktcenler lcll. 45 1750

S I ug t erf, or r e l, t i tt 91 en

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

TI. PERREGAARD A.S

643{' HOROBORG 6474 SKOYBY
Tlt. 45 01 50 Tr. 44 44 oO

Korn - Fodersro{fer

Brindscl - Eyggcmotcriole,

Erilr Iensen
Ollfir " C.nlr.lr.tD ol r.#

rsl. grt- oj vrt{roclu

Lærkevei 87 - Longesø - Tl(.450565

DE ER ALTTD YELKO},IÅIEN PÅ

N@R
HE.RRE,D

HUS rrLEFoN 45os 3s
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