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iHAVNBJERG
: Chr. Jørgensen, Apctekervænget Z, tlf. 450448: Peter Glock, il.C.Ørstedsvej 2J-, t1f. 453119: Peter Harsen, lærkevej 10, tlf. 45a866: Bent Riemer, Solsortevej 9, tlf. 450281: Wolfgarrg Saxer, Perikonvej 15, tl-f. 450191_

Sp+11erudvaIget
tr'ormarrd. : Igon Haugård., Ahornve j l, 451l,87

Ungdoms afd. el ins en

: Peter G1ock, H.C.Ørsted.svej 21, tlt. 451L79: Bent Riemer, Solsortevej 9, tlf. 450283

: Viggo Jessen, Asgårdsvej 4, t1f. 451850: Steen Kjellberg, Elmevej 9, ttf. 450581: Knud. Poulsen, Hvedemarken l_2, t1f. 45O11L

Formand : lliels Arne JØrgensen, Akelejevej 1, tlf. 4j1297
ltræstforma"nd : Pe-uer Ioder, Bellisve j 14, tlf . 4rO9E4
Kasserer : tsjarne Knudsen, Bogfinkevej 18, t1f. 453E21
Sekretær : Jens-Ove Hansen, I'iøllebakken f5, tff. 45EBB9
I'Ied.l-em : Cl-aus Jørgen Bonde, Rypeve j 6

l,ledlem : Henrik Harbeck, Storegade 28

Ungdomsafdelineen :

i JØTgen l/erner, Svalevej 6, tlf. +51581

B estyrefs en

tr'ormand
Næs'r;formand.
Kasserer
S ekretær
Medlen

Fo:mand
Kasserer
Med.lem

Len cr pcnge, der skrl foråc-
le:... hu:holdningspentG...
lommepcngc . . . nogct i cn
liile æskc til commerfcricn ,..
ellcr til haven . . . gor det lct
Tel mcd Sydbenk
- dc telcr Dercs sprog.ffiro

sYDHAfg"K§

SP
Uclgiver:
Nord.als Boldklub
Nordals Håndboldklub

Reclalct ionen:
:Peter Glock, H.C.Ørsted.svej 2I
, t).f . 45117! (ansvarshavende)

, Annoncer:

I Bjqrne Knudsen, Bogfinkevej 18itlf. 451A2,

NR. 8 SE?T. 1978 9. ÅRGANG

SPONSORORDNINC

'son tlet-eLbekendt, har bestyrelsen truffet aftale om en sponsororcl-
1r!|§-necl_ fl--er_e 

- 
fo:retnilger. Åftalen itre j er slg orn træningidragter

l lI91,1.,hoId (eeri_e 5, yngHnge, Junior, ttrenge og lllfeputier).b-^øtsae tre sæt er leveret, cle regterend.e få1ger ti1 foråiet. Deter traingslragter l-lflBts farver, af mærket ngffi!1rr -g ned reklanefor ale tre firmaer på ryggen, en træningsdragt af virk6tig fin kva-litet.
Y|-v-11,gerne fra bestyrelsens slde sige firnaerne tak for den veI-vl1Je de har vlst os, vecl at gå med. 1 denne ordning, det er-i --

trllnnanrn Spoftil - rtUNO-Xr - rFynsk & Ssnnsrn
cler har leveret de tre første sæt.

ER DU KLAR OVER

a' 
)r 

nu kan købes

nmblemet kan sættes
tøj ga:rske l_et med

I nærmeste fremtld.

NBrs klubemblen for
på træningsd.ragter,

et sbrygejern.

er det også nul1gt at

Chr. Jørgensen

ved klubhuset må

5r9O kr, hos tr'inmann Sport.

træningstrø jer e1Ier fritids-

købe smarte NB-fodbold.tasker.

Svend. E. Grand.t om same

har fået tilstrækkeligt
flnde et a:rd.et forum tit

P.G.

ctffiiri:
}A.RJ(ERII.IGSI'ORBUD

Græsarealet i forlængelse af den asfalterede pladsikke benyttes som parkeringsplads.

AIG. Ii{SERBREV

SP0RTEN har lgen modtaget et 1æserbrev fra
eplsode ha:r skrev om i si-dste nr.
Det er min opfattelse at sagen sidste gaf,lgplads her i SPORTE{ og -begge parter må nu .

di skutEFTå@-Ef eiae . 
"" at

1
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Ijlm 0M NOR At§ IpRÅTSCENIIRI1 NyE CAFETERIÅ

Når roan kommer 1nd af hovecrinctgangen 1 Nordal"l rar*tå""oter eer ma^n

:::I":t-u kiosf 1ig_e t11 venstrå. frer eæ1ges i;;d;;-;iik; is, soda_

1,"9I:1_Otg:ken IIgger køt<kenet - 4 smatle lokater på stribe langs for-pJ-aosen. tnellem køIk_enet og bvømmehallen ligger så det nye eafåteria-lokal e necl platts til 17o leisoner. rri roriråii;; gt;; necl ad denbrette gang notl svømmehal åS omklædningsrun. Det første Inarl ser i ven_
:ll^:id" af gangen er itet store cafeieria med vindue" ;t;;å:";r;;- 

inarren. 
i

Foruilen selve cafeter.ialokalet er der også 2 nøcrelokaler - et stort og]et 1111e.

Bestyreren for det hele - rnger Mø11er - er verkenclt af alle a"r r- )haft tleres gang i Norcratshalren I de serre"e a". i"Å""-t;-a;g-ikr.; i;-re 1 cafeteriet i aIle de tlmer ctet skal være åbeni - derfor"er dår ipå tlnebasis ansat to andre voksne, nemlig uitå iessen-åi nri' lyit_ov lHansen. -' 
. 
--" ----' 

i

I1::I"l_pglees 3f en ræktre unge mennesker, cler hver for slg har nogle
IInPI om'ugeno De er_Karln.Møl1er, Marianae Esbjerg, HeUe-BiUeskSv,Blrthe Meyer, Gltte Skov, A1_1ce påtersen.

I-:{:*ltS! frjæ1ler også følgentte: UIla Hitbsch.mann, Jette Anclersen,Ånn -tsnrru1 N1e1serr, Susanne Ho1m, Gltte præst, Birgitte Krogh.

llglle_"" der egentlig åbent ? Ja, ctet er ikke endeligt fastlagtendnur men vi vil beetræbe os på at'horcle åbent når der er a:rtivlte-
i::^i !91qa1, svømmehal e11er*på de ud.endørs ba.ner. Helt så Earrgeruner som det ønskes E* yi dog ikke holcle åbent. Kiosk og cafetårian| lt:r-e glve ,nd.erskuci, så 

"ogEt såig skal der ;o være råi åt-ååi-tågå at ho1d.e åbent.

v! lar derfor investeret i nogre salgsautomater, sålerres at brugerneaf rdlrætscentret kan købe nogåt servim kiosk og'cåi;t;ri" *rce-§tu1-ie

r:-f:i:'ffii- ,)

vsre åbent. Det drejer sig om saftautomaten, som de fleste nok kender
a11erede. Nye er clerimocl flaekeautomaten, hiror dler kan købes 1ys øI
o-g Ia4dr og autonaten ti1 varme driklre. I tlen kan cler købes kaffe, the,
chokolade og suppe.

selvbm cafeteriet ilrlce er åbgrit for salg, må man god.t sidde lncte I 1o-karet, vi regner nerollg metl at besøgende'1 egen interesse vi1 være medti1 af holcie det pænt veil f.eks. at-sætte tomne flasker hen i kasser-ne, 1ægge papir i affaldskuryene osv.

{1t varesalg ti1 rdrætscentrets brugere skal foregå gennem cafeterlet.Ilgen kan uden aftale med bestyreren sæIge yarer [å Idrætscentrets om-
rådle.

Der har nu været åben-b i kiosk og eaf,eteria i 1-4 wger, og det ser ud
2'

f;l**o' 
Q\"ooru

Storegade 43 - Tlf . 45 30 34
8T3O NORDBORG

Stedet hvor glode mennesker mldesl 9 6430 NORDBORG - TELF. (04) 45 33 33

cenEen EexULL
v/Niels Bierregård

HAVNBJERG CENTRET
6430 NOBDEORG. Telelon 04-460326

URE
eftf. oplK

STOREGADE 65 NORDBORG - TLF.45 155I

EtrUtrHtrN
NORDBORG LANGESø BROBALLE45A252 45 1285 . 45 1334

KøREKORI TIL ALT
TEORIEN LET FORTALT -

Motorcykel - bil - lastvog'n * påhæn,gs-
vogn*erhverv-bus

POUL ENIKSEN
Tranebærvej 4, Nordborg,-telf,..,t5 01 75
Teoriaftener i Nordborg og Sønderborg

Bent E. I?Iad,sen
out. el-instollotlr

Storegode 63 tlf. (04)45 I950

ALTING i EL.TING



til at gæsterne i Id.rætscenr,ret [an lide at være og handle i cafeteri--
et.Omsætnlngen har været større end vi havde regnet med i budgetter-
ne. Enånu ved rri ikke, hvad det normale vi1 være, men fortsætter det
på sa-uune måd.e som hidtil har Idrætsfonden åbenbalt fået skabt et sted,
der e:: iiltrækkende for beboerne på I'lordals.

Nordborg, den l5.09.78
Inger l'Iø1ler J. j. K jær Rasmussen
(bestyrer) ( forma^r:c for

cafet eriaudvalg)

tJørt."-Ji;ah 'lllt,

*.rgld91"^Lee l.tlagspreesen var årsagen til at Jeg nu efter et stykkellct lgen føIer tra^ng ti1 at affyre et par komnentarer som er adreise-ret tlI NorclaLs Bo1ak1ub.

fhorrraltl Rasmussen igen til SB !

IllJ-ykJce SB ! I får en dygtlg treener.

Tan- har pr"æsteret et godt stylcJre arbe jcie i Nordals Boldklub i de t-rår han har været hos os og aLt er heli i orden at rian-nu-vir-p"å", ),-get nyt, ingen tvivl om aet.
Alllgevet nå vi fra NB afvente dette treørerskift raed en clel skepsis -belært af opleversen for et par år siden, hvor eamme person af sa,mmeareag reJste t1I samme klub - d.en , gaJrg for at træne en d.ameafdellng.

Tl::-dlStige.spillere rejste ned ha.n og NB's daneafaieling gik 1 stå ogrørst nu 1ykletles d.et igen ungclonsaftteLj.ngen at opbygge 6n-plgeafd..gom lover godt for frendlden.-
Jeg ønsker Thorrald he1d. og lyk]ce hos SB og selvføIge1ig også succes- nen helst lkke på bekostniilI af NB.

Med venlig hilsen
Jeres H.H.

1VTT FR,A

tlNfi00lt,tsAr0.
pustrlicxsprttERE/r,oRÆLtRn sI HER !

l:19*§..*:*-?9:-jlpt. 1978 arra.nserer unsdomsafd.elingen et uSÆSON-

#:::r,;:,1.::lqryI: +"=1. *f1" IIB pusli.ngespitlere. ståra.ret afvikles påu vr oag ved |ord.al-sha11en. For at alls spillere kan komne i- kamp,s [-es der på en mlndre trr"-Å"a-"1n:'d.re mål og med 7 mands hold.
Hordene bllver sat med lodtræhring - altså hvert hord har cha:rcen forat vinde stær,'net.

Lodtræ]«ringen foreqår-onsdag d,en 27. sept. efter træningen, hvor spil_l-erne bllver cil_delt føIgenåe frofa,' -

Cosmos New york
Borussia Mdnchen Gladbach
Real l{adrld
tr'C liverpool

Der spi-lles al-1e mod al]e, altså hvert hold får J kaL:rpe.

Spiiieiiden er 2 x 12 min. og turneringsplanen ser således ud:

KL. 9.1O Cosmos
- ,.5, Real-
- 10.20 liverpool
- lo.+5 Cosmos
- 11.10 Borussia
- 7L.3i liverpocl

nt holc består af 6 nrarkspillere og en målma:ro plus evt" udskiftrlings-s- -fere -_ alt afhængig ai hvor mange spi-I-iere åer oeriåge::. Desudenn Æi'ert holo. sin egen rrmarager'r (gerne en af spi-riernei far elr-ernor) så trænerne kan hellige sig afvi-tclingen af stærrnet.
Interegsered.e bed.es me1d"e slg t11 Carlo Meyer.

NER ER PMI{INR TII AIIJE SPI],IEREI

1. prmle: 4 b11letter ti,l svømmehal + sodavand (ti-1 hver spil-Ier

- Borussia
- llverpool

- Real
- Real
- Borussia

ilu" lørdag formid.dag den 3o. sept. og husk hoidsætningen fore-går efter træningån aen 21. sept.

på holdet)

5

)

4



rÅ ulpr,uct uro xt
Ungd.onsafdellngen arrangerer søndag den 1. oktober 19TB en busturtil Yejle

Y1 skal se 1. divisionskampen roel-lem Vejle og Skovbakken på Vejle
stad.ion k1 . 14. oo .

Turen,er for 2. og 3. hold spiJ-lere og pigespill_ere.

Programmet ser så1edes ud.:

Yi starber fra klubhuset ki. 10.oo, unoervejs på en rasteplads spi-
?:: Ii.vor med.bragte rnad (Nts giver en sodavåno-ti-1). Turen går videreti1 Vejle stadion, hvor vi skåI se en.forhåbentli_g spændenoE 1. drv.
kanlp-,nellem topholde-c Yejle og Skovbakken. rfter kampen kø:.er v] , \1nod Nordals med en sodava:rdspåuse (tiS giverl ) undervåjs . ,

vi er igen i Nord.borg ved 18.3o tld.en. Trænerne vi1 fortælfe jer mere
om turen"

Pris for a1t incl. er sat tl:. Zr,- kr.

KA]VIPRF^SUITATER

Hvorfor kommer ungdomsholdenes resultater lkke i avisen ?

Det er vi blevet spurgt om mange gange i den sidste tid og derfor er
det nu på tide at komrne med en forklarlng hvordan NBrs politik vedr.
d.enne sag er. t

!A1l-e er vj-st nok enige om at seniorholdenes resultater oå glimrent ,l-lg
tilstr:ækkelig rrls bllver refereret I ia^ndsdelens to store aviser.

Omta1e af ungd.omsholdenes resultater og arrarlgementer behøver ti1 gen-
gæ1ci efter ungd.omsud.valgets mening ikke være rrland.sd.ældrend"etr.

Derfor var vi- glade for et tilbud vi (og sikkert a1le arrdre sports-
foreninger på A1s) fik fra en ny a,nnonceavis som dækker hele Als-områ-
det og viste sig meget i-nteresseret I stof fra'foreningerne.

Her kari I i fremtid.en Iæse ungdomsafdelingens resultater. Desværre
har det nu i den sid"ste tid vist sig at vort indsendte stof enten var
et par uger forslnket el1er slet ikke med. Det er selvfø1ge1ig ikke
tilfredssti]lend.e for os, men vl ttkører'r sæsonen ud. på samme måde og
tager igen sagen op ti1 behandling når ungd.omsudvalget forbered.er sig
til den nye sæson.

P.G.

6

Velegnei
sko I evogn
og eget
teorilokole

N. BOYSEN
Spbokken 2 - re!f.450096

. . . rrlG]n kober del hot

) KAMPER
STOREGADE 77o NORDBORG

TELEFON 4517 U
Mekonrker V,ggo Louslen

Hovnbl erg

Teleion 45 l4 60

IIAND E LS BANKE N
.,ltr(l r)re{,, b,llede!

bruger
h o'det

;.".i:rii:

llavnbierg Slalionsho

lrlv vor bcr.mlc enrclning.

GrillstcAte kyllinger og forårsrullcr

Anna og Yiggo Bomberg
Tlf t04l 4s 10 t9

?lelmuth ?lønsen
t,}enslagermester tlYS'installatsr

Bækgade 2 - telelon (04) 4516 54

I{ORDBORG KIOSK
N. Lehrmann Madsen

Sroregode 49, tll, 45 0l 7 4
Aut, t i p s{orhand I er - tipssystemer I

BLADE - TOBAK - PIEER - RYGEARTIKLER
KAFFE - SOUVENIERS

NB! Film lremkoldes

Købmand

Tlf. 15 15-Ol

KøBMANDEN

Benl Lauslon

Man

går da

å*[orrr

STEFFENSEN

4515 49



t,tÅNnmNs Holl / sprlt,.oRl

Kåringen af nånedens hold var ikke 1et denne ga.ng. ungdomsudvalget-
havde to kandid.ater. Pigeholdet klarede sig over-a1 fårventning i desldste uger.

Holdet varidt over ulkebøl med 9-1, Dybbø1 med 4-2 og over svenstrup 2
med 4-0 og var som sagt meget tæt-på at blive måned.Ens hold.

Y9" Y"leu] faldt på DR.ENGE A JBU som præsterede 10 kampe uden ned.er-lag 1 træk og nu ligger mecl i toppen af den stærke JBU A-række"

T.u" dg sidst_e fem resultater: lundtoft-NB 1-6, Ulkebøl - NB O-4,Åbenrå - NB 1-5, NB - SB 5-21 T,Ubeek _ lfB 1_6'o9 NB _ Haderslev 0_0.

Altså månectens hold: DR-ENGE A, tillykke mect det!
Som månedens spillere blev der valgt følgende:

Puslinge 1 : Morten Knudsen
Puslinge 2 : Michael Hertel
Miniput 1 : [ommy Sørensen
Miniput 2 : Niels E. Anthony
Mlniput 5 : Iorben Bak Sørensen
lllleput1; ClausKrogh
Iilleput 2: KenI'uehs
lllleput3: KlmHansen
Drenge-1 : Bent Jørgensen
Drenge2 : Kirnpoulsen
Drenge 7 : Niels Jørgensen
Junior : Bjarne Hansen
Plger : Benthe Johansen

Ungdomsudvalget ønsker a1]e tillykke roed valget.
HUSK BENBESTTIERE

.Ungd.onsudvalget gør endnu engang opmærksom på atfølge1ig også skå1 bruges til tiænj_ng.

Til junior A holdet.
Iillykke med sejren over Had"ersl_ev KFUM sid_ste
søndag. Vi tilskuere har gIædet os over jeres fri-
ske spil, men samtidig var vl meget skuffet over
enlel-te spllleres påkIæd.ning ved ka^mpen.
Aldrig før }rar vt set et NB ungd.omshota mea så
mange forskellige bukser og strømper, som d.et var
tilfæId"et ved nævnte karnp.
Prøv at gøTe noget ved det !

P.G.

)'

benbes§tte r. ,u-b

)

,J

IT

t

I

r,tisocr-ruRxr'r z./l .9. Za

Stemningen er altid
høj når NBrs ungdoms-
hold rejser ud..
Denne gang var målet
liibeck, hvor venskabs-
klubben Phdnix invlte-
rede os i anledning af
klubbens 75 års jubi-
1æum. 

.

+ no.r-o rra .L\-u s.l(uJ.-Le
spi1le venskabskampe
og sammen ned træner-
ne og maJrge foræIdre
var rejseselskabet på
t30 personer.

En }il1e pause ved
sådan en lang tur
(ca. 5 timer) gør
godt, selvom (e11er
netop derfor) vi holdt
ved. grænsen for at
handle.
Underholdningen 1 bus-
serne var i topklasse
- et nYt trBoney Mrl
bånd købt ved grænsen
gjorde 1ykke.
Efter at båndet havde
passeret recorderen
for 10. ga:rg kunne
selv Joharrnes Nissen
synge rrRlver of Baby-
lonrt både forfra og
bagfra.

K1. 1l var vi i lilbeck
og en tine senere
sku1le miniputterne
spi11e stæv-nets første
venskabskamp.
Her har gutterne taget
opstilltng for presse-
fotograferne - 1l mi-
niputter og forstærk-
nlngen fra puslinge-
holdet Torben Nørskov(nr. 5 fra højre e11er
på billede nr, 1 kan
vi se ha,m i venstre
hjørne).
I baggrund.en trænerae
Erj-k og Chresten"

I



NOiDlo,TG
lrottc^Dt lt

TELF. (0r)r5 1975

KIG IND TIL

Kolmos
DERES HOKI KøBMAND

TELEFON 451717

nrnRerRtsøri I SønJerb,,rg - I'lf r:{) {l 15 s7

- I Nordborq - Tlt (c'{) 45 15 58
HAVNBJERGBUTIKSCENTER I

enghoff
Sporltarliklrr

{gÆ,8It}rBEtr
Sroregade 4 - Nordborg - Tlf . 45 14 26

Søndcrgade / C,uderup ' Tlf. 45 81 l0

Erik Petersen
Blomster - Frugt - Grønt - Konserves

Storeg. 7, 6430 l.Jordborg, tlt. 450366

FIl{M
pum[ Y

Ttr. 45 16 25

- ET HELT HUS FYLDT MED

S legtc r I

I

*ffi;ilå
dborq - Telf . 45 17 15

K. STE
Storegode 56 - Nor

sstwbe wørl
Storcgaile §5 . 6$A Noriltorg

TU.(04}450d,67

Alt i cl-kokkenudrtyr .

NB vi1 ved denne }ej-
lighed gerr:e sige tak
+ir.

Fa-. tr'ynsk & Sønner
l'lnmann Sport
UNO-X Depot

som har skænket halv-
delen af udgifterne
for træ!ingsdragterne.
(ljen and.en halvdel
betales af NB) "I,llleputholdet kører
med UNO-X Depot Nord-
borg, Drengeholdet
med tr'inroann Sport
Nord.borg og ynglinge-
holdet med Fa, Fynsk
og Sønner.

Dette bill-ede blev ta-
get lige efter at mod.-
stand.eren scorede et
m 8-t

Erlk siger i dette øje-
blik tiI modstanderens
træner:
rrHler er euer må1 weil
wir marzi-pan har fået
- nun ist es aber slut'l
NBts mlniputter varrdt
kampen sikkert 6-1 ef-
ter en god kamp.

Her er lilleputhoJ-det
med træneren Joha:rnes
ldissen. tr'or første
gang i deres nye træ-
ningsdragt.
Holdet vand"t en over-
bevisende sejr på 14-0.
Godt nok stilfede mod-
standeren rned deres 2.
hold mer, I'iBrs l-il1e-
puthold er for øje-
biikket så goit køren-
de at selv Llibecks 1"
hoid d.enne dag vil1e
have fået ører:ne i ma-
skinen.

tr'inmaln Sport Nord-
borg er iøvrigt også
sponsor for trænings-
d.ragter til NB's bed-
ste seniorhold., mens
juniorholdets træ-
ningsd.ragt er reklame-
rer for I'Steakhouse
Rød.e Æsel" .

Begge hcld fa:" :::ænings
dragterne ud"leveret ti1
sæson 1979.
Nu rnangier i:ngctorasafde-
iingen kr.m trænings-
Cragter ti1 n.iniput-
splllerne og pigeircl-
det, så har .ri opfyldt
målsætni-ngen.

Nordborg

I



WESTON
lrr vrg tll vtg

IOTTY PTTERSEI
MøBLER

Storegodc 69-71-Nordborg- T lf .45 I9 3 I
Vi sæller kvalitelen ihoirædcl

(04) 15 æ 70

' Der er ogtå tport i at kunne

leøre bil på den rigtige måde!

[.ær det nemr og bekvemt i

TOBD.AIS XORESTOLE
J. BRODERSEN

Nlrreskovvei 2 Svenstrup
re1f.456250

Ssly luo \
srEoET HvoR sroRE *Ay*E uNoER*"-I"
OG GIIDE TiiENNESKER MøDES *

tetrlon 45 tO 46

Kunstboden
i Nordborg
Sroregade 9, tlf. 45 19 35

5430 NORDBORC

Moderne brugskunst 
- 

gaveideer

TNICOTAGEHUSET

molermester
45 1852- Osterhoven ll* NordborE

RUTEBILSTATION ENS

ilKLfl @SilK
AVISER " BLADE. TOBAK & CHOKOLADE

TELF.45t428
Abninss,ider: 

I;:j3;:.,,,,,,.1, rT
Søndoge til kl. 12

NORDBORG AFDELING

' en bonk De kon regnc mcdt

2

Storegada 31 - Nordborg

NøRGAARD

.rr Ulll .,. '.

6430NORDtsOt:(; Itt ().1 .li,

I



STILHC,FF'
LEGETøJ . HOBBY - BABYUDSTYR
NORDBORG _ TELF. 451483

J{ordborg Cyklebørs
vf Harald ogWaldemar Petersen

Storegade 2 - telelon 45 06 35

HANS SCHMIDT

URE OG OPTIK - GULD OG SØLV
Telf . 45 00 15 - Nordbors

LANGESø HERREFRISøR

PLADSBESTILLING

Kom ind eller ring og oftol tid

TELEFON 451231

SVEND WITTE

BOLIGMONTERTNG

Holm - Nordborg - Telf .45 l3 06

KONFEKTION

NORDBORG

Helmars "FOTO"
NORDBORG - TLF. 45 i6 o, »

vII. BUSS
E!-installatør

Specialcenter i hvidevarer
HAVN BJEBG BUTI KSCENTEFI

Te|f.450766.450266 V,/ CHRISTÅ WARNECKE - SICHAU
STOREGADE 73 - 6,130 NORDBORG

TELEFON (0,a),a5 1779



NIH /
JUN]OR DAMER

Den.l-2. - 11. august sku1le vi tir Bjerndrup til de uofficier-1e da,skejuniormesterskaber. K1. 14 holdt borfoesterån en ta1e, i hvirken ha,,bød os vel-kommen og ønskede os gode iesurtater. Jeres første modsta,-der var Bov r. I vandt kampen 6-{, men sejren sku11e have været nogetstørre. Den anden kamp mod Nr. arouy r vandt r suverænt 12-5.0m aite-nen var vl så til dlskotek. vi gik noget før det sluttecre, vi sku11eopk1.lnæstemorgen.Nukomsåd.em5astaldererrrygieåå.
Den første var rrederieia Ktr'ull . nfter jeræstrå-1end.e indsats, isæ. Iforsvaret, endte 1. halvleg 1-1. De vandt aog kampen 5-1. I havdedog kæropet til jeres sidste. r den sidste kaip noå rurratott r havde rrk.l(e mar.ge kræfter tilbage. I tabte 1O-4. I vår ret så uheldlge ogdesuden havde vi 2 skadede spi-l1ere. GOG vandt mesterskabet o[ v]."fiken meget flot T. p1ads. Der var 15 deltagende hold.
Tak fordi I opførte jer så pænt.

laurlne og U11a
De foreløbige trænlngsti.der (fra 3. aug. til lo. sept.) ser således ud:
u.tsDÅc r NoRl,q.r,sulJ,r,m :

KI. 15 - 16 Mini-nlnthåndbold (for 5-B årige drenge og piger)
- 16 - 17 Smådrenge + drenge (åre. 64 - 68)
- 17 - 18 Junlor herrer (erg. 6z - 61) + ynglinge herrer
- 18 - 19 Herrer
- L9 - 20 plger (åre. 65 - 66)

TIRSDAG I ØSTXBIUNDHAIIEN:

K1. 1r.45 - 16.3o Minlpiger + småpiger (ere. 67 - 69)
- 16.3o - t7.t5 Junior + ynglingedamer (årg. 6I - 64)
- 19.3o - 2l ,ao Damer

IQI§DAG r NoRDA-ISHAILEN :

Kl . 15 -16
15 - 16.45
16.45 - l-7.45
17,45 - t8.45
t8.45 - L9.+5'
49.45 - 20.45
20.+5 - 2a.45
2l .45 - 21 .oo

Minlpiger + snåplger
Snådrenge + drenge
Junior + ynglinged.amer
Junlorherrer + ynglj-ngeherrer

Da.ner

l. hold herrer + o1C boys
l. + 2. hold herrer

6

IIÅTIIA.FORSIKRITG
Peter M attcsen

lvlads Clausensvej 1 - 6430 Nordborg

- ring f5 02 (E

TIL

NORDBORG FARVEHANDEL
v,/1. Lorsen & sØn

Storegode 62 tel{. 451669

TLF.45I750

Ejnar Lorenzen

købmend Turøvej ,t2 Kirkeby . .1 5 0O 55

Alex'c
Conditorl
Th. Brorrens-
vej 56

Tlf.
45 17 61
Kelly og Alex
Nisren

Havnbjerg Butlkrcenter telr. 45.17 60

§ lagl terfi or r et t tirt g en

F )J.J.JENSEN
Nordborg telefon 45 14 06

iI. PERREGAARD A.S
6430 NORDBORG 6{74 SKOYBY
Tlt. 45 01 50 Tlt. 44 44 oO

Korn - Fodcrsto{{er

Erindscl - Eyggemoterioler

tlilr lensen
Oltclyr - Crthrlvrrr o1 rilt

.lrl. g.s. cg vtrr.rrdor

Lærkevei 87 - Longesp - T1f.450565

DE ER ALTID VELKOI{IIEN PÅ

NØR
HE.RR.ED

HUS TELEF'N 4s053s

I

:


