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iHAVNBJERG

NORXAIS BOI,DKIUB

=r-":tr'ormand : Chr. Jørgensen, Apotekervænget Z, t]f. 450448Næstfor:o,and : peter G1ock, H.C.Ørstedsvej 21 , itt. +Sl1lgKasserer : peter Hansen, lærkevej 3or"tlf: 45L466--- ISekretær : Bent Riemerr'solsortevej 9, tlf. 4DO2B1 I
Medlem : Wolfgang Saxer, perikonvej'15, t1f. 450191

SpillenrdvalEet
tr'onnand. : ngon Haugård, Ahornvej 7, 4j1797

Ungdomsafd el- insen
tr'omaJrd : Peter Glock, H.C.Ørstedsve j 21 , tl,f . 453179Sekretær : Bent Rierner, Solsortevej 9, t1i. 4jo2g3

0 1 dboy s afd e l- inEen

{ormand. : Viggo Jessen, Asgårdsvej 4, t1f. 451850Kasserer : Steen Kjellberg, Elmevej 9; t1f. 45,O5BlMedlem : Knud. poulsen, Hvedemarkån i2, tl,f. 45o3il
NOR|AIS lifuillgor,nr,uaffi
Formand : liliels Arne Jørgensen, Akefejevej 1, t]f. 4i3297
Næstformand : Peter lod.er, Bellisvej 14, t1f. +50984
Kasserer : tsjarne Knudsen, Bogfinkevej 18, t1f. 45382L
Sekretær : Jens-Ove llansen, 1,1øllebakken 15, t1f. 418889
I'ledlen : Claus J ørgen Bond.e, Rypeve j 5

i,Ied.lem : Henrik Harbeck, Storegade 28 )
Ungd.omsafdel_ j_ngen :

Fo-rgard : Jørgen Werner, Sval--evej 5, tff. 451583

ll mlt*\'-hffi
sYDH#g"KS

ionen:
Peter Gf ock, H.C.Ørs-!edsve j 21
i:..f . 4J1179 (ansva::shavende)

Annoncer:

NR.9 OKTCBER 1978

TIIIJYKKE PXER !

Peer Christlansen har sorn den første
steret at sp:-11e 200 turneringskampe

Bogfirikevej 1o

spi1l-er i Nordals Boidklub præ-
for sin klub,

f )*" anledning f1k han af formand.en overral<t NBrs sølvmedalie og
er. ,iuket blomster.

Gil{EI]AJ,TO RS AIVIIlNG

Der indkaldes til generalforsamllng
k1 . 19.10 på I'trørherredhus.
Dagsorden ifø1ge lo.\rene.

'{ffi

)

sPSRrEN
Udgj-ver:
l,trord.a1s Boldkfub
r,oroaJ-s j1åndbol_dklub Bjarne Knudsen,

ttf. 457821

torsdag d. 15. nov. l-978

Des L=l -'e-l ser
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TRÆ{INGSTIqER I NOR}AISHAIJ]TEN

Planen gælder til_ den 1t.L2.197g.

I,illeputter, Drenge og Junior starter først mandag d. 11. nov.

MÅNEDH{S HOID / MÅNEDINS SPIIIIRE
'{Jngdomsudva}get 

havde_ gg*" gang ingen probleroer med at find,e måaedenshold - det kunne kun bI1ve lienEe alirofaet.
ubesejret i 15 kampe, .21 points af 22 mtr,ge i efterårsturneringen,nr. 2 j- JBUrs stærke'A-ræLke _ dei ;; noget der tæl}er!
Tillykke ti1 drengespillerne og træneren poul E::ik Niel_sen.
Hvem blev så måledens spillere ?

Miniput 1 : Bo Hinriksen )
Mlniput2 : MortenBlom
Mj.nlputl : JensBasse
lilleput 1 : Jens M. Nj-efsenlilleput 2 : Jal CarstensenLllleput I : Henrik Tønder
Drengel : FlnnMø1ler
Drenge2 : IverKrogh
Drengel : poulBrøndal
Junior : Kal Jensen
Plger : Birthe Hansen

Ungd.omsudvalget ønsker alle tillykke med valget.

Fuslinge
Mialputt er
Lllleputter
Drenge
Junior
Plger

Huek:

(årgang 19?O og
( - 1968 og
( - 1966 og
( - 1964 og
( - 1e6) aa

senere) kl . 15.55
1969) - 16.50
1967) - L7.45
1965 ) - 18.40
t'Jo)) - 19.),

- l( nn

16. 5o

18.4o
L9.15
2A .10
l-5.5'

9 6430NoRDBORG TELF. (04)d53333

iboro' Q\o'ooru
Storegade æ - Tlf . 45 30 34

6430 NORDBORG

Stedet hvor glode mennesker mldesl

cenuen texgLL
v,/Niels Bjerregård

HAVNBJERG CENTRET
6430 NOBDBORG. Tolelon 04.450326

'eftf. OpTIK
STOREGADE 65 NORDBORG - TLF. 45 155I

trtrUG§trN
) 

^,.RDB'RG 
LANGE.ø BR'BALLE

450252 11512 85 4513 34

BenJ E. lllø,d,een

. 
out. el-insfollotlr

Sroresode 63 rlf. (04)45 
.l950

ALTiNG i EL.TING

)r

KøREKORT TIL ÅtT
TEORIEN LET FORTALT -

Motorcykel - bil lastuog'n + påhæng's-
vogn-erhverv-bus

POUt ERIKSEN
Tranebærvej 4, Nordborg. telf. .45 01 75

Teoriaftener i Nordborg og Sønderborg



Her nu den ny NB taske - kan købes hos
FINMANN SPORT for kun -59.85 t<r.

)r

En god. sag at gå for:
JULS4ÆRKEIVIARCHn'I 19 7 B

TilmeHing m.v.
Dlrrc:
AEft
lrlrtyn
fh&rgc

offir
t&rtlt

Ldrr*c Alle er sardeles volkonrman.
Dolugobo rkot på ogo( ansvar. Færdslsrogl€rne skal ov6r_
holdes. Hunde skal hold€s i rnor.

Edr: Danrngrks Julornarkæamlerforening har udsat 6n pokal til
rtfists tloH og dot er eehrfrlgelig en vandropokal.
Lipledæ ar der udsat an pok8l til sttrste skolehold.

O/€r*rrddot gar uOe*årat A i{ernatetirrrrxr. - En god 6ag st gå fo(.
Sitgte årg regrirkab or Dc vdkommon til at so hG Lokabnångereme.

10 kilomgter (5 kitom€rer)
Kl. 9,æ - ltm don 3. decembs 19/8.
Voksne 20,0 kr. incl. medalje. Brm tS,æ kr. incl. medalje.

trEt don 15. nor€anbor.
Startkort tils€ndos.

6-61 02æ.
Julorne*emarctren I $/8
Pocrboks 77l, 8l(x) Århus C.
Gkonr.9$&l{.

)

fllnelding sker vla et gorikort son kan afhentes på posthuset i
Norclborg - e1ler på staxtstedet.
Startstedet er NORDBORG SKOITE

Det er krln nuligt at -ucLLevere nedal je til fonrdtirnelcite. Øvrige der-tagere må vente på efterforsenclelse.
4

HYEM MANGIJNR BADE1TØJ ?

I klubhuset ligger en plasticpose med følgende indholal: 2 hårdklæder
og 2 par badebu[ser 1 ny1on, farve gul med sorte striber og rød med
sorte striber. Ejeruancien bedes henvende si-g ti1 Kedde lassen, tirs-
dag e11er torsd.ag fra kl. 19.oo i klubhuset.

IN}ENDØRSSlÆTNE

Den 2./1. dec. deltager NBts ungdomshold i Odense KFUM's store inden-
dørsstælrne. Der deltager fØlgende hold: Puslinge, Miniputter, lllJ-e-
putter, Drenge og Junior.

)
TRÆ\TERSTABEN

Al1ered.e til
klar t11 den

Puslinge :

Lilleputter : Willi ZiewLtz
Carsten Hald

Drenge : Poul Erik Nielsen
Johannes Nissen
Arthur Callesen

nuværend.e tidspunkt har ungdomsafCelingen trænerstaben
kommende sæson. Her er navnene :

Carlo Meyer
Regnar Knudsen

Erlk Nørskov
Per Mø11erskov
Svend. Hansen / leif Hansen

Junior

Piger

: Chresten Blom
Peter Poulsen

: llarie Kolmos

J )slingeafdelingen mangler vi end.nu et par
reu'e bedes melde sig ti1 ungdomsformarrden.

Gr{.STER

I'r:tffiia

§iglpstrænere. Interesse

I påsked.agene L979 kommer et miniput og et drengehold fra Hohenaspe
(ved Itzehoe) ti:- NB. Gæsterne skal møde vore 2. hold. Der er aftalt
genvisit i Tyskland 1 pinsen 1979 med de samme ho1d..

5



NOB,D-ALS
BOTDK
I.NGDOMSAFDELING INDBYDD

TTL

AF'SL
F'EST

SøNDAG

DEN l-9. NOV.

kI .13 .3o-17 . op
pÅ mønupRREDHU

)'
AI'SIUTNINGSI'EST 1978

Ind.bydeLserne til årets fest i ungdomsafdelingen sønd.ag d. 19. nov.
er send.t ud og ungdomsudvalget håber på at salen på Nørherred.hus også
i år vi1 være fyldt tiI den sidste pl_ads.

frad.itionen tro skal der lgen kåres malge ungdomsspillere.

Der er flidsprmler ti1 en spl1ler fra holci som var flittigts ved træ-nlngen. Der kåres en årets spirler i hver ungdomsrække, der er ekstravand.repokaler t11 en rirleput- og en juniorspiller, der kåres en åretspil1ard og clagens højdepunlrb b11ver kåring ai årets ungdomsspiller
1978.

Ca.J0 medaljer eI1er pokaler vi1 komme ti1 uddeling.

UTNITTGS

))

Velegnei
skolevogn
og eget
teorilokole

N. BOYSEN
Søbokkcn 2 - ie|f.450095

STEFFENSEN

4515 49

)
Mekon,ke, V,ggo Lousle,r

Hounb erg

Tele{on 45 14 60

(O,,, 
Han

./, a\/-!f>-l' §<,
Havnbierg Slalionskro

?rov vor bcrtmlc rnrclning.

Grillstegte kyllinger og forårsruller

Anna og Yiggo Bombcrg
Tlf (04) 4s1019

bruget
h o'det

;;..i:fi;
IIAND E L S

/t'\H\

$h
*
a4<

BA

\I

re
NKEN
tr(l rire(l r brlledet

?lclntuth ?lansen
P' "*ensl a0ermester V V S' i nstal latsr

B,.dgade 2 - telelon (04) 4516 54

NORDBORG KIOSK
N. Lehrmann Madson

Storegode 49, tlf. 450174
Aut, ti psforhondler - tipssysfemer !

BLADE - TOBAK - PIEER - RYGEARTIKLER

. KAFFE - SOUVENIERS

NBI Film frernkoldes

KøBMANDEN

Benl Lauslen
Købmand

Tlf. 4s 1501

Man

går da

ind

lit ....

crlqrn
BT/l€'(oiNFEKTION

l<;ær

[r-_l

t 978

HP

6

t{lotKl I



unilerhcldnins er crer.selvførgelig også. Der byd.es på fl1n, nusik ogciet populære-lottospi1.

For-m-uslkunclerholdning^sørger i år Nordborg Amatørkred.s, som send.er skenclte navne som suzl Qu*iå, s";;y-'il, vra"r ltrafran-oÅ Benny på sce_nen. i(lubbens aktører dpillei oe ;åyoå"=;-pi"yiå&Tii"o"igi.na1hi.ts ibetlgte cliscostil.
Der sker altså noeet.crenne efte::mirt<rag på Nørherredhus og ctu skaloelvfølgelig være-ned! 

i
t llneldingsbLankett er ut[1 everes af træ,ner:re.

P.G.

Svend., Leif, Kurt, Peter og Arthur

)t

VT^IIE TURXN

Vi startede fra klubhuset kl-. 1O.oo ned,47 drenge i godt huroør og
rn-ecl nadpakke. Drengene spillede kort på turen. Vi irorat !z iio,l'veaAlminde rasteplads, hvor-vi splste voies mad og fik en sodavand.

vi kom ti1 vejle stadion kr-. 1l.oo, hvor vi fik vores bi-11etter ud.-leveret. Man kendte NB i Vejle fra dengang vores ynglinge var der.
Derefter gik vi ind på selve stadion og så hele an1ægget der varvirkelig f1ot, bI.a. var vi nede ved ei mi-ndre bane,"tvor både Vejleog skovbakken varmede op t1I serve kampen. Da spirrerne 1øb på b;å;;kom båd.e horrr og stortråmmen frern.

Yejle havde derefter blomster til ulrik refevre for 150 kampe for-fejle Bol-dklub. Sefve kampen var god, der kunne nan ri,gtig åe hvorlefevre kunne behand.r-e en bo1d., dår var næsten hele tiden 2 marrdo* Jr*, og ved Vejles første mål trak ha:r 2 rna_nd,råa 
"ie nod midtenaf.banen og med et fint hælspark spillede han baguå så-i.ans meO_spillere stod. helt fri og lavede vå;res 1 må1 - åtor jubel og hor- rrnuslk. ,

Men så var d.et som om vejle gik i stå på midtbanen. skovbakken kommere frem og lige med 6t stod det 1-1, det var ved ha1vleg.

T.:"*"1 halvleg kom,Yejle 1gen, hvor det så rykkedes tefevre a.t øgetll- 2-1, der også blev-sl-utiesultatet.

:1.:]?"t"de vi hj_emturen, hvor vi gjorde hotdt i Åbenrå og fik en
:?g"Y*rg og en pøIse eller et stykke mad". Derfra kørte vi så hjemtil liordals, hvor vi ankom k1. 18.ro.
Vl slmtes al-le at det havd.e været en fin tur. Til drengene vil_ visj-ge tak for god opførse1 på turen.

Læserbrew

Debatten i aviserne om ungdomsfodbold
NB fuJ-gt med interesse of her nu vort

wi tage stilling ti1 i. hvilke rækker wore1979 fordi JBU's tilmeldingsfrist ud1øber

Lrwor stærke vore hold er når turneringen
Ileldig'vis giwer sr klubberne tid tir omkring februar tir, at at fideud af trvor mange hold man wil J.ade spi1le i deres turnering.
Denne forskel er i sig selw medwirkende tiJ. at man betragterh.old som ihøjere rangerenderr idet man allerede på nuwærendemed sikkerhed kender krubbens 'stammspillere" mån forho.I-dvisde såkaldte rsekuldaspillerer.

. Det e-. derfor podt for klubberne at sr giver os en længere tidsfrist
) tir )ri.ra.-uå ar hvordan situationen er lige før turneringens start.
* Dermed wiI vi ikke sige at sr er forbehordt sek,ndaho.l-dene !I1 Man kan godt have- et 1.ho1d der spi.I.ler under SI, men så måerkende at dette hold næppe t<a-rr t,eteg-nes som IførsteklasseI

anvender en realistisk vurderin6.
F.r der spilles også fodbord. andre steder og derfor er det meget vig -tigt nå der tales om rrstærke hold' at fodboldlederen sætter denne be -dømmelse i forhold ti"l en el1er anden målestok

under SI eller JBU har vi fra
bidrag til denne sag.

Allerede i disse dage skal
ho1d skal. spille i sæsonen
om kort tid.
Vi skal. altså idag vurdere
starter i apri1 1979.

.Det kan wære naboklubben e1].er
Har man en sådant måIsætning erower styrkeforhold i de enkelte
r:ngdomshoJ-d.

stork]-ubben.
man nødt ti1 at lave en traagJ.isten
rækker man har muJ.igheder at til_mel-de

med en rækkeinddeling
stiger fra gang til gang

JBU 
-s

tidspunkt
lidt ti1

man også
når man

Da- vi nu engang her i randsdelen har tb fodboldtur'.eringer er for osl"kke spørssmålet SI eI1er JBU, nen hvonår Sr ;; ;;;;å" .reu når detgælder tj-J-meldint af ung.domshold.
Her,har vi i NB nogle klare retningsJ.inierhvor spi1lestyrken ligesom i senioif<idbo].d
men med SI-B rækken som laweste trin.

)3_a:r_1:r-hylaninS omkring denne inddeling og en saglig vurdering af'sr't eget hols styrke ved tilmelding af hold vir eftår vor mening for _
trhø jne fodbol dstandarten
I'Her I ger efter vor meni-ng stadig:væk det største probrem og vi er ikkeenigr !o nur' som mener at klubberne eftertrånden trar rært at meldederes hold i de rigtj.ge rækker.
EUr påstår også at mange af sr's bedste hold kan s1å JBU

i en JBU-række men ofte under Sfdette.

Det er vi ikke i tvivl om , fordi netop i disse rækker findes næstenal-tid et par hot_d d,er fuldstændii J"riii".;;;-;s-;å'iårt ,"r, igen spørsesig, om diEse ho1d hører 4jemme I J"-" række.
For disse hold er g"-t g.I: et spørgsmåI hw_or stor seJren witr bl.iwe ,harvdelen af mandskabet kigger-iÅ-fi.r""a"r, kameraterne scorer det enemå1 efter det a,det og mårilåno"i rå"'e', gang i mel1em 1ow ti1 at skydeet straffespark.
Dette sker sjældent
ikke kan lastes for som helt afgjort

a



HOaDlofrG
trortc Dt 

'lTELF. (01)r5 r9 75

KIG IND TIL

Kolmos
DERES HOKI KøBMAND

TELEFON 4517 17

bent
enghoff

n e Rn e rn rsøri

HAVNBJERG BUTIKSCCNTTN

Sporttartihlor

5ønJcrb,rrg I1[ r.:{) r]l55/

Nordborg - Tli (c4) 45 l6 58

ffiitatsTEttBEtt

Sroregade 4 - Nordborg - Tlf . 45 l4 26

Sondrrgade 7 - C,uderuP - Tlf 45 8l l0

Erik Petersen
Blomster - Frugt - Grønt - Konserves

Storeg. 7, 6430 [.lordborg, tlt. 450366

odidos'9

FIl{Mp[m['
Tlt. 45 16 25

_ ET HELT HUS FYLDT MED SKO

Slrgter i

&

Pølrtmrge.t

K. S'TERN BEITå
Storegode 56 - Nordborq - Telf . 45 17 15

ry::l?!,#,§sl
TU. @4) 45 A6 67

Alt i cl-kol«kenudr§r '

Nordborg

Enige er vi med EUr om at man ikke for en]" wer pris skal tilmelde sig
i JBU . men forsøge at vurdere, frvor man hører hjemme.
EUr siger selv at når man har en årgang rneci virkelig gode spille.e ska
der tilmeldes JBU, e11ers blive i SI.
Altså er der a11igewe1 forskel me11em Sr og JBU hvad spirlestyrken a;n-går.
Det er netop det vi mener man skal erkende og måske har wi næste år
fornøjelsen at opleve b'Ur's berømte miniputter i en Jgu kamp med vore
spi11ere. vi er parat til en kamp hvor vl lover modstand og forsikrer
at ingen af holdene får en 1et sejr.
Og netop sådan skal r:ngdomsfodbold efter vor mening være !

Altså glem a1t om enten SI e11er JBU ,
en fæ1fes opfattelse .om spillestyrken i
tilmelding i disse rækker kan forhøjnei;;--)i;;.

TNT

Hermed vil jeg gerne rette en stor tak til Nordar-s Boldklub, ti1Thorvald og Børge "?r,t J - og z. holdet for jeres fine opmærksomhederi forbindelse med min skade og efterfølgendå hospitalsoptror-d.

vi har brug for begge , men km
begge turneringer og en rigtig
standarten af r:lgdcmshold her i

NORDALS BOLDKLUB
Ungdomsafdeling

Kjeld Høj



WESTON
ftr v:g tll vr9

TOITY PETENTEI
MøBLER

Storegode 69-7 I -Nordborg- T I f .45 I 9 3 I
Vr ræller kvclilelen i holrædcl

i04) 15 æ 70

Der er også sPort i 4t bunne

høre bil på den rigtige måde!

[.ær det nemt og bekvemt i

TORD.ALS KORESXOLE
J. BRODERSEN

Nlrreskovvei 2 SvenstruP
te1f.456250

oc ctIDE TTENNESXER trøDES -
tclolon 45 10 46

Kønstboden
i I'lordborg
Sroregade 9, rlf. 45 19 35

r,430 NORDBORC

N'loderne brugskunst - gaveideer

TRICOTAGEHUSET
Storegade 31 - Nordborg

molermesler
45.l852 - Osterhoven ll - Ncrdborg

NORDBORG AFDELING

- en bonk De kon rGgnc mcd!

12

NfiMEDDELELSER

t{u, tla fod.boldklubben starter med den indenciørs træningr er vi nødttil et ønclre vore træningeticler.

Fra 1. olrbober er følgende tider gældende:

Ilredag 1 Øeterlund : 15.45 - 76,30 Småplger
) :16.30 - t7 .t5 Drenge .+ småd.renge

a9.1O - 20 .15 Darner

2O,a5-2L.00 Herrer1+2

Iorsd.ag i Norcialshallen : 15.00 - 16.00 Minl-mini
16.00 - 16.45 Småpiger
L6.45 - 17.45 Junior damer + yngl . d'amer

L7.45 - 18.45 Junior herrer + drenge
18.45 - l-9.45 Plger
19.45 - 20.45 Damer

20,45 - 2L.45 O1d-boys + J. hold herrer
2l .45 - 23.OO Herer 1 + 2

SgllIORSTÆINX

i{ry }9_1dt i sarnarbejde med vid.ar stort håndboldstærne i weekenden d.Lo.-/L'|. september. 0m Iørdagen sp111ede A-rækkerne i NordalshalJ-en,
rnedens mesterrækkerne spilleile i sønderborg, 0m søndagen bytted.e manså u-

I
Resultaterne om Iørdagen i Nordalshallen blev at Øster Bording varrdt
tlamerælJren, medens vld.ar vandt herrerækken med en sejr over Nfr 1.
0m sønd.agen gik det betydeligt bed.re for NHrs 2. herrehord, De blevhenhold.svis nr. 1 og 2.

r Norclalshallen blev silkeborg KFUM vincler hos herrerne rned. vidar på
anclenpladsen. Hos damerrre overrasked.e Nordalsrs d.amer ved at vinde
deres pu1je. r finalen moil Yiclar vandt Nordals 14-12. Tillykke meddet. A1t 1 alt må man. sige, at stæv-nerne gav en god gang træriing i-n-
cten turrreringens start.

13

Ss[y luo 
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STEDET HVOR STORE NAVNE UxDERHOLoER



Bygnlngs8rtlkler - Trælael

JENS KOLMOS' EFTF.

Holmgade 33 - Telf, 45 1457

TILHC'FF'
LEGETøJ. HOBBY - BABYUDSTYR

NORDBORG - TELF. 451483

Nordhorg Cyklebørs
vl Harald ogWaldemar Petersen

Storegade 2 - telelon ,tS 06 35

HANS SCHMIDT

ek som i neret

opt i ker

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

LANGESø HERREFRISøR

PLADSBESTILLING

Kom ind eller ring og oftol tid

TELEFON 451231

SVEND WITTE

BOLIGMONTERING

Holm - Nordbors - Telf.451306

MANUFAKTUR

KONFEKTION

Helmars "FOTO"
NORDBORG - TLF. 4s 16 0()

W. BUSS
' El-inst allalØr

Specialcenter i hvidevarer
HAVN BJ EBG BUTI KSCENTER

Telf. 450766-450266

___ --- --.!

POKAITUNTERINGEN

lf$9. faiaer og herrer klarede sig godr igennempoKafturner:ing. Da$erne mødte lybbøfs serie 2saØrre besvær t5_9.

T:11,:"": fllJ.|ea9 på_udeba:re mod Broagers serle 4 hold og vandr..:Åi";^f:l_q-1k v:-rkelig ggdl i a:rgrebet, hvo:: der btev vist ma-nge6t'|ue ueuarler- trt gengæld ln'reb det noget i forsvaret, hvor Broågerfik alt foi mange r.6ttE mat.

I'iIi,J]HÅ]'IDBOLD

Det ser ud til. at minihåndborden er bfevei en succes.ga.-q mødte der E-lO børn, med.ens der nu kommer 
"u. 

)O
*:" h loto at se til-ro" Å"nåii"-oÅ"i"r*", der nu hariil at hjælpe sig med de små "tr""Efs"..

lliels Arne

GOD SÅ]SO]{START TOR }{H HXRRXR

selv med et ungt hold (gennemsnitsalderen rigger pa 21) er det i-ykke-des at komme godt fra Årart. vi råÅa" ud mod-åsby-d. i+.9. på hjemme-
l?"::.og det.var^på forhånd. u" frvEiåt modsta:rder som altid er svær4u §irr-L-Le moo, elter -e! hurtig 7 nåls føring var k:mpen faktisk af_gjort og vi vandt 2j-16.
Weekenden efter var vl i Broagerhallen og se Egenes
1girf 9 m_od Kol-ding og d.ereftei srruiiå vi i 1lden modsorn v1 s_Log l9_I2 efter en svag første halvleg.
Den 1. kamp d. 15.10. slruJle vi på udebane yøde Løjt, som før kampenogså havde max. poi.nt. Løjt "oiai" os en aef besvær med deres kon_tante 4-2 forsvaissystem,"men-fii-"åi"" hor-dreder Bjarne,s store giæ-de holdt alle ma:rd-Loveaåt r.oråt-oe-ået resulterede tir sidst I enværdifuld se jr på 22-16.

lll )bende.med turnerlngen er .ri nået frem ti1 kvartfinar-en i srpok--turnering' hvor vi-[ar sp1]]et mod Broage;":"å-B;iåers]evs 1.hold og hvor vi skal møde Grrr;;-i: nora tirsååe a.'za.-på udeba;ne.
Årsagen til den god.e,sæsonstart skyldes vel nok flere tlng, bI.a. nytræner, som har forstået ,t få spiilerne tl1 at mød.e tairigt op tiltræningen, son'r startede atreråaå-r.-åugust. n" 

".råen "iltrg ting erhelt-afgjort at der^er god ureaåu*ia-a1le J seniorhord. vi håberselvfølgel1g at vi -fortiætter sa gåat som vi er startei og at saa_arbejdet meliem træner og udskiftiingsled.er stadig vii Sa så godisom hi_dti1 .

første runde i SI's
hold og vandt ud.en

De første par
hver gang, så

fået to piger

1 . d"iv. herrer
Egenes andenho1.d ,

rrMo jntt - leif og Ronald

.,.9

t';'{oot
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Ur*" rr"* iid.s søgen efter en træner ti1 l-. og 2. hold herrer lykke-
des 6et aI få orrertal-t Jaeob Haunstlup til at tage sig af trænj-ngen,
og det er et god.t kup, vi der har g;oit. Der er bare det problemr -atJåcob er 1. divisionidommer i håndbold og dornmergerningen går derfcr
forud for Nordalsholdet. Derfor skal- Biarne Knudsen være holdleder og
desuden være udskiftningsleder når Jacob er forhindret;

Der har været en god. tilslutning ti1 træningen, hvor der til 1. og 2.
holdet er udtaget 20 spill-ere. ri-r l. hold + old-boys.træn:-ngen undgr
Claus Jørgens led.e1se har der også været god tilslutning. DeI er duk-
ket flere af de'rgamle'r spillere op igen, så d^er skulle i'kke være
noget problem med at sti11e hold.

TaSKER

Efter aftale med klubben h;rr Pinma:tn fået lavet nogl-e sportstasker
med. llordals 1låndboldkl-ubs klubemblen. ilaskerne koster 59,iJ5 kt'. ika}
I have en ny sportstaske til iut, så vat oer rnåske en id6 a't ønske
sig en fiiH-taske.

I nærmeste fremtid kommer der også klubernblemer ti1 at sy på trænings-
dragter, trø3et: m.m. Di-sse emblemer vil også kunne købes hos l'inma:rrr.
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Peter M altesen

Mads Clausensvej 1 - 64J0 Nordborg
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NORDEORG FARVEHANDEL
v,/1. Lorsen & sØn

Storegode 62 telf. 451669
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Ejnar Lorenzen

købmend Turøvei {2 Kirkeby . .4t 0o 55

Alex'e
Conditorl
Th. Erorrenr-
vej 56

Tlf.
45 17 61
Kelly og Alex
Nirsen

Hsynb.ierg Eutlkscenter lelt. rL51760

Slrrgterlorret ningen

F1. r.J.JENsEN
Nordborg telefon 45 14 06

H. PERREGÅARD A-S

6430 NORDBORG 6474 SKOYBY

Ilt. 45 01 50 Tll. 44 44 oO

Korn - Fodcrsto{irr

Brind;cl - Byggemoterioler

EliI lensen
Ollelyr - Crdrrlvrn q rrild

rul. grt. o1 vrr,/rcdor

Lærkevei 87 - Longesp - Tl{. 450565
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