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Bestyrels en

tr'ormand
Næstforna:rd.
ircooarar

S ekretær
Medl-em

tr'ornand
Kasserer
Medlen

Chr. Jørgensen, Apotekervænge,t
Peter G1ock, H.C.Ørstedsvej 21
Peter Hansen, Lærkevej .3o,
Bent Rien'ler, Solsorteve j., , .-
Wolfgang Sa*er, Perikoriidi 15'

(ni l 'l omr'lrrcl aa!

Formand : Beni Enghoff, I,ærkevej 17,

Ungcomsafd.eiingeq
tr'ormand : Peter: Glock, H.C.Ørstedsve j 2J.,
Sekr:etær ; Ber'l--t Rieme::, Solsortevei 9 '
0idboJsafdeiingen

: Yiggo Jessen, Asgårdsvej {,
: Steen Kjellberg, Ehnevej 9t
: Knu.d Poulsen, Hvedemarken .12,

2, r1t 450448
4r1t7' ,
4rl8( I
+5O28')
+r019i

450E40

4r1t79
+rc283

+»åao
/ qntral

4543";L

NOB-DAIS HÅ]i }BOIDKIUB

Bestyrelsen
Foruand i Nlels Arrre Jørgensen, Akelejevei 1r t1-f . 453297
Næstfo:mand : Henrik Harbech, Storegacle 28
Kasserer ! Bjarne Knudseni Bogfinkevei 18, 451821
Sekretær : Jåns-Ove Hansen, M;llebakken .!5, 

45BBB9-
Medlem : Claus Jørgen Boåde, Lærkevej Br' a )
Mecllem. : Annette tr'rederiksen, Perikonvej 10, - 45j5i-t

Ungdgqs?fd.elingen

Len er penge, dcr rkel lorde-
les,.. hurholdningrpcntr...
lommepengc .nogeticn
lille ætke til rommerfcricn,.,
ellcr til hevcn. . . gor dct lct
Tel mcd.Sydbenk

- de telcr Dcrcl tProg'

sYDp^#$HS

RNtr'ERAT tr'RA BESTYREISESMØDE

Det har med jaørme nellemrum været praktiseret, at re,ferater fra be-
styrelsesmøaår tf ev-Ei"ui fr"" i SPbRTEN. De jærme mell,emrum fylder vi
nu hel-t ud., såIede" åt du" i hvert numrnel af SPgRTEII altid vil være
noget fra bestyrelsen.

Referatet glves af flere grunde. Først og fremmest_orienteres a1le,
ihvertfaLd."de som tæser bladet, og det kån give a:rledning ti1, ^at
konrmentarer falder her og der on Et el1er aJrdet emne vl har haft oppe'

tr'or os kan d.isse bemærkninger være særdeles værd.ifulde i beslutninge^r,
som jo hen ad vejen skal tåges. Bestyrelsen håber, at.der i 1øbet af
sæsoåen jærrnligt"vif opsta åiskussioner p.g.a. d'isse- indlæg, og vi--
ser gern; at aEtte skei. lledlemmer som føLgex rred i klubbens arbejde
bagr6d, giver os et fingerpeg or å+v det hele j-kke er smidt ud af vin-
d.u of .

)De"'første møde efter generalforsafilingen
Yi skal- konstitueres. De som var på va1g,
sammensætningen stad.ig er den saJnme.

Dog sker der nogen aflastninger for enkelte personer, id'et kasserere'
ariejde med konlingentopkræyning overgår tii-Arne Jensen. Sekretæren
tæggår mere arbejdE ua tif de forskellige afdeJ-inger, som jo også. er
bLevet udvidet en hel de1.

SPORTEN får en ny medhjælper * langt om 1ænge. !i-" Daly hjæIper frem-
over P.G., for måske såneie helt at ove::tage redaktørposten'

tr'est-i-byls problemeI| meo at benytte hal}en som vi altid har gjort,
gi-ver stof tlI eftertanke.

idrætsfond-en og ltrB/NH's fortoll:ring.af de love hvomr1der hele centret
kører, er lkke helt ens, og det ka:r resultere i at fremtidens tr'est-i-
Uy mååke skal ændres, måsk6 flytte hett væk fra hallen. Yi skal nok
rågne med., at de sa.nme overskuå som hi6til er fremkommet, sandsy'nl-ig-
vi-s red.uceres en del.

Årets tr'est-i-by vil vise vejen frem.

er altid stil-le og roligt.
blev valgt igen, så1edes at
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veci kontingentopkrærrningen brev det besluttet, at skæri-ngsdatoen for
i:*l"tiril*:I31_I*I:*1' r:t!,_"g-ii ;"s. Dvs. at i--i,åi"r"r"t tn.rebr. i år, med at betaie-jå"å"-[o"ii"åE"t"iå" ?J.å-å'il"ilå:: ""
Yort materj-e1 er blevet tal_t op. Der skal nu findes ud af hvad vlmangler.

Aktivitetsindberetning blev udfyldt og lndsendt til sr, og ansØg.ning
Iålufl**"n om benytfelse af "åu"arr; an:_æg brev-E""rråo,eå"i ;å-i;a:
Det,var såda. set Ce væsentfigste punkter, og mødet sluttede rned. atspillermøde for afle senior 

"[.r1sii"ge blev bestemt tit"r.åi i=;#:,og at næste møde blrver afholdt d. 18.1.79.

,+iaffiåU
KIUB}IUSET

tr'or et år sid.en startede-vl ombygningen af krubhuset, og når vi sertilbage' hvad har vi så fået ud år aEt store arbeja"'a"i.1å i ombyg-ningen og den udgift vi fik for at fÅ huset op at"sia i-
vl har fået et samlingssted der er, erler kan åbnes på arle de tids-punkter der passer, ina i de programmer alfe afd.. har-. Arene det, at vihar, et sted at gå hen, ,.an""i iri"a 

"i vlt bruge aet-iii, et møde, ensamtale med een etler f1ere, el_ler båre for aI hyÅs".iå et par timerfør og efter træning.

Jeg mener ikke der nogenslnd.e er brugt tid og penge ti1 noget sågodt, som ti1 dette klubhus, oB på aån måde A"i b;;g;;-af nedt-emmer_ne på, går jeg ud fra, de hår åamne mening.

Hvis. vi nu forsøger at sætte lidt taf på de aktiviteter der er ikl-ubhuset: Vi har haft faste åbningstiaer i 3Z ugei r"a Z grrrguugentlig, og der har været ca. 2L månd. hver gang."

r J uger har der været åb,ent 1 gang om ugen, med samme antal gæster-I begge tilfælde har der været åbent fra 19.oo ti1 22.3o oe atle Iga:rge under Ked.des lede1se. Han har i gennemsnit lavet 12";*rå;; rc...l"hver ga.ng. Det her nærrnte er kun den åiningstid der har-været forseniorafd.. hertil kommer så alle de møder åer har været, vi har rnarrgegarge haft 2 mød,er p^å _een gang, endvidere kommer så ungåomsafd" og "o1d-boysafd. brug af klubhuset,

B.R.

Hvis vi tager klubhuset under eet, har vi haft et brug af det med ca.1-4 t,imer hver dag.

Hvad gjorde vi i grunden før vi fik klubhuset ?

Hvor var vi .d.a henne ?

C.J.

f,boro' 
4\"ooro

Storegade 43 - Tlf . 45 30 34
M3O NORDBORG

Stedet hvor glode mennesker mldes! 9 6a30NORDBORG - TELF. (01)153333

centen terELL
.v/Niels Bierregård
HAVNBJERG CENTRET

6430 NORDB0BG. Tslrlon 04-460326

URE
eftf. oplK

STOREGADE 65 NORDBORG - TLF. 45 155I

trHUGHtrE]
NORDBORG LANGESø BROBALLE

4s0252 45 1285 45 1334

KøREKORI TIL ALT
TEORIEN LET FORTALT -

Motorcykel - bil .' lastvog,n + påhængs-
vogn -erhve,rv-bus

POUI ERIKSEN
Tranebærvej 4, Nordborg, telf. .45 01 75
Teoriaftener i Nordborg og Sønderborg

Bent E. Illø,dsen
. out. el.instclloto.

Storegode 63 tlf . ,04t -15 
.I950

ALTiNrl , EL-TING

)



SI AI{TIER

'som det måske er vore læsere bekendt, har sønderjydsk rdrætsforening
.lige haft 75 å::s jubilæum, og i den anleo.ning er-mal eaet i-åatrtÅ-meåat-opfØre et kursus og idrætscenter i Nr. Hostrup. Et center"aei fulatudbygget kosier ca. B mill. kr.
sr har på mange måder skaffet penge til dette byggerl, b1.a. startede
P?.-på jubilæunsdagen et aktieialg, og hvor man bed.er'foreningerrre
hjæ1pe-med_at sæ1ge dlsse aktier.-Det-er sls mål- at samtlige medl-em-ri:rr und.er sr v11 købe en aktie, den koster kun 10 kr., man fan selv-følgellg også tegne slg for et større be1øb.

\il vi] gerne opfordre vore medlemmer ti1, hver at købe en al<tie, de
ka:r bestiltes hos best. eller trænerne.

Vi regner med at skul-le bnrge centret j_ Nr. Hostrup rneget, og derf
mener vi også at vi må gØre en indsats for at skaffe så uramge pen,
som muligt.

Så kom hurti-gt ud af busken og tag en 10'er med.

C.J.

T It T IRMIN SKAl,Eltlx;iEll

tr'est-i-by afvikles i år i tlden B. maj til og med 13. maj.

JUIEAFSIUTNING 197o

Omkring 40 spillere var den sidste mamdag ind"en ju1 samlet i ha11en
til det årlige juleafslutningsstærrre.

Efter lodtræheing om ho1d, blev der opclelt i 2 putjer å , hold, f( ),åat gå i-ga:rg meå jagten på ænderne. Og slkken en jagtl

Der blev skudt fra alle ender og kanter fra først til sidst. t4a.nge
faldt med ære, a:rdre af træthed, for ti1 slut at få 2 finalehold, som
inden starten nok ikke var regnet helt iblandt favorltterne, sådan
går det hvert år.
Fj.nalen bl-ev spi-11et lmellem Jørn Nissen, Preben Hø1, Erik Schwab,
Claus J. Bonde og Jes Jessen, imod. Jens Ebsen, Benny Krogh, trars Per-
regård og Harry Lorenzen, hvor førstrrær.nte hold vandt med 8-5 efter
2x4min.omkamp.

NB Ønsker vj-nd.erne tillykke og siger tak til dommerne A1f, Giinth.er
og Preben.

B.R.
4

h
I-IOSTRIJP

SI-AKTTE
L,(',r..,,!.."'.J

. ;./f1 ,r,

) Js 1500 kr 10,00
lndehaveren af denne aktie er nredvirkende til at støtte etableringen a{

Sønderiydsk ldrætsforenings kursuscenter.

Centret er placeret midt i Sønderjylland i Nr. Hostrup i Rødekro kommune.

Centret er et tilbud til sønderjysk ungdom, for udøvere og ledere i det fri-
villige ungdoms- og idrætsarbejde.

Ecslyrel!ef Ior Sørderiydsk ldrælslorcnrng

. at..? r -r

i\, -'i

-(],n?. -'

5

' udstedt af Sønderjydsk ldrætsforening
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ts første spillernrøde fandt sted i hallens nye cafeteria, hvor ?O
sad bænket ved kaffebord.ene.

rmanden lagde ud meC at præsentere de nye trænere:

Børge 1{eesgård
Verner Petersen
?ou1 Herming Chrlstensen

efter biev bestyrelsens forslag ti1 et nyt spillerudvalg foreldgt
godkendt under bifald, udvalget, hvolr Bent Bnghoff fortsætter som

formand., består herefter af :

Kjeld Høi (I. hold)
Po'.LI Christia:sen ( . nola)
Hans Ove Jensen (:. nofa)
Giinther Kohls (adninistration, måIstatj-stik etc.)

)

uden bl-ev forårets træningskampe gennemgået, et fint stykke ar:bej-
e, hvor Bent Riemer har fået et par godbidder samlet. Desvær.re kommer
et til at gå ud over den planlagte tur til Hamborg d. L7.3. da 1. -2. - 1. holdet har kampe i Rødding om sØndagen.

refter blev sagen mere afvorlig, Børge oplod sin mj-Ide røst - mere
træning - mere kondi - mere konkurrence. Han fortalte bl.a. at der for
eftertid.en er mulighed for d.agt::æning hver torsdag 1].oo - 14.co ved
hallen, rnan skal bfot melde sig hos en af trænerne senest tirsdag.

En and.en ny lring er et inålerLligt møde mell-em holdledere, trænere, spil.
lerud.valget og 1 el'-er 2 bestyrelsesnedlemnier, hvor evt. problembørn
skal gennemdi.skut eres.

I,IB er og bliver 1,lB lørd"ag d. 24.1. skal der være fest, hvor og
hvord.an.vj-ds-ce 3ørge -1 .:ke men invitationen gælder både senior o{ yng-
linge m/påhæng.

er en kort pause hvor de sidste ostemadder forsvandt, blev ordet
vet til Bent Enghoff. Optimist son ha:r er, mente han, at båd.e 1. og

2. holdet vi3- opnå topplacering i år. l. troldet kommer blandt de 4
første, mens 4. holdet bliver hvor det er. Det er udvalgets målsætr )1[
så der er noget at l-eve op ti1. ,"

iIar. havde desuden et par nød::åb, for det første: Klubben ma^ngler
målmænd, for det andet (ncget ga.nske andet) har trsod.avand-skassenr! et
overskuC på 17C0 1:r. der skal- bruges (det e:: alle de gode stærke soca-
vand Rød.e Per leverer). tr'orslag mod-tages.

Sådan så aftenens program ud, a1t blev godkendt uden diskassi-on, de
eneste konmentarer gjaldt Gilnther, der gerne skul.le sættes igang med
lidt af hvert. Alt i a1t et stille og roligt møde, der var ovre på
r^1za-rt* ir

? .D.

tllttffi ;;ir;^
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TTE RESr{E6E

N. BOYSEN
SPbokkcn 2 - re|f.450095

W. BUSS
E l-installatØr

) Specialcenter I lrvitievarer
HAVNBJERG BU IIKSCENTER

Te1f.450766-450266

bruger
h o'det

"'"i";i;j
HandeLsbanken

Ø),'Han

v{
IIANDELSIBANKEN

, ll (l rrre( r brlledel

0n

Man

går da

a:-[o,ilF

?lelmuth ?lønsen
Brikkenslagermester l/VS"installatør

"Jg.a" Z - telefon (04) 4516 54

KøBMANDEN

Benl Lausl
Købmand

Tlf. 45 1501

Mekon,ke, V,ggo Lousten
Hounblerg

Tele{on 45 l4 60

Harnbierg Slationsho.

lr'ov vor bcrrmlc rnrclning.

Grillstcgte kyllingcr og forårsrullcr

 nna og Yiggo Bombcrg
Ttf {04) 45 1019

r{ORDBORG KIGSK
N. Lehrmann Madsen

Storegode 49, tll. 45 01 7 4

Aut, ti ps{orhondler - fipssysferner I

BLADE _ TOBAK - PIEER _ RYGEARTIKLER

KAFFE _ SOUVENIERS

NB! Film (remkoldes

otK



.SPORTESIS J UI,EKONKURRN]ICE

Over 60 sedler var i postkassen da fristen for C.eltagelse i SPORTENS
jutrekonkurrence sluttede.

Yed 1{Brs ju}eafslutning i klubhuset torsdag d., 2L.l2. foregik l-odtræk-
nlngen om en dejlig købma:rdskurv og den heldige vinder blev mi.nlput-
spilleren Jørgen B. Larsen.

I'o:r en ord.ens skyld, skal der også nævnes at der var 34 rigtige løs-
n:Lnger', at det rigtige svar var,,14rrog at ca. 1.0 deltagere var fra
1,13 og resten fra NH.

P .G.

)

»

OID-BOYS

Mandag d. 22.1.79 k1. 18.3o holder o1d-boys spillermøde i klubhuset.
Denne aften skal vi have fastlagt retningslinierne for sommeren 79.

tr'ra og meci dette nr. af SPORTEN skuIle a.11e oId-boys få bIadet. Hvis
I hører om nogen som stadlg ikke får det, kan I henvende jer ti1
K. Poulsen.

Der er træning hver mandag i Nordalshallen for old-boys kl-. 20.50.

K.P .

LÆSERBREVE
Læserbrewe afleveres i
postkassen ved NB's klub
hus (gæ1der også 'for NH).
SPORTEN er.k]-ar ti1 udle
vering den første 1ørdag i
hver måned

Indlæg ti1 SPORTEN skal-
afleveres inden den 25

'1
I

)

{}

,)

8

ilffitnrr.@
TURNERINGSHOID 1979

)aomsafaefi-ngen har tilmeldt hold til turneringen 79 i følgende
rækker:

T OTT

ilro, A, Drenge A, Drenge B, Lilleput B og i{iniput B.

SI
Ju:rior B, Drenge B, Lilieput B, l,ii.niput A, l.{inlput B, Puslinge A,
?uslinge B og et pigeholC..

ullGooMsÆlrurvemts tR,avilvcst rlpn
Mandag i NordaJ-sha11en :

DN

k1. 15.oo - L5.55

- 15 .55 - 16.5o

- 16.5o - a7.45

- t7.+5 - 18.4o

- 18.4o : 19 .35

- 19.75 - 2O.3o

Piger
Iuslinge (årgang
Miniputter ( -
lilleputter (

'tnge ( -
,Aio, ( -

r971
L969

)-961

19 65

t961

og yngre)
oe 197o)

oe 1968)
og 1966)
og 1964)
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HAVNBJERG BUT SCTNTTN

KIG IND TIL

Kolmo§
DERES HOKI KøBMAND

TELEFON 4517 17

Sporlrarlillcr

SønJerb,rrg

Nordborg -

.:{) {.1.}i 57

(c{) 15 l5 58

Ili
Tlf

Storegade 4 - Nordborg - Tlf. 45 14 26

Søndcrgade 7 - Cuderup - Tlf 45 8l l0

{PØsIttr$E}r Erik Petersen
Blomster - Frugt - Grønt - Konserves

Storeg. 7, 6430 i$ordborg, tlt. 450368

odidos >L--"

FIl{MT
[uffilfi Y

Tlt. 45 16 25

- ET HELT HUS FYLDT MED SKO

ry:ill!,#.,§sl
TV.OI)45 N 67

5lrgterl

It

Polrcmrgert

K. STERNBEilJ ]

Storegode 56 - Nordborq - Tel{. 45 17 15

E$ §»43r*'7
Vr,o,.node 30- 32 - Tlf. ,r,rOO

Nordborg

SK0I,EST,E],1{E i979

l'{ordals Boldklubr s ungdomsafdeling afvikfe:: deres tradiiionelle skole-
stær'ne i år i weekenden t7./tg. f enr.

lndbyd.elserne er sendt ti1 atle nordalslske skoler og arangØren 6å-
ber på, at antal-let af tilmeldte hol-d også i år vil være et godt styk-
ke over I0O.

ner er lagt op til et virkeli§t festlrgt stær'ne for de ca. 600-700
el-ever maJl regrer med der vil stille op ti1 kampene om I'de nordal-si-
ske skolemesterskaber i indend.ørsfodbold'r.

Selvfø}gelig får lærerne også
deltog der hol-d fra 4 skoler
kord. i Nordalshallen ved oet

, iår lejlighed ti1 at være med. Sidste år
og til deres kampe var der publikumsre-
ellers i begge d.age r.elbesøgte stæime.

Som noget nyt er der i år små lrærnier til hvert scoret må1, dvs. at
der skal uddeles melfem 1000 og f500 tr dibiduttertr son kl-ubben har
fået skænket af nordalsiske pengeinstitutter og forretninger.
Prmtien ti1 puljevinderholdene er T-sh.i::ts ti1 hver spiller på holdet
og -§a1 der spiJ-les en finalekamp eller finalerund.e er der yd.erligere
rllt fjer tif spillerne på vind.erhol-det. I lærerpuljen er der fl-asker
vir- og medaljer på hzjxant.

ltryt er det også at vi for første garg nu også vil give publikum nulig-
hed for ai røre sig en gang imellem.

Der er mellem kampene i eftermiddagstime-i:ne indbygget et par pauser
hrror der spilles discomusik og hvor det er tilladt at gå på ba.nen og
d.anse på Damarks største da:tsegulv - selvfø1ge1ig i strømpesokker
ell-er tennissko.

At man samtidig l-.enytte::Iejiigheden til at feje gulvet gør sikkert
ikke sagen mlnrl:e s j ov.

Den 17./tB. teAr. er der heJ.t bestemt rrgang i Nordalshallenrr.
D,1

11

Jens Knudsen
-HERRE: OG DREN.G,ETø"J

I
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TOTIY ?ETERSEI
Mø8LER

Storcaode 69-71 -Nordborg-T lf .45 l9 3l
Vr ræller kvalitelcn ihoirædcl

(0..) 45 00 70

Der er også s1ort i 4t hunne

køre bil på den rigtige måde!

[.ær det nemr og bekvemt i

TORD.ALS TORESTOTE
J. BRODERSEN

NØrreskovvei 2 SvenstruP
te1f.456250

g I0
STEOET HVOR STORE XAVXE UNDERHi.

OG GIIDE HEilNESXER HøDES -

tohlon 45 lO 46

[,

Kunstboden
i Nordborg
Sroregade 9, tlf. 45 19 35

64]C NOF.DBORC

Moderne brugskunst - gaveideer

TRICOTAGEHUSE.r
Sloregadc 31 - Nordborg

molermester
45 1852 - Csterhoven II - Ncrdborq

tlN&
NORDBORG AFDELING

- en bonk De kon rcanc mcd!

12.

I\IH
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Nu da første halvdel af sæsonen er overstået kan vl se tilbage på ennoget tau start.
Yi startede ellers glimrende med en fantastisk forpræmiere hvor vj-har spillet noget af det bedste spil i d.enne sæson.

Efter at v! havde tabt til Koldlng, Vejle, og i Sl-pokalturnerlng t11N 1et kom Birgi.t Knudsen igang igen mod'Ulkebøl, åom vl vandt åegets f,ert på godt holdspil . Agerbæk-trak det laargste strå i lrlordalsl
hal1en, hvor publikum svigted.e os. Ud.ekaopen mod vejen startede en
meget stærk periode hos pi.gerne der begl'ndte at vise noget af d.etspil som pigerne havde fiemme før sæsonen, forud.en kampen rnod Vejen
va:rd.t vi i- tr'red.ericla hjemme mod. Tønd.er, ude mod ?oftlund., men dån
{gr!" sejr i træk blev stoppet af Esbjerg som vandt meget fortjent,id.et de viste noget af det ipi1, vi hår iremrne når vi Epi:-ter åogetaf det bedste vi ka.n.

Holdet er absolut stærkest på udebane med { sejre, 1 nederlag tiltopholdet Yejle. Hjemle har vi t,abt 1, rrrndet l det var den ihyre
spørdende kamp imod. Tønder. som nok s§Idtes at pubrikL.m l-evedå medi kampen. Men aIt i a1t nå man nok sigå at rrhs16!1rr har leveret englimrende indsats hvor all-e spillerne er kommet på scoringslisten.
sammenholdet har da også vlst sig at være ret så værd.lfuld.t da mange
kampe er blevet vundet i de sid.sie sek.und.er.

)
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Bygnlngsartlkler - Trelagt
JENS KOLMOS' EFTF.

Holmgade 33 - Telf. 45 1457

STILHCf,FF'
LEGETøJ . HOBBY - BABYUDSTYR
NORDBORG - TELF. 45 1483

Nordhorg Cyklebørs
vl Harald ogWaldemar Petcrsea

Storegade 2 - relefon 45 06 35

HANS SCHMIDT

eksomineret

opi r ker

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

LANGESø HERREFRISøR

PLADSBESTILLING

Kom rnd eller ring og oftol rid

TELEFON 451231

SVEND WITTE

BOLIGMONTERING

Holm - Nordbors - Tel{.45 l3 06

ry,.
KONFEKTION

NORDBORG

Helmars "FOTO"
NORDBORG - TLF. 45'16 06

iHAVNBJERG

I:19:t,13 en_overgang på tred jepladsen, nu på femteplzdsen. l,iåIet i11æ§u-e rra-Lvdel er at bevare en top-middelplacerlng som nok s.tlle væreoverkommelig. End.vider" ,Å "i rrå6"_-åi skaderne bliver: tæk fra. os somueu næsten gjorde i første del af turneringen.

SNRI-E 2 HERRER

jll":"1:l store sejr over Haderslev tog hele holdet ti1 Bramdrupdammeo store forventni-nger.

Jo tak! Yi kom hurtigt-ned på jorden igen. tr'ørste halvleg var nogenrurde, men så var det o[så stui, åg Bramdiupdam vandt kampen med Z7-ZA.ugen efter sku1le vi"så spilie ilod yldar- i Nordalshalrån, og jeg skal
:] t:^]:fe- for. at der koi,r andre kager på bordet. Uuru-rrofaEt""iirr"A.ot Deoslie ma, har set 1ænge. Første halvleg vandt vi knebent, 69 ef-ter-pausen fulgtes vi pænt"ad. Iri trak dog ået }ængste strå og vånait] -L6 .

Iurneringen er nr hafvf:rdig. yi er 1å fcrstepladse:, iled 12 points,det sanme har -Frederi cia.

Kaj

it,IL I-hÅi:Drrol,.D

Iriinihå:tdbol-dspi11e::ne har været ude for at spille d.eres første træ-ningskamp. Det skete i-Guderuphal-]en d. 1. dåcember. tror spillerneya1-$et en stor oplevelse serv om d.e skulre spille pa å" sior banå,hvilket de ikke er vant ti-r, da d.er i Nordarsirarlen'er blevet op-streget en ba.ne specielt ti1 t1em.

Selvon de tabte kampen t-5, spillede de,vj.rkeiig godt, når na-n tageri betragtning, at det var åeres første kamp

'rorsdag d..14. dec.-hcrdt vi juleafslutning for de små. Denne garrgleg_ede vi nogle smålege,_ og bågefter ara.t ii 
"åaå"r.a*åg spisteboller, som Marie l,leyår'havde Iavet til- os

) Armette og Kamma

,IU'II]R SERIE 4

Yed afslutnin.gen af-sidste sæson regnede vi alle med., atklaret os fri af nedrykning fra serle 3

Den gik ikke!

Der s]rulle to holr1 .ned., så vik undgik ikke ned'ykning ti1Vi måtte altså acceptere nedryirnin[en og forsøgå at vendeserie J.

vl havrle

serie 4.
tilbage ti1

»

SPAR

I



Yi startede med at møde ngene, Gråsten, som slog os med 14-11' net
var en lidt kedellg startl men i næste kamp, §om var mod Ketting,
havde vi regnet meå, at nu slnrl-1e vi have 2 point. Vi måtte desværre
tage afsted tiI Augustenborghallen m-ed 1om 6 spillere og uden Yor.es
.;A;*riis;-*arp:-ee?-fr;;'-;;;';;-;i"r.Eiig holdinåsats og åed ma:rge gode

redningei af Laurj-ne I r.å1et klarede vi 10-10.

Endelig blev det vores tur tii at vinde. vi mødte Dybbø1 i NordaLshal-
f"rr-og""-"dt 11-5. Desværre Yar vores an'fører Conny så uheldig ?t bg:
ut^ai[u sin ene findår så ga1t, at hun endnu j.kke er klar tj-I at spil-
-i- - i;en "

Yi var nu fulde af optimisme, da vi tog afstel ti1- Iynshav for at mø-

de Notmark. tvlen ak oÅ t" - hvilket mareridt' Vi tabte kampen 1-10 og

vi tillod os endda ai brænde 6 straffekast'

Den sidste kamp, vi har spillet i første halvdel af turnerinqet,,Y: )
i Nordalshal].en moå ,q""""i"if". Det biev en virkelig.spændende kamv'

i ""*-ii-"rråt-r"a-i:01"1'1;;-ih;-h"o, 
aut heeb ti1 sidst' og kln takket

rrære en virkelig god.-ind.sats i forsvaret og en fremragende kalp af
Lnnåfise i må1efr-rykkedes det os at hale sejren hjem'

Desværre rLat 2 af. vores modstandere trukket deres hol-d ud af turne-
,i.gu., så vi er t<un i nora tilbage, men vi er klar til at møde dem

al-1e ? i 2. halvdef i 1979.

fi1 sidst et rigtigt godt ;rytår til alle i NH''

TURNERINGSKA]VPE L ]iIOF.DAf]SHAIIE1{

lrogrammetfcrNilrshiemmekampeunderJHtr'seria:rdenha].vdelafsæ-
sonen så1edes ud:

15.oo S4D NH - Ketl;ing
t5.45 KvD NH - Ulkebø}
t6.4i S2Il NI{ - I'øtr|
L7.15 S4H NH - UlkebøI

15.45 KYD NH - Vejen
L6.45 S2H NH - tr'jelstruP
L7.55 S4H NH - Broager

15.oo S4D NH - Notroark
L5.45 KYD NH - Fredericia II
16.4, S2Il lfH - Ired'ericia tr'tr'

a7.55 S4H NH - Notmark

l-7,45 KVD I'iH - Toftlund
ia-.+> s2H NH - BramdruPdam
ig.>s s4H llli - Asserbalie

28. jarruar .

11. februar :

25. febtuar z

11. marts

)

' ' 6:;tt1oL

HAFIIA.FOR§II(RIilG]. ] .

Peter M tlttctent 
t'

Mads (-lausensvej 1:- 64.30 Nordborg

-ring$UG

TIL

NORDBORG FARVEHÅNDEt
v,/1. Lorsen & søn

Storegode 62 tel(. 45' 1669

dmer&Jn*nsenr*\:EEEIEC

NORDBORG - TLF. 4517 50

Ejnar Lorenzen

købmand Turøvei {2 Kirkeby ..1 5 00 5t

§§ n g t erl orr e t, t itt J1 en

F,,J.J.JENSEN
Nordborg tele[on 45 14 06

il. PERNEGÅARD A.S

6430 NORDSORG 847{ SKOYBY
Tlt. 45 01 50 Tll. 4il 44 00

Korn - Fodctsroif.,

Brindrcl - Byggcno?rrroie'

tlilr Iensen
Olldyl - Crthrlrurr of l.#

rul. gu. o1 v.Glrrdrr

Lærkevei 87 - Longesp - Tl{. 450565

ER ALTID VELKO$UE\ CÅ

N@R
RED

HUS * : - .;.r\ r-5 05 35

Lolrertoft 26'30. No,auJt Telt (o^) 45 14 32
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