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RXI'EBAT I'RA BESTYRET,SESMØDE D. 18.01.1979

tr'orbered.elserne tiI træningskampe og turnering er på sit højeste og i
§agens natur, præger det selvfølgelig jafl. mødet.

Yore aktiver er gennemgået og talt op, med. det resultatr at der i før-
ste omgarrg ikke føbes iye læderbolde. Yed at koordinere træningel'- karl
vi klare os med det besiående antal bo1de, ca. 50 stk., og de vil- hen
ad vejen efter behov selvfølge1ig blive suppleret.

Laser og pjalter har marge sagt om nogle af vore trøjer. Nu er de væk.
Der købes 2 nye sæt, så ål]e hold nu har trøjer, som ikke er over 1
år gam1e.

Med hensyn til 1. holdets bukser, ser vi ikke det hele j- gråt, men vi-
vi11e lige undersøge kvaliteten af disse endnu engang. Så måske .....

skal vi jo helst kunne se til træning, især når I skal

tr{alther Buss har været netle og kigge på lyset i tlalen, -og er bl'evet
beclt on at beregne, om en errt. udbygning af beståenaie an1æg er Iøsnin-
gen, elIer noget antlet, samt sætte prlser på dette.

Protesten son Ulkebø1 necllagtte lmod os og Egernsund er fra JBU blevet
afvist. Man fandt overhoveclet ingen anleclning til at foretage slg no-
get, itlet den tlram, som vi bagefter fik, overhoveclet intet havde med
kampens resultat at, gøre.

Son før ontalt har Arne Jensen nu overtaget a1t veclrørende kontingent,
og vi håber nur. at syst.emet i fremtiden vl1 virke til a1Ies tilfreds-
hed.

Angåentte baner 'vec1 hal1en, føLg meat i avlsen, vi ved lklce mere encl I
gør. De kommer nok igang, men om der kommår græs på, det tvivler vi
på, laal os her håbe på overraskel-Ben.

JBU|s alelegeretmøcle har NB altid deltaget i. Denne.gang'bliYer vi hjen'
me, og clet:hænger samnen meal, at ite beslutninger §om skal tages på
dette møde, er taget i reglonen.

Yi deltog på regionsnødet.for Sønderjylland og fi.k her oplyst, at cleJ-e'
geletnøclet sandsynllgvis blivet- lavet om ti1 et repræsentantskabsnøcle.
P \e her nærrnte gruncle så vi en slags alobbelt konfekt, og så er turen
t--lÅrhus lang. Vl v1l i fremtiden kun deltage i regionsnøderne, for
trocls a1t må det for os i første omgang gæiLde de sydjyske problener.

A propos problemer:
Vi nangler en rengkriver tl1 SP0RTEN. Sku11e det mon Yære ....... el:
1er er det for meget forlångt. Meld dig ti1 ?eter G1ock, hvis det skul'
1e have dln interesse. Der er.afgbt et par |råntlører ti1 d.ette.

S?OHIUI uclcieles nu tll seniorer i klubhuset. I skal bare tage et num-
mer. Ti1 a1le andre afd. cteler trøreren ud. Bladet bliver:ikke uclsendt
mect posten mere, udover enkelte paBBlve og andre. Under denne form
for drift, ser clet uct tiI, at en balarrce i regnskabet opstår. Det har
iklre været tilfældet tte sidste år.

lA11e tilmelttinger ti1 turnerlng 19?9 er.nu-afsenalt. Der er i år ti1-
meldt 22 ho1d, a1t incl. Måske kommer der et enkelt til-.



Såerderogsåde1tage1seiJBUpo}ca}efter1andspor"rrffi
SI pokal for 2, hold;t, yngringu'åÅ-j""ior.
som^afslutning på deite.referat, er cler h.ermed imel]em Kornmunen, NBog Rlngriderforeningen indgået år.-årfrre om, at sidstnæ'nte må benyt-te dalen ti1 sit år1ige-riigrianirrg. -1"" 

er visse aftaler, som par_
l:To" "" indforstået neo skål o"u"fiÅrå"". Og 1ad os så se om de gør

I_"f1-11..1 lndgår bI-.a. at kun den gaarte bare må benyttes ti1 ridning
:9,11"91.._Den nye kun lil tattoo og 1ign. Desud.en har Ringriderforl
l-i139!".?!]Ipt,.at.d.er kun rides om søndagen. Altså 1 dag. Kommunen1))iri- umld.der bart efter lstandsætte banerne til NB's tilfied.shed.

B.R.

NB'S tr'OIÅ PÅ DOMMERKURSUS )
lkke færre end 9 fra Nordals Bold.k1ub er for tiden på et af Sønder_jydsk Donmerklub arrangeret dommsrkursus. let er Bent Riemer, Harrylorenzen, Knud Poulsen, Bent MøI-1er, Ja, christensen, Kjerd R"srusåerr,Ib Davldsen, Irank Saxer og per Kolmos

P .G.
SPILIER}(ØDE - SENIOR

På spillermødet d. ?. j*., blev der nedsat et udvalg på 6 mand, der
sæsonen igennem skal tage sig af de arrangementer dei ikal foregå forspillerne.

Der skal forsøges arrangeret en forårsfest for saratlige spillere 1ør-
3?g d.^24. marts, helst på et sted, hvor vi kunne tagE madkurv medhJer'melra. Et sådant sted findes ikke her på IJordalsl der er ingensted.er vi kan være BO-1OO mand.

vi har derfor undersøgt de murigheder der find.es, og har nu truffetaftal-e med Grethe, Hard.eshøj kr5, hvor vi så ho1åer-
I'O R Å R S I' E S T D. 24.I,IARTS.

Der vil blive serveret en let anretning tiJ_ en uhyre bi1lig pris, menmere om d.ette i næste nr'. af spoRTEN, åa vi1 der 6gså være-en tii-meldingsblanket og andre oplysninger. 
I

Ilusk at reservere den 24. marts 1979. Også ynglingene.

En arr-den opgave dette udvalg fik, var at skaffe flere penge ti1 spil-I arnrrl i ^-

-Lr-r oetrtre lormå-L vi1 der fra sæsonens start blive fremstilfet MÅr_AX_TIERT^d""-}^rg, tegnes af a1le intåresserede. Aktierne der tegnesgæ1der for både 1. og 2.-holdet og nan skal- betale 1 kr. pr. må1 depågældende hol-d scorår, det u" n',"ii-r.gl, at dette beløb vir blive op-krævet pr. giro een garg hver måned.-

Blandt de betalende vil der ligeledes hver måned blive trukket lod om
?l],,!rTllg: men på nuværende tidspunkt er de forskellige aftaler ."a""l-K.Ke rærdr-ge, men der vi-l i næste nr. af SPORTEN komrne ar_1e ae oprys-ni-nger der er brug for samt en kopi åf disse aktier.

f,bro' 
Q\o'ooro

Storegade æ - Tlf . 45 30 34
6430 NORDBORG

Stedet hvor glode mennesker mldes!
STUDI

STORE6ADE 9 6430 NORDBORG - TELF. (04)i53333

)
centen EeItLL

.v/Niels Bierregård
HAVNBJEBG CENTRET

6430 NOBDBORG. Tohfon 04.450326

S
URE

eftf. oplK
STOREGADE 65 NORDBORG . TLF. 45 155I

NORDBORG LANGESø BROBALLE
4s0252 45 1285 45 1334

KøREKORT TIL ALT
TEORIEN LET FORTALT _

Motorcykel - bil * lastvog,n + påhæn,gs-
vogn-erhve,rv-bus

POUL ERII(SEN
Tranebærvej 4, Nordborg, lelf. .45 01 75

Teoriaftener i Nordborg og Sønderborg

BenJ E. Illøldecln
out. el-insfollotlr

Storesode 63 tlf. (04) 45 1950

ALTING i EL.TING
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Y1 håber rigtig mange af vore tilskuere og spiJ-Iere vil bakke os op
og købe dlsse alctier.

P.u.v.
Chr. Jørgensen

ller har i den senere tid været en de1 forskelllge opfattelser oakring
Iest-l-by, b}.a. om den måde det sku11e foregå fremover.

Jeg kat nu oplyse, at d.er er truffet aftale med Idrætsfonden om detfremtidige samarbejde og på een for os meget tilfredsstillende måd.e.
Vr- er glade for at kunne fortsætte med lest-i-by i samme stil som de
foregåend.e år.

chr. Jørgensen I

OI,D-BOYS

Så skull-e a}le oLd-boys få SP0RfEN, og man har dermed mulighed for at
1æse dette. Hvls man for fremtlden ikke får SPORTEltr, så ring ti1 K.
Poulsen tlf.45O11L. Men inden du ringer så undersøg først om det.ikke
ex din egen sky1d, f.eks. at du har skiftet adresse uden at melde det
til kassereren eller måske har clu 'r91emt" at betale kontingent.
Med dette nr. af SPORTEN ved.J-ægger vl en terminskalender, så alle ved
hvad der foregår i 0B-afd.

Ang.: Spillermøde mandag d. 22,1.79 i klubhuset.

Der^var så mange til spillermøde, at vi lige kunne få valgt folk til
de forskellige udvalg, tro nu ikke at OB-afd. har så maage udvalg atvi kan glve alle et job, men der var også ttkunr lO mald. iil mødel på
general-forsamlingen efterlyste flere at der skete noget mere i OB-afd.
T91 s+ må I sløve padder også møde op når vi endelig-strammer os opti1 at gøre noget, husk det.

spillerudvalg for hold I + II , 
$:ffi?il *;ffi:;""", Arne tund,

FEST-I-BY

Holdlecler for ho]-d I
Holdleder for hold II
Holdleder for Yetera:r
Ølkasse
tr'ord.eling af overtr.trø jer

: Per Petersen
: Kjeld Andresen, Tb Andreasen
: Nis Buchholt, Knud ?oul_sen

: Bent Hack og omegn

: Hans Jessen

På spillermødet så vi ikke noget til den nye tilgang fra senlorafd.
som vi havd,e ventet, om d.et s§1des at de ikke har 1æst SpORTEN, ellerat der slet ingen tilgang er, ved jeg ikke. Men skulle der være nogen
fra genior afd. som vi-1 spi1le old.-boys i sorTrrer, vi1 vi meget gerne
l konta.kt med dem, det kar: også få betydning for antallet ai tilmeld-
te ho1d.

Vi vil hermed bed.e jer om at kontakte spillerudvalget så nurtigt sommuligt og evt. give dem besked som lkke er f.æsere af SPORTEI,i ai den
ene eller ald.en grund. K.p

»
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JBU-KREDSlNDDEIING

NBrs 10 JBU hold har fået følgende kredsinddeling:

s3 NREOS 30
AABENRAA
AGERSKOV
BE VTOFT
BOLDERS LEV
BOV
BYLDERUP
EGEN
HAD KFUII
LUNDTOFT
NORDA LS
SKEL DE

SUNDEVE O

YA KREDS 204

å".)**nn
BRAIIIDRUPD
FR.KF(x{
HAD FK
HAD KFUT{
KOLD B
KOLD IF
KOLO KFUII
NORDALS
SøNDERB B
VAHDRUP

L8 KREOS 392
AABENRAA
BAJSTRUP
DYBBøL
ENSTED
HAD FX
J ELS
NORDALS
RøDEKRO
SKGNBORG
SøNDERB B
ULKEBøL
øDI S

54 KREDS 6"
AUGUSTENB
DY B BøL
EG ER N SUNO
ENSTE D
HøRUP
KETT I NG

LYSA B I LO
NORDA LS
RINKENÆS
SøNDEqB B

SøNOER8 FR
UGE

JA KREDS 224
AABENRAA
8A JSTRUP
BOV
HÅD FK
HAD KFUIiI
NOR DALS
SK R YDSTRUP
SøNDERB B
TøNDE R

ULKEBøL
VOJEN S

Ir{B KREOS
AABENRAA
ASKOV
ENSTE D

LI NTRUP
NORDA LS
RHI F
RøI'EKRO
rOF TLIJND
ULKE BøL
VAIiORUP
VEJEN 2

S5 KREDS
BROBALLE
r,Y BBø L
EG EN
EGERNSUNO
LY SAB 1 LO
NORDALS 1

NOTHARK 1

SKFLDE
SVFNS TRUP
SøNDFRB B

SøNDERB 8
ULKEBøL 1

55 KREDS 1?6
BAJSTRUP 2
BOV 2
GRAASTEN
HOL Bø L
LUN DT OF T
NORDALS 2
NOT}IARK ?
SUN OE VED
SVENSTRUP 2
SøNDERB B 3
ULKEBøL 2
VAR NÆ S

DB KREDS 331
AA8 ENRAA
BAJ STRUP
DYB Bø L
ENSTED
LUNDTOFT
NORDALS
RøD EKRO
STARUP H
SøNOERB B

TOFTLUI9O
ULK EB øL
V I L STRUP

125

283

1
1
2

DA KREDS
AA BENRAA
BOV
HAD FK
HAD KFUrl
JELS
NOROALS
RHIF
SKOOBORG
SøNOERB B
Tø\IOER
ULKEB øL
VOJENS

435

øDI S

)
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LIDI NYT tr'RA NB' s UNGIOMSÅtr'DEIING

NBrs ungd.omsafd.. er pludselig kommet i den situatlon at man J_ige førslutlingen af tilmeldingsfristen for turneringen 79 fik tilgan[ aflE piger som gerne vi1 sp111e fodbold i NB.

De sidete år var det altid sådarr at der var spillere nok tiL et pige-
hold', men så snart narr begyndte en ny sæson og nogle af pigerne 

"y[rre-de op i en anden ald.ersgruppe var der ikke spilleie nok tif at sti[eet turneringshold.

Sa&me skæhne ventede også på d.e sp1l1ere der i år rykkede op fra
sidste års pigehold. Men pigerne har nu på eget initiatlv suppleret
spillerstaben op og det ser nu ud til at der nu er basls for et godt
og stabilt junlordamehold.

Med dette hold st1l1er NBts ungd.omsafd. ialt 14 hold ti1 sæson l!,hvor 5 af dern er tilureldt JBUr-mens resten spi-11er und.er SI

Det ser også ud ti1 at der igen kommer gang i vor juniorafd. hvor vifor øjeblikket har 25 spilleie tir træning-og dennå positive udvikl-ing
var årsag ti1 at vi i år har tilmeldt to junj-orhold ti1 turneringen,
PglYoq vi stadlg mangler et par spillere som er født i årene 1961 og
1964 for at køre turrreringen-probiemfrl igennem.

I de andre årgange er der ingen spillernangel, hvad ikke betyder a. ):
nye spillere ikke er velkom.lren i NBrs ungdomsafdeling.

Vi har lagt op til en spændend.e sæson hvor der ved slden af træningen
og turneringskampene også er planlagt en del udflugter både til ind-
og udlandet og and.re arrarrgementer.

En strukturændring j- ungd.omsafdelingen vil sikkert gøre det nemmere at
opnå d.enne må1sætning idet et nydannet ungdomsudvalg i fremtiden skal
aflaste ungdomstrænerne, således at dj-sse fremover ka,r hellige sig se1
ve træningen, mens de ald.re opgaver skal 1øses af det nye udvaig.

De nye fol-k i ungdomsudvafget er Ib Anthony, Frede And.ersen, Ernst
lleumayer, Bent iviøl1er og undertegnede.

DI
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N. BOYSEN

Spbokken 2 - ret.f. 450096

W. BUSS
El-installatør

) Specialcenter i hvidevarer. 
HAVNBJERG BUTIKSCENTER

Telf. 450766-450266

)t' Han

h o'det
nai: nJi igln

' konlo r

HandelSbankeo

IIAND E I,S BANKEN
.,lr,.l 're{l r b,lledet

0n

Man

går da

å*[o.,ær

I{ORDBORG KIOSK
N. Lehrmann Madssn

Storesode 49, tl(. 45 01 7 4

Aul, tips{orhondl er - lipssyslemer !

BLADE - TOBAK - PISER - RYGEARTIKLER

KAFFE - SOUVENIERS

N8! F,lm (remkoldes

?lelmuth ?lønsen
Dr ikkens l agermester \l V S ' i nstal latrr

.Jtg.a" Z - telelon (04) 4516 54

KøBi'ANDEN

Bent Lausl
Købmand

Tlf. 45 lsOl

Mekon,ke, Vrggo Louslen
Hovnbjerg

Telefon 45 l4 60

llavnbierg Slalionsho

?riv vor bctamla anrclning.

Grillstcatc kyllingcr og forårrrullcr

Anna og Yiggo Bombcrg
Tlf {04) 45 10 r9

IIIIi { I :I

«) l«sl

olK



rIlT uI3å*Qlqjllq!.oi1q31 !ELIl!:-4!rr

Son næ:rnt et arrd-et sted i b-iadej-: er der sk+t en strukturændr.ing i
ungd.omsafd.elingen.

Forrden det såka1d.te ungdorisudvalg fi.ndes der nu også en sekretærmed.-
hjæ1per som i fremtiden i. samarbejde med Bent Rieme:: vi-L o::dne en de1
sekretærarbejde som vedrører ungd.omsafdelingen.

Det er Hugo d.e 1a Motte son v11 hjæ1pe'bs bI.a. med bestilling af
d.ommer, bus og ba:rer og and.re ad,ministrative opgaver.
l:re:v'e rt::gdomsudvalget skal bl .a. beskæfiige sig med rejser og udflug-
i;er, fesier, med.J-emstraflk, PR og arraJrgere såIaf-dte støtteaktivite-ter, hvis formå1 er at fremskaffå midlei ti1 ud-bygning af kammeratska-
bet blandt ungdomsspillere i NB.

Sarutidig er hvert ud^valgsmedlem kontaktperson ti1 en af de seks ung-
domsrækker der find.es. Ildvalget skal al-tså bestå af mindst 6 medle )rhelst 7, fordi ungd.omsafdelingens forma:rd. automatisk er medlem af u-'c-
te udvalg, men hel-st j-kke skal være fast tilknyttet en af ungdomsræk-
kerrr.e. tr'or øjeblikket er vi kun fem i udvalget og søger derfor endnu
to personer d.er er interesseret i d.enne opgave. .

Yedkommende skal forud.en det ovennasr.nte arbejdsområde være kontakt-
person enten til pusllnge- e1ler pigeafd.eling fordi de øvrlge afdelin-
ger er rrbesat', .

BeTt 14ø11er tager sig af juniorafdelingen, Ertrst Neumayer af drenge-
afdeling, tr'rede -A,ndersen af mini-putafdeling, Ib Anthony af .ti11eput -afdeling, mens jeg son nødIøsning tager mig af pige- og puslingeafd.

Ivlen som sagt, er der nogen som er interesseret i den slags ungdomsar-
bejde er vedkommende velkorunen tl1 at konta.kte mlg.

DI

UNGDOMSSPII],ER SE HER I

Når I kører til udekamp med afgang fra klubhuset eller skal tiI spil-
]ermøder i kfubhuset, bed"es I venligst still-e jeres cyke} i cykelgår-
d.en foral liordalshallen og ikke smlde den et eller a:rdet sted.omkring
klubhuset. (pa et eller andet tidspunkt blj-ver der opstillet et cykcl-
statlv ved klubhuset). )

I]{pINDØRSSIÆVNE I'OR NB UNGDO}{§HO!!

I weekenden 1./4, narts arrangerer ungdomsafdelingen nogle interne
stævner i ]'trordalshallen.

Hvad, der vll ske i hall-en få: I ar vide af jeres træner men ti-derne er
all-erede fordelt på følgende måde:

Puslinge 1ørdag d. 1. marts fra kI" 12.oo - l-4.oo
Miniputter lørdag d"
lilJ-eputter sønd.ag d..

5. marts fra kl. 14.oo - 18.oo
4. marts fra kl. 9.oo - 1l.fo
4. marts fra kl-. 13.1o - l4.oo

I

,)

)

o)t
C,
o-

0
,)

@lE_t.rQnr_JIQrn :_MEtr, :_,.

Gode lnitiativer af medlemmer er ikke ligefrem det vi d"r::.hler i " Men
her forled"en kom dog et, som er værd at omtale"

hr ju:riordame spiller henvendte sig t11 undertegnede med disse ord:
ItBent, her er en liste over 18 spillere som ønsker at spi11e i denne
sæson. De er aJ-1e blevet spurgt, og ieg vil gerne bede om 18 indmel-
deleesfoluularer. rl

Min første tanke var, d.et går sgu aldrig, for sidste år gik det io- ik-
ke, og flere af navnene var gengangere. og d.et er jo samtidig en alder
hvor andre lnteresser konrmer stærkt ind i billeder. Men 0K, initiatl-
vet skal- be1ønnes, vi tilmelder holdet.

Sø:me om tøsen så ikke t1l elut siger: rtvl vil kun spi11e, hvis vi
får en rigtig træner, en der kan 1ære os nogetrr.

Dr I*oU j"* så, for nu :rar det p1udse11g mig, som stod gararit for at
de kom til at spil1e, og ieg kunne kun glve hende svaret:rrYi må se om
vi kan finde en t11 jer[,-og i skrivende stund er håbet lysegrønt. Yi
arbejder på trænerpråltemet, fornularerne er uddelt, holdet er ti1-
meIdt, og 1ad. os så se, hvor mange der kommer retur.

Vl er glacle for initiativet, men husk at dette initiativ ikke er nok,
I ekal. også vlse interesee senere. B.R.

JUNIOR-DAMER

I fortsættelse af ovenståencie artikel skal der også nærmesr at vi t1l-
det nye juniordamehold selvfø1ge1ig også har brug for en træner.

I skrlvend"e stund. er vi i "forharrdlingertr med en som har vist
esse og vi håber på at dette problem hurtigt kan 1øses.

Skul1e det lykkes os at overtale vedkommende har vi også brug
holdleder som er vi11ig til at fø1ge holdet ved kampene.

fnteresserede (m/k) bedes kontakte ungd.omsforma:rden"
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LÆSERBREVE
Læserbreve afleveres i
postl<assen ved NB's klub
htrs (gælder også for -\H) .

SPORTEN er'klar til ud1e
vering derr første 1ørdag i
hver måned.

a'
\?

Indlæg ti1 SPORTtrN skaJ-
afleveres inden den 25
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Erik Petersen
Blomster - Frugt - Grønt - Konserves

§toreg. 7, 6430 l-lordborg, tlt. 450366

nd.en vi forhåben-cI1g sidst i næste måned skal- i ga:rg med udendørstræ-
irrg"*, så ka:r vi jo allerede nu, håbe på en vlrt<etiå indsa-cs, både fr!!6srr,

eres åid.e og fra os som jeres trænere, så skull-e v'i, med Ce ma:rge go-
e sp111ere i drengeafd. kunne opnå gode resultater.

P'Ttræner : Marie Kolmos, Søvej T, t1f. 4rllll
Ju:i.d.ametræner z ? t

.i har jo fået et udvalgsned.lero i vores afd. - Ernst l'ieunayr - som vi
ermed byder velkommen, og håber på godt samarbejde.

vad. r,i- trænere eI1ers har tænkt os a-r lave 1 denle sæ§onr vi1 I senere
at vi-de, ved spitlez'lnøder og spill-er/foræ1dremøder.

Poul-Erik - Johannes - Arthur

q ) ur,e*rr*rurrn* rgzg.

tr'orBand : Peter G1ock, H.C.Ørstedsvej 21, tlf. +51119

Sekretær : Bent Rlemer, Solsortevej 9, t1f. +5O2t1
liugo de 1a l'{otte, Rypeve j 5, tlf . 450714

Puslingetrwlere : Carlo l,ieyer, Th.Brorsonsve j 54r tl-.f . +51+85
Regnar Knudsen, Tyttebærvej 5, t]f. 45375a

Mlniputtrænere : Erik Nørskov, Bogfinkevej 15, ttf. 45O4O7
Per MøI1erskov, Drejøvej 13, t1f. 451371
Svend Harsen, Svalevej 5, langesø
leif Hansen, Svalevej 5, I'angesø

lllleputtrænere : Wil1i Zj-ewitz, Sprogøvej 9, tl_f . 4j1256
Carsten iIa1d, Th. Brorsensvej 8

Drengetrænere : Poul-Erik lTielsen, tr,ejøvej 1, t1f. 45LrI1
Joharnes Nissen, Egevej 102, t1f. 454218
Arthur Ca11esen, Rypevej 22, tlf. 451+21

Juniortrænere : Chresten B1om, perikonvej l+, 45355+
Peter Poulsen, Lyøvej 28, t1-f. 451277

P'-€træner : Marie Kolmos. Søvei ?- tlf- [51717

IIAR ORDET :

d,

UNGDOMSUDVAIGET :

Jurrior :

Drenge i

Miniput i

Lilleput a

Pusl-inge :

Piger :

Bent l,1ø11er, Poppelve j 7, tl'f " 450545

Ernst Neumayr, B1åbærvej 5, tlf. 454421

Frede And-ersen, ?erikonvej 1, tlf. 451829

Ib Anthony, irlågeve j 24, t:f . 450500
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(04) 45 00 70

Der er også tPort i dt leunne

høre bil på den rigtige måde!
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Storegade 9, tlf. 45 1935

6430 NORDBORG

Moderne brugskunst - gaveideer

TRICOTAGEHUSET
Slorcgadc 31 - Nordborg

molermester
45 1852 - Osrerhoven ll - Nordborg

NORDBORG AFDELING

- en bonk Dc kon regnc mcdt
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FORÆIDRE - SE T]ER !

n af vore puslingespillere kom sid.ste mand-ag
orholdsvis alvorJ-igt til skad-e i hallen.
et er sket ind-en træningen begynd-te ved- leg med
dre kammerater.

rænerne møder altid op i god tid til træningen,
en ingen kan forlange at d"e skal mød.e et par

timer før træningens start for at passe ungerne.
erfor vil jeg appellere ti1 foræld-rene, at d-e

' §e sender deres børn for tidlig til Nord"als-
i-*I-l-en når de skal til træning.
ore trænere er parat ca. et kvarter før trænin-
ens start og til den tid. bør børnene også yære

i haIlen.
D11

E{ SØGXR MEDARBEJDER

der nogen b]-andt SPORTENts 1æserkreds der vi1 tjene lidt lommepenge
samtidig gøre NB og NH en stor tjeneste ?

Vi na.ngler en renskrivedame m/k.

ejdet består i. at renskrive'ca. 10 A4 sider stof tiI SPORIE{. Stof-
fet afleveres recllgeret og leveringsticlen er ca. j-4 d,a1e.

teresserede becles kontakte SPORTENS reda.ktør.

P.G.

) rcn ,IEINSCHMICKER,,.-

Bogens prls er 524r- kr., det
beIøbet betales metl 4'x 55r25
neder efter.

Politi-1d.ræts.Iorbund har bedt os at være d.en behjæ1pe1ig roed
aIg af bogen NORDISK KRIMINAIREPORTAGE, der ind.eholder ca. 4O auten-

tlske beskrivelser om de senere års mest kend.te krinlnalsager, beskre-
af politifolk.

betales med 59 kr. ved modtagelsen. Rest-
kr. henholdsvis en, to, tre og fire nå-

Qverskuddet går til Dalsk politi-Idræts tr'orbund.

Interessered.e bed.es kontakte S?ORTENT s redaktør.

P .G.
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Byghlng.srtlkler - Trælart
JEN§ KOLMOS'EFTF,

Holmgade 33 - Tetf. 451457

ILHCIFFI
LEGETøJ. HOBBY - BABYUDSTYR

NORDBORG - TELF. 45 1483
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Kom ind eller ring og oftol tid
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SVEND WITTE

BOLIGMONTERING

Holm - Nordborg - Telf .45 l3 06

ti,[oot

ry".
KONFEKTION

NORDBORG

Helmars "FOTO"
NORDBORG _ TLF. AS iO OO

iHAVNBJERG

*
&'#i
iW

F.'val futssrltttr
Nu-er and.en halvdel af sæsonen så i fuld ga:-rg. Det ser ud ti1 , at vi
*-,1:y:."T9-?1,:_r*pp"r for at måtte trække-hola ud af turneringen på
ir,,r.o^,?t-_.y1gtende tils1.r]tning. Det er tihoed lykked.es os, at"få -to
rI , eKstra med, nenilig et hold smådrenge f og Lt småpige'A hold.
f turneringen har vl 9 børne- og ungdomshold samt 5 seniorhold med.Der er_d.esuden ca. _-20 minispillåre, der ikke d.eltager i nogen turne_ring. I alt 165 medlemmer mod ca. L15 på sa*re tia5prrri.t 

"fa"t" år,så vores frygt for at miste *uål;o*;; nu da svømmehålren er kom.etrhar vist sig at være helt ubegrundet.

lit.4.J.

TFIT{ERE OG HJÅ,TiPETRÆ\INRE T]I SqMI,'IERTURITERINGE]I 1979 OG VINTERTUR.I{E_
xIllGEl I919/ æ

Det er- allerede på nuværend.e tidspunkt nød.vendigt ,at sikre os træne-re-og-hjælpetrænere tir den kommende sæson, detle gæ1der navnlig tilindendørssæsonen i-979/ BO, men "i-regnl" do! også ,Ea .t kunne stillemed nogle hold ti1 sommeiturneringei, selvom denne ikke plejer athave sJillernes helt store lnterefse.
skulle der være fo1k, der er interesserede 1 at hjæIpe klubben d-er-med', bedes man ]renvendg gig tir formanden ][ie1s e"rr-'Jrrg"nsen, t]f.+53297 eller tlr Jens I'To116rup trf. i>z=++, au" i""Å""å" 

"o* ungdoms-udvalgsformand, da Jørgen Werier er 10 uger på kursis.
\Dr fr+] !}ir" murighed for at konme med på tr-nerlrurser. Beg-ynderlrur-sus viI bfive afholdl I ?"er"l/september, medens viaeregaende kurservi1 blive af'holdt i tøbet åf fbrai"et.

^

}T.A.J .

DOT,I{ERKURSUS

Klubben er efterhånden ret.god"t forsynet med håndbold.d.omrrere, iciet viråder over 9, nen der^er. stadigvæk mar:ge1 på dommsss i sønderborgHåndbold"d.ommerklub, så skul-t-e der være-nog1e, der er lnieressered.e iat komme på dommerku"?": l+1 _!9r_året, bedås marL *iå""aå på nuværen_de tidspunkt meddele det ti1 Niers Aine. lran sr."r-.r""u-iyrrlt 16 år.
N.A.J.

SPAR
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SERIE 2 HEfuRER.

Nu er arden halvdel af turnerj-ngen så i fuld gang. Vi indledte med en
kamp mod Egenes d.ivislonsreserver. Det'blev i-kke den store kamp, da-.
Egene hele tiden forsøgte at trække os ned i tempo. Det blev dog a1li-
gevel ti1 en solld sejr på 2l-1-4.

AG\\]*-
\;. I \^
]\'
Å,d

Den slilste treeningskamp var mocl UlkebøIe serie r. Det var næsten for
for os, da vi uden udskiftningsspillere varctt ned 14-5.

Så kon den vigtige udekanp mod Øsby. Kampen blev ligesa vansaef:-g; )m
vL havcle ventet.-Første ha:Iv1eg slutteale 11-11, efter at vi havcie væ-YI IJ,i4VqE VETIUEU. IØf§UE IIilVTgE DfUUUEUE LL_LL'

ret bagud clet nreste af ticlen. Efter en meget hårdt spillet anden halv-
Leg vaiat vL Z2-Zl. Det sidste måI fik Øsby på straffekast efter tid.
Kanpen blev vundet på en virkelig god holdind.sats. Med" sejren kom vi
alene i spidsen af iækken, rla vore to nærrneste rivaler tabte deres
kampe.

Den 28.1. gjaldt ctet så løjt, som lncten kampen 1å på en tretljeplads
4 polnts elier og. vi spilieåe en virkelig god 1. halvleg og førte 

^veå pausen ned L3-5. I -anden halvleg blev iler taget lidt mere 1et på
tlagene, nen trøjt fik d.og aldrig lov ti1 at true vores sejr, som blev
1å,2o-t5

N.Å.J.

yl kom, som vi regneile ned, goilt fra start, og sideh hen er clet blevet
tiL ni'BeJre ucl ai nl muliger oB dertecl ligger vi på el sikker iL.
plads 4 p6int foran rrr. 2. Der har dog været en svaghedsperi-ode her
!a aet E-iilste, hvor seJrene ikke var 6å §torer. soT de bu1{e have r \
iet. De afgørånde kanpå kommer nu her tII sidst, derfor håber.vi L/
semme trainlngsflid gofu friatit og at de siclste kan få sig taget salnmen
tiL at komme. Ti har.enclnu 5 ka^mpe tilbage.

Iler er resultaterrre:

NH - Ulkebø]- 10-l
Notrnark - NH 5-lL
lnndtoft - NH 4-l.6
NH - Tandslet l1-5

. Egen - NE 5-14

Dette giver en saf,Iet målscore på 98-44.

NH - Ketting 1-4
Hørup - NH 6-9
Ulkebøl - NH 6-10

NH - Notmark 8-6

Søren og laurine
16
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Peter M allesen
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Storesode 62 tell. 451669
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Einar Lorenzen

kobmand Turevei 12 Kirkeby ..4t 0055
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Fa. r.J. JENSEN
) No.dbo.g telelon 15 14 05

iI. PERREGAARD A.S

6430 XOROEoRG 6474 SKOYBY
Ttt. 45 01 50 Tll. 44 .]4 m

Korn - F oderstol{e,

Brindrcl - Byggcmotcrroler

tril lensen
Olb,fyr - Corturtvrrro of lfr

.rrl, i.r- og vuJrdu
Lærkevei 87 - Longesp - Tl{. .15 0565
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