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t{E
UNGDOMSTRÆNER SØGES

Ungdomsafdellngen mangler endnu nogfe trænere, der tager si8 af ung-
domshofd til den kommende sæson. Jobbet består i, at ttæne gutterne
to gange i ugen og fØ1ge med dem ti1 kamp.

Desuden skaf v-.dkommer:de ciel tage 1 diverse møder ( ca. '1 C gange år-
ligt), hvor emner omkring træning, turnering og organisation vi1
lære på dagsorderer, mens nedarbejCe ved ungdomsa [defirqens 'nanpe.
andre aktiv'teter (pTan1ægring af udflugtbr' stærmer, fester m.m.)-
kun bl,iver aktuel, såfremt man ønsker dette.

fntere§:erede kan det første år få tilbudt et 2. ell-er: 3. hold og
kan r ) sikker på al nødvendig hjæ1p fra afdelingens øvrige træ-
nere ublfedere. På grund af en del omrokeringe:: indenfor træner-
staben-(bl-.a. er yn[lingeholdet næste år under: ungdomsafdelingen),
vif vi allerede ti1 den kommende sæson gerne have en ny træner til
et 1. hold.

Det dr'ejer sig om et miniputhold (B-10 år), som formentlig næste
år tilmeldes JBU-B-rækken. Også den nye træner kan regne med al
nØdvendig og ønsket støtte fra de Ø\rri1e trænere, samt mufighed
for at deltqge forhofdsvis hurtigt i trænerkurser.

Er det-ce roget for dig?

Interesserede bedes kontakte undertegnede.

Peter Glock
G EN E,R År -r0 R S 4lt t_L\_q.

Der indkaldes ti1 generalforsamllng torsdag d. 15. november 1979
kl. 19.3A på. Nørherredshus.
Dagsorden ifø1ge lovene.

Be styrel sen

REC]!PTTON_-T
f anl llirLg af NBrs 10 års jubilæum er der reception 1 klubhuset
ti:rsdag d. 11. november'1 979 kl. .1 8.

SKOIESTÆVNE 1980

Som tidligere oplyst afholdes NBrs traditionel,le skolestår,,rLe i week-
enden 1 6/17. fehl:var 1980.

TAK

Tak for opmærksomheden ved vort bry11up. E): sær1ig tak ti1 gutterne,
der stod espalier.

inge a Hans Ove Jensen
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*urr" - jeg syntes ikke, det lød af alverden sammenlignet med man-
ge stjerner, men det er immerltek ca.1a års weekends, der er lagt i
det. Per Christiansen og Poul lyngkilde har begge haft 200 kamp jubi-
lær-rm i NB og har altså trværet medtr saden klubben startede.

De startede i henholdsvis 51 og 56 hos NSF-NIF, og var med 1 det ud-
va1g, der dannede NB i 69. De er ttstifl going strongtr, spiffer begge
på 2. holdet, tager aktivt def 1 klublivet: Per som medlern af festud-
val.get med speciale i udsmyknlng og Pouf hos NB 1otto.

Jeg snakkede med dem en aften efter træning. tr'ør:st og fremmest var
det deres fremtidsplaner, der interesserede mig. Per spiller sit
næstsidste år hos senior og ffytter så cver ti1 Cld-boys, (hvor han
allerede spiller med). Desuden vif han træne ungdom, hvor han lige-
ledes smugtræner som Carlos hjæ1per. A1t i alt en aktiv herre.

Pouf vil spi11e hos drengene 4-5 5r encinLr, ttjeg er jo ikke sp, ganLm I
men tif den tid er de ffeste af vennerne alligevef hos O1d-boys, s I

fø1ger han trop.

De er begge lidt kede af forholdet NB/o]d-boys ime11em. trxet er hå.rdt
at vi skal sige farvel til kfubfivet - forlade noget godt for at kom-
me i samme k1ub, men O.B. holder sig for selv, kommer ikke i klubhuset
og har egen formand/afslutningsfest o.s.v. net bliver ikke nemmere af,
at NB netop nu har et bedre sammenhofd end nogensinde før - takket
l-ære kfubhuset og Geggans initiativ.rl

rrFør havde vi ingen steder at mødes, det kom der meget sjov ud af. Vi
dannede dengang ttThe Grand 01d Starstt. Holdet bestod af nogfe af dem,
der spilr ede senior lige fra NBrs start. Det var nærnrest for at korn-
me lidt ud. Yi lavede udveksling med TSE trlensburg 08 og fik nogle
skønne ture ud af det. Heft stille gik det dog ikke aftid for sig, vi
blev enga-ng meldt for Ruhestdrung af eri præst, der boede ved siden af
klubben. Han var ikke helt tilfreds ned det orkester, der fulgte os
til bussen, da turen gik hjemad kf. 2 om natten.

En anden, mindre velkommen ting var lrfredagsklubben - Mafiaenrrr som
nogle kaldte den. Den var såmænd harmløs. Vi nødtes et par stykker
på r,-ærtshus, fik en bajer e1ler J og snakkede tingene lidt igennem,
men vl havde ingen indfllydelse. Ien eksisterer lkke mere, men folk-
ene sidder der såmænd endnu.rr

Jeg spurgte dem, hvad de mente om NB i serie 2?
ttGodt, selvfø1ge1ig kommer vi derop. Vi har aldrig haft så stor er
cbance, so* .rr] Det aflrænger meget af en stor bredde i klubben, s3 )
der giver korl<urrerce og ingen fø1er sig silker på sin plaos. llå:' r,
kommEr derop, nå rri til at hænge I (slet ingen hvister nogen steder).
Tag m-re ak tj'.r del drenger.

Vi må bakke trænerne op, måske klarer vl toppen af næste serie rned.
Det gælder afle. Har vi ikke resten af klubben med, dur 1. holdet
hetler ikke. Måske vi1 vi få en del folk udefra, <ie bedste fra Al s'
kfubber. Vi får et fint anlæg, har rtegetn klubhus og klimaet og, sam-
nenhofdet er godt. let er noget, der trækker.rr

De bedste fofk i en klub, sfet ikke nogen dår1ig tante.

Pla
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qrp B0lL1
I sidste udgave af Sporten fremgik det, at NBr s old-boys 1 var ryk-
ket op i A-rækken fra næste sæson med oprykningskamp på langesø
Stadion med en sejr på 2-1.

Der var nu 8 hold (puljevindere) tilbage sorn skulle spi11e om S1-
mesterskabet. NB møåte lysabild ude søndag d. 25.A. med følgenderre-
sultat: lysabild-NB 0-r. Så gjaldt det semifinalen ude mod Hammelev
sønd,ag d. 2.9. Resultatet blev Hammelev-NB 1-O efter en jævnbyrdig
kamp.

Spilleudvafget siger tak for en god sæson.

P.S. HUSK lndendørs træningen

Gurmar

Nordalshallen hver

)

mndag kl. 21 .00.

ilIB UilGD
Turneringen 1979 er for de fleste ungdomsholds vedkommende afsluttet
og tilba§e er kampene om det sønderjyske (St) etter jyst<e (.flU) me-
sterskab.
At fire af vore hold var, eller stacligvæk er med i disse kampe, siger
alt om hvord.an vi.har klaret os i den forløbne sæson.

SPORTEN vif i den næste udgave bringe en udfør1ig rapport om de enkel-
te hofds resultater og slutstillinger.
Men allerede på nuværende tidspunkt, kan der siges tillykke til:
lilleputholdet (JBU-B) 

)Minlputholdet (JBU-B)

Juniorholdet ( SI-B)
Pigeholdet ( SI-A)
og holdenes trænere til kredsmesterskabet.

Peter Glock.

JUN]OR AI'DEI]NG.

Vores resultater i september måned, er
lene siger, i Haderslev stillede vi op
var skadet, endvidere havde 4 spillere
for ikke kunnet træne.

efter min mening beclre end taf-
necl et hold hvoraf 2 spillere
været på lejrskole og havde der-

I/,ampen rnod SB er en af de bedste i har spil1et, hvis ikke
har splltet i år, vi havde bare ikke det sldste held cler
Kampene mod Skrydstrup og Vojens ?ar kampe hvcr' ,ri havde
lerne, og det blev da også til 20 måI.
En iing som vi må se, at få err Løsning på, hvis en sådan
domsskole og træning, n|r man er i 14 til ]5 års ;ilderen
være med tll begge dele.
t hoTd.et har: i september kun fået I kamp som blev vundet,
hold har trukket sig udaf turrreringen. Kedelig men sandt.

den bedste i
skaf tif.
skud i støv-

findes er ung-
og gerne vi1

de øvrige

C . Bfom.

)

Her nu den 1ænge ventede artikef fra drengenes tur ti1 Sttrttgart.

let var elfers meningen, at 4 drenge skulfe dele arbejdet, således
at hver kun skufle skrive om et afsnit af rejsen. Iesværre har kun
to hofdt ord, og så måtte træneren Johannes igang med at suppl ere
drengenes bidrag.

Mnf DrqlGlHQrpEr TTr ZUIFENEAUSEII

D, 't... v). '^.zO k.ør1 vi nod Stu+tgar'. D'- var førs+' r':'g, vi
kørte så langt ned drenge i en alder af 12'1J Par, sb' vl var lidt
spændte på, hvordan det vifle gå. Men det var der nu lngen grund til'
turen gik uden problemer.

let første stop vi havde, var på den anden side af Hambur6l, hvor der:
var en lil1e kiosk, hvor drengene kunne købe, hvad de havde iyst til.
Chaufføren fik sig et 1i1le hvil og en kop kaffe. la vl er ved ham,
viI jeg }lge tilføje, at han var en dygtig og frisk fyr, og han gjor-
de det godt, men r,'i skulfe jo videre, så vi fik hele ffokken samlet
lgen og kom afsted. na kl. var ca. I om natten var vi nået til Han:
n-ver, hvor I.i holdt en times tid for at sunde os lidt og rØre os.- hgene spiste og fik dem en sludder, de fortalte historier, så
t åi fa flad på grrlvet. na vi kørte igen, blev vi efterhånden klar
over, at vi skulle til at tage den med ro, for effers kom vi alt for
tidligt derned. Vi var der ved 12 tiden, og vi skulle først have væ-
ret der ved 2 tiden, så drengene fik lov ti-L at løbe lidt rundt og
spille fodbofd. Ila maden var færdlg, flk de noget at spise, de fik
så m-.get, at nogle af dem ikke kunne splse det hele. f mellemtiden
var våre lærter kommet, og drengene fra Zuffenhausen og vore fandt
samm en .

Så r.ar det vores tur til at slappe af, og det var skønt. Ikke sådan
at forstå, at vi var trætte af dem - jeg tager gerne afsted med dem
igen, for det var virkelig en stor oplevelse at tage med dem ud-

Ti1 slut til lleter; Du må g-'rne lave sådan en tur iger, for r-i er
klar tl-L at tage med iger. Tak for turen til Pe-ter cg dreng-'ne.

Johannes l,lissen
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I'ODBOIDTURNERT NGEN

Den første kamp spillede vi mod FY Zufferrhausen, der tabte vi meC O-!,
fordi vi var trætte efter køreturen. DaFen .;kul}e 'ru spille mod JXY
Stammheim, (som senere vandt turneringen), Ca ial:te vi 1-O. Det nær-
meste vi var på må1, var et skud på latten.

Sidste kamp var mod TSV Schwleberdingen, den tabte vi igen med 1-0.
Nærmest på mål var vi igen med eet skud på Iatl;en. Yi splllede også
en træningskamp mod tr'V Zuffenhausen, den valdt wi med 2-1 (med dom-
r,erens h jæl p) .

Carsterq

EJTUIIJ§_EII

Vi skuffe køre kf. 8 fra Zuffenhausen, men Søren kom ikke, da han )"

kom, sagde han, at han først var blevet vælCcet kf. 4.1O, så vl kør-
te kl. 8.Ja fra klubhuset. Da vi var kommet ud på rootorvejen kørte
vor chauffør '1 OO-1 2A kn/i. Vi hørte bånd qg ra<iio og nogen 1æste
Anders And blade. Ds var mange personbiler o6 lastbiler, og vi så
en campingvogn, som 1å på slde med politiet, rtg # bleT der en 1ar:g;
kø på ea. 1r5 km.

Der var mange personbiler, som overhalede os, og wi overhalede nogle
lastbiler. 'Peter Glock delte en pung ud, som kunne hænge i bukserne.
Vi fik også en nå1, sorrr var KK mærket. Nogle fik em nåI med FYZ.
Lige før vi sku1le igennem tunneflen i Hamburg, sagde chaufføren, at
den var fuld af vand, og da ri kom midt i turiletrtren, var der en bus,
der hofdt ind til siden.

Vi var ved grænsen kl. 2A, hvor vi handlede i en kiosk. Yi var ved
Nordalshalfen ca. kl. 21.30, da vi kom ud af bussen fik vi en plakat
med en Porsche bif.

C].aus

STUTTGNRT TUREN

Med lidt skepsis startede vi turen tl1 Stuttgart, da det var første
gang den aldersgruppe skulfe så langt væk. ften vor skeps.is var ube-
[rundet, for mere velfykket tur skal man lede længe efter. ]et skyl- )
des ikke mind.st vore gæstfrie værter. flhada, vore drenge blev for-
kælede. Selv en tlng som fodboidstøvlerne blev pudsede' så drengene
blev helt chokerede.

Også for vi voksne var det en stor oplevelse at være sarnmen med
drengene - aldrig sure miner, altid oplagte til tridt sjov. At turen
blev så vellykket skyldes til de-l s det fine progtam' der Yar tilret-
telagt både af Zuffenhausen og af Peter Glock. I{vad sproget angi)<,
fandt vi også uci af det - var der nogle, der ikke kunae tysk, så
gjorde de sig forståe1ige på engelsk.

Tak for en dejlig oplevelse

Marie & Oarlo
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UNGDOM SAFDEILT IiiGEIiIS AFSIUTNI NGSFEST

D. 21. oktober udsendes indbydelserne til ungdomsaf delingens store
begivenhed, afslutningsfesten 1979. Den foregår tradition.en 1,ro på
NØrherredshus og tidspunktet er sat til

sØndag, den.l 8. november ka. 11.30.

Der skal lgen kåres mange ungdomsspillere. ner er flidspræmie tif en
spiller fra hvert hold, som var fllittigst ved træningen. ner kår-.s en
årets spiller i hver ungdomsrække, der er ekstra vandrepokaler tif en
1i}1eput, målmand og en junior, der er medaljer t1l kredsvinderrle og
dagens højdepunkt bliver kåring af årets ungdomsspifler.

Lfl I( l§,y,LI,,,,." 
i[df iå-siil*_-,, 

I uts!g-. ^*år'e1.s 1;u.sIIrrg
årets rrrjrril,ut 
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, r-c !.'r (l]'.rnij I lrYT I i\1-'l' I I

[anrN6ER PROG RAM

1r r-c !..r rlr.cn,, , lrYT I i\1-'I' I I )
år'cLs jrrrrir,r' I allc sotl lt;tr'rpott" l;'rr i '
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Underhofdning er der selvfø1ge1ig også. Der bydes igen på sjove teg-
nefilm, musik og det populære lottospi.1. For musikunderholdningen
sØrgeri. år igen Nordborg Amatørscene med deres fantastiske discoshow
- en id6, der-bfev født ved sidste års fest, hvor klubbens aktører
sp111er og rrsyngerrr playback ti1 originalhits i bedste discostif.

Der sker altså noget denne eftermiddag på Nørherrecishus, og du skal
selvfø1ge1ig være med.

Tllmeldingsblanket udfeveres som nærmt omkring d. 22.1O. af trænerne.

P. G.

ENE

M

BUSH

DOTS

IK

YNGIINGEHOIDET T STUTTGART

Vi var a1le spændt på, hvordarr tureri skuffe forløTte. Lta vi var startet
fra halfen ka. 24.OA og var kommet godt over græ.nsey\, gik turen jo ba-
re derudad med fuld musik. Vi itavde ophold et par gange nedad og var i
Stuttgart ca. kl. 13 fredag og kørte s2. diyeVte til Porsche fabrikken,
hvor vi så nogle racere og en film. De andre spillere vi1le hente os
ca. kI . 16 ved dæ es kfubhus. Da vi aff e havcte fået lr-.si, gik vi hver
tlf sit.hjem (spillernes bopæ]), hvor vi fiL et gocTt mSftiå (ingen
yoghurt). Om aftenen skulle vi så ind og se fodbofd meffem VFB ljtutt-
gart og Wattenscheid 0!, der endte 1O-2, og derefter glr':ri så trl
Volksfest, men der var ingen pladser at få i øltelter,e, så atle spil-
lere tog på en restaurant, hvor vi fik en masse øf oC tta.nge .rittig-
heder på dansk og tysk.

Om torsdagen skulfe vi jo spi11e fodbold irrod de:res ho1d, vi vandt deh
kamp 5-1 med ca. 150-2OA tilskuere. ler'efter gtL -,ri a-ffe til deres
klubhus for at sarnles og derfra gå. til VolLsfest rgerr. Der' var ingen
F- \ser; da vi havde gået rundt en times tid, satte vi os udenfor og
7 )et par ø1, -zores chauffør var også- med, og vi morede os affe.
Derefter gik vl igen i samme restaurant som orn fredagen og ,rar der
ti1 godt midnat.

I |n efter var det den berømte tur til Schwarzwald, hvor vi fik en
C,e"{ig middag med ør (sodavand). Efter den Jarge tur tilbage igen,
skulfe vi spi1le omkarnp, denne gang blev resultatet 2-1 til os og
spillerne fra Zuffenhausen var lidt skuffet over, at de ikke havde
l'undet denne gang. Om aftenen. skrrlle vi alle samles i klubhuset og
spise sammen, denne aften tror vi ikke, nogen af os glemmer. Da vi
havde fået et par ø1 begyndte a1le danskerne at synge dansk og a1le
tyskere sang med, det sluttede ka. 21.OA og affe gik hjem.

Næste morgen kl. B.OO skulfe der have været afgang, men a1le var ikke
kommet, så vi kom først afsted kI. 8.J0 og rrar derfor først ved græn-
sen k1. 24.30, hvor vi handlede lidt. Kl. 22.30 var vi ved klubhuset
igen, alle trætte.

Vi håber, at a1le kan få en rejse som
glade over, a1: alt lykkedes så godt.

denne, for vi ynglinge var

torben, Preben og Gunnar

TEG N E F I l_|,1 o, sx rosffi**
tono/farr.e på kænr1-e I æirt'ci

I
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K. S'TERNBEiTJ
Sto.egode 56 - Nordborq Telf . J5 l,r l-i
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NYT FRA'1 ./2. HotD TTERRER

NHrs to bedste herrehold har været invofveret i et par spændende po-
kalkampe i JHF! s og SIts turneringer.

2. holdet havde for en gangs skyld hjemmebane, da serie 4 holdet fra
Nr. Hostrup iLke kunne få plads i Rødekrohal1en, hvor kampen eflers
sku11e have været spiIIet. Holdet kvitterede med at vinde så overbe-
visende som 19-14 og sikrede sig dermed fortsat deltagelse, men der
skal heft andre spillemæssige takter frem, hvis man vi1 gøre sig håb
om fortsat deltagelse i turneringen. Cfaus Jørgen Bonde, der havde
m.- \t afbud til 1. holdet, var holdets topscorer og mest fremtrædende
s, [er med '1 O måI.

1. holdet havde som sædvanlig trukket udebane ( for 9 . gang i træk)
mod Vejle/Bredba1le, der til daglig spillei JHFIs serie 1 - samme
række som'1. hofdet debuterer i den JO. sept. på hjemmebane mod
Kolding IF. nenne kamp skulle for alvor vise noget om, hvor vidt vi
vil hunne gØre os gældende i denne række.

nfter en stråfende indsats vandt vi ned. 24-19 ikke mindst takket lære
holdets 2rrgamlertdrenge, Niefs Arne og Ronald, der leverede en ind-
sats, der lover godt for de kommende turneringskampe. De øvrige spil-
lere skal også roses for en helhjertet indsats, der bærer håb om en
god placering for den kommende sæson.

Holdets topscorer blev Niels Arne med ! mål og Dan Petersen lavede
6 må1; desuden havde han en halv snes skud på trær'ærket. Yi bfev end-
da ramt af et kedeligt uhe1d, da Gynther allerede efter '1 5 nin. spil
blev bragt på skadestuen med et flækket øjenbryn.

Gynther Kohls

!RÆ§I-Uq§! u3_UGv42/!4IU

Vi tog afsted fra Nordalshallen fredag, d. 11.8. kf. 17.J0 hhv. damer
og herrer, og ankom k1. 20.45, llor vi samme aften spillede to kampe.
n fter drog vi ti1 Egvad-Centeret, hvor vi skull-e opholde os.,
Tidligt 1ørdag k1. 7 startede morgenløbet, der for damernes vedkommen-
de blev afkortet med ca. 2 km, da John stadig havde søvn i øjnene og
derfor overså afmærkningerne. På Egvad-Centeret bfev vi modtaget med
morgenkomplet og så startede vl på træningen. tr'ør middag fik vi en
frisk dukkert i svømmeha1len. Resten af eftermiddagen gik med træning
af forskellig art både for: damerne og herrerne.

Efter aftensnaden var der måfmandstræning, hvm Niefs Arne som sæd-
vanlig kom tif skade og slap derfor xheldigtrr for den efterfølgende
fysiske træning. 0m aftenen var der belagte madder og to ø1 pr. mand
trætheden meldte sig for de flestes vedkomnende og vi vendte ti1
køjs. Dog skufle Kaj 1lge tabe ffere penge i kortspil inden han kunne
gå ti1 ro.

Søndag bfev vi vækket l.lO, forholdsvis friske tif endnu en tur i
spillet I kampe hos damernesvØmmehaff en Cm eftermiddagen.blev der

alle vundet og 5 herrekampe (2 tabte

.--{) r.t !5 57

(011 15 l6 58
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Der er også s1ort i 4t hunn?
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Kunstboden
i Nordborg
Storcgadc 9, tlf. 45 19 15

54lo NoRDBORG

Modeme brugskunst - 
gaveideer

{ ri'i}l1i

Vi tog afsted fra Egvad-Centeret kf. 18.0O godt ømme og trætte efter
weekendens s1id. Vi ankom i god behold ti1 No::dafshal]en ka. 21.3O.
Vi blev behandlet som grever og grevinder og maden var afle tiders
efter a1les måning.

Vi vi1 her lgennem Sporten på a11es vegne takke John, Jacob og Bjarne
for deres velplanlagte og alsidi-ge træningsprogram og rtmedvirkenir.

Bente og Conni

)

SKOIESTÆiATE

J. Mollerup

JUNIOR HERRER

Ja, i år igen må vi sige, at skolestærmet var en kæmpe succes med man-
ge- sjove kåmpe, og det vi-gtigste var jo nok, at alle havde en sjov
1ørdag-søndag. Vi havde mange tilskuere både foræ1dre og klassekamne-
rater, som heppede på de forskelfige hold - jo det nå siges, at det
er kommet for åt blive.
Eh tak skal lyde ti1 a]1e dem, som var med til- at få det hel-e til at
gå godt og det, at vi lngen uheld havde' Yar^dejligt at konstatere.
ier-var tilmeldt 47 hold og ingen udeblev i år, selv om flere hold
kun stillede ned 5 deltagere på et h01d.

Den sjove side var, at vi sku11e uddele præmie ti1 en l. klasse, som
.' wde-betalt for B deltagere; men da de vandt finalen, var de blevet

tmeret tLl 12 ved præmieoverrækkelsen. Det rnå tages med et smi1,
r/or hyem i den klasså skul1e elfers ingen glas have.

Vi var i pokalkamp mod Egene Gråsten torsdag d. 27.9. i Nordalshallen.
Stemning var der nok af med a1.1e de mange til-skuerer som var kommet
for at se håndbo1d, hvilket de fik at se, fol jun. herrer spillede
virkelig godt og måtte ud i omkampe, hefe 2 6 hver 2x5 min., så ialt
har de ipiuet ?o min. håndbo1d. De tabte 25-26, men det var værdigt
at tabt ti1 den modstander, som Yar nr. 2 i mesterrækken sidste år.

\iore første hjemnekampe:

13



ILHC]FF'
LEGETøJ - HOBBY - BABYUDSTYR

NORDBORG _ TELF. 45 I483

Bygnlngcartlkler - Trælagt

JENS KOLIIOS' EFTF.

Holmgade 33 - Telf. 45 1457

HANS SCHMIDT

URE OG OPTIK _ GULD OG SøLV
Telf .45 00 I5 - Nordborg

ilordborg Cyklebørs
vf Harald ogWaldemar Petersen

Storegade 2 - telelon 45 06 35

SVEND }VITTE

BOLIGMONTERING

Holrn - Nordborg - Tel{.45 l3 06

LANGESø HERREFRISøR

PLADSBESTILLING

Kom rnd eller ring og oftol tid

TELEFON 451231

Helmars "FOTO"
NCinOSORC - TLF. 45 r6 06

)MANUFAKTUR

KONFEKTION

IHAVNBJERG

Jun. A herrer, Nordals mod Egen. Egen var tif at tale med, nerl vi
slØsede det hele væk og tabta'l-1b.
Jun. herrer M. l{orda}s moC Toftlund. Vi havde goot fat fra starterr
og førte en overgang med J må1 . MeD da spillerne ikl.,e vif hØr:e, Yt\ra.d
der bliver sagt og løber rundt på banen, som om de tror, at moCstarrd-
eren vif give dem bolden frivilligt, så må vi se os sfået 2A-21,

Jeg håber inderligt, at a1le spillere er indforstået rned, a1, riå.r der
fra udskiftningsbænken bliver sagt noget - ja, så er det altså. lkke
bare gas det he1e.

jens Mollerup

) W. BUSS
El-installatør

Specialcenter i hvidevarer
HAVN BJ ERG BUTIKSCENTER

Te1f.450766.450266
Meton,;sr \ 3g: LcJs'e-

HcvnD e'g
Teleion 45 1,1 60

(0,,, 
Han

bruger
h o'det

""-" ,i:lij.
}IAND E I.S BANKE N

,Lltr(l.rrre(l hllledel

z

4.

llaYnbierg Slalionshro

?rbv vor bcrrrnh anrclning.

Grillricglc kyllingcr og forårsrullcr

Anne og Yiggo Bombcrg
Iit {0.1 ) 4510 19

TK r
1. Trøjerne samles I poserne efter hver kamp og vaskes samlet.

2. Hver træner må have en god kampbold ttog ikke 3-4 stykkerrr i hver
taske.

Når dit hofd har spillet at give en seddef i postkassen ved klub-
huset efler til J. Mo1lerup.

At give besked, hvis et hold ikke skal køre, så vi kan afbestille
den bestilte bus.

5. Ikke at spil1e bold i gangen ved svømmeh.allen, i cimklædnlngsrurn,
rnen i haffen, dog kun når I selv ska} træne effer spifle kamp.

Jens Mollerup

SPAR



NHrs HJBIMEKTMPE I JHT__L932/198}_ (1ise ti1 at klippe ud)

4. nov.

10. sept. 14.15 serie 4 damer
15.O0 serie { herrer
15.45 kvaf. damer
16.+5 serie t herrer

okt. 14.15 serie 4 damer
15.00 serie 4 herrer
15.45 kva1. damer
1 6.45 seri e '1 herrer

1 6.00 kva1. damer
17.O0 serie l herrer
18.00 serie 4 herrer

dec.

Nordals - Asserballe
Nordals - I]lkebøl
Nordals - Esbjerg tE
Nordals - Kold-ing IF

Nordals - Ketting
Nordals - Hør.upt
Nordals - Varde
Nordals - Vojens

Nordals - UlkebøI
Nordals - Ammltsbøl
Nordals - Tidar

Nordal s - Rødekro
Nordals - Rødekro
Nordals - Kolding Hf,
Nordals - E'rritsø-Breds.

Nordals - Ketting
Nordals - Tofttrund
Nordals - Tandslet

Nordals - Egen
Nordafs - Lundtoft
Nordafs - Agerbæk
Nordals - Haderslev

Nordals - Nofunark 2
Nordals - Notuark
Nordals - Notmark 1

Nordals - Egene Gråsten
Nordafs - Vejle KI'IJIiI

Nordals - Srbbøl
Nordals - Dytrbøl
Nordals - Tønder
Nordals - Vejle ffi

Nordals - Å.G.S-
Nordals - Broager
Nordals - trlredericia FF
Nordal's - Å.G.S.

jan. 1 5.00
15.45
15.45

feb. 1 4.15
15.00
15 .45
15.45

fal 11.4tr
1 5.00
15.+5
1 6.7A
17 .30

, ,, i-marIs t+. t)
1 5.00
15.45
15.4a

marts 1 4.15
1 5.00
15.45
1 5.45

serie 4 damer
serie' 4- herrer
kval.- damer
serie t herrer

serie 4 trerrer
kvaf." damer
serie t herrer

serie 4 damer
serie 4 herrer
kval. damer
serie 1 herrer

serie 4 ilamer
serie 4 herrer
serie 4 damer
kval. damer'
serie t herrer

serie 4 damer
serie 4 herrer
kval. damer
serie t herrer

serie 4 damer
serie 4 herrer
kvaf. damer
serie t herrer

14.15
1 5.00
15 .45
15. +5

G
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HAFilIÅ.FOR$II(RIilG
l)ttcr Ll atLcsen

\1aJs (.lausensvel I - 6430 Nordborg
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NORDEORG FARVEHANDEL
v.l l. Lorsen & søn

Storegode 62 rel{. 451669

Ejnar Lorenzen

købmend Turøvei 't2 Kirkeby ..1 50O55

NORDBORG AFDELING

- en bonk De kon rcgnc ncdl

Slctglterlorrel ,titt gl en

Fa. J.J. jENSEN
) Nordborg telefon 15 14 o5

H. PERAEGÅÅRD A.§
64«) HCROBOI+G 6474 SKOYBY
Trt. 45 01 50 T[, 44 44 m

Korn - Fodcrsto{ler

Brindrcl - Byggemolcriolar
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