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SPONSORAFTALER

Som omtolt i sidste nr. of SP0RTEN, blev der indledt
forhondlinger med SYDBANK og SPAR om sponsorer for
NB, henholdsvis for I. holdet og 2. holdet.
Disse forhondlinger er nu ofsluttet og kontrokterne
er underskrevet of begge porter og er gældende for
4' år.
,
Der vil for disse to holds vedkommende b.l-ive sqt re-
klomer og numre på lrøjerne, p& 2 sæt of vore normo-
le spilledrogter, endvidere vil hvert hold få en trø-
je til brug i kompe, hvor vi skol skifte trøje.
De oftoler, vi her hor opnået, er virkelig gode for
NB§ vedkommende, og vi beder jer oIIe om of toge hen-
syn til de firmoer vi nu repræsenterer.

Sponsorofto.l-en med SPARgæIder jo også leveringen of
olle vorer til NB§ lottospil" Jeg vil gerne sige tok
E[-oI]e de forretningerr der i de år det er gået hor
]everet vorer til NB§ lotto.
Vi håber de forskellige forretninger kon se sogen fro
NB§ side, og ikke er olt for sure på os. Den oftole vi
hor fået, er så fordelogtig ot vi ikke på nogen måde
kunne sige ne i.

vegne sige monge tok til de fir-
Deres interesse, og vi håber vi

på bedste måde.

Jeg vil gerne på NB§

)r, der hor vist os
kon repræsentere Jer

Chr. Jørgensen
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Storegade 43 - Tlf . 45 30 34
6430 NORDBORG

Stedet hvor glode mennesker mldesl
STUDI

STOREGADE 9 6d3ONORDBOPG TELF, IO4)453333

molermester
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STOREGADE 65 NORDBORG - TLF. 45 I55I
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450252 451285 '451334

KøREKORT TIL ALI
TEORIEN LET FORTALT _

Motorcykel - bil .- lasivogn + påhæng's-
vogn-erhverv-bus

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

Teoriaftener i Nordborg og Sønderborg

BenJ E. I?Iad,een
out. el-instollotpr

Sroresode 63 tlf. (04)45 1950
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i.9 . U. DELI9IRET M9Dt 198_o

På delegeret møde i 1979 blev mon enige om of somle
olle de tillidsfolk, der tegner J.B.U. til et semincr
Dette bi.ev holdt på Den Jydske Idrætsskol-e i Ve jle.
På dette seminor blev monge emner brogt på bone, bI.o.
2 ting som J.B.U.( bestyrelse beder om tillodelse til
ot gå videre med:

i.. Konsulentordning
2. J.B.U. blod

1. Her tænkes på of onsætte en konsuLent i hver of )

de 4 regioner(på deltids), hon skol hjæIpe klubberne
og støtte regionerne over kommunole og omtskommunole
myndigheder. En sådon ordning koster jo penge, og
mon kon ikke påregne of få udgifterne til denne ord-
ning dækket over driftsregnskobet og må nok udskrive
et ekstro kontigent på co. 3oo kr. pr. k1ub.

2. Mon ønsker udgivet et J.B.U. blod sideløbende med

det nuværende der jo udelukkende indeholder officielle
meddelelser. Det er meningen dette blod skol være på

8 sider og udkomme 6 gonge år1igt.

Disse 2 emner vil blive behondlet på delegeret møde
d. 1o. februor 8o. Det bliver spændende of se resul-
totet desongående.

)

Så sko,l pigerne også hove en chonce for ot
og røre sig. Derfor holdes der forårsfest
d. 15 morts på ucrdeshøj Færgekro.

komme ud
1ø rd og

Prisen er 4o'kr/person(åut .i inkl. tronsport).
TilmeldninE kon ske i forbindelse med træning.Tilmeldning kon ske i forbi se med træning.

4 5

Lidt tol fro J.B.U.

Der vor tiI turneringen i L97o tiLmeldt:

l-68o senior hold
2oo3 ungdomshold

o domer

Der vor til turneringen i L979 tilmeldt:

)

i L97o blev der
i L979 bLev der
ning på 76 %.

2327 seniorhold
3o22 ungdomshold
479 domer

spillet 3479o turneringskompe
spillet 61428 turneringskompe, en stig-

Vi hor i NB diskuteret udtrækninger of hold, og vor
sure på de klubberrder trækker hold ud of turneringen
T L979 er der trukket 426 hold ud rf J.B.U.§ turnering
og det gælder jo kun i de rækker, hvor der er fri til-
meldning.
Junior B topper med ikke mindre end lI2 hold
serie 6 med 86 hold, drenge B med 62 hold og ynglinge
ge B med 55 hotd.

J.B.U.§ turnerings udvolg hor behon dlet L22 protester
3738 spillere er idømt korontæne i kortere eller Iæn-
rEre tid, det er det hgjeste to1 nogensinde og en stig
)^g fro-sidste år på 74I.

Der er til J.B.U. indbetolt 316.ooo,oo kr. i bøder.
Holdkontigent er på 738.65o,oo kr.

AIIe disse oplysninger er hentet i J.B.U.§ orgon.

Chr. Jørgensen



B UilGD
SKOLESTÆVNE 198o

118 hold de-i-toqer i
stævne d. tS./iO./t
Det er kun åt hold
meldning.

år ved NB
7, februor
mindre end

§ troditione-l-1e sko-l-e-
i Nordol-shol-1en.
sidste års rekordtil-

Igen er næsten o-l-1e skoler på Nordo-Is repæsenteret
idet 1o ud of de ll inviterede skoler deltoger i
s tævnet.

0ver 6oo efever skol- oltså i ilden for ot spille
223 kompe. 7. kl-osse drenge er igen stærkest repræ-
senteret med iolt 13 hold mens Guderup og Hovnbjerg
stil.Ler med flere hold.

De enkelte skol-er stiller med følgende onto-l- hold:

Hovnb jerg skole 25
Gudertr p 24
Østerl-und 17
Nord borg ),7
Svenstrup 11
Longesø 7
0ksbøl 4
Stevning 3
Holm 2
Nordborg Efterskole 2 )'

Desuden er der 1ærerhold fro Østerlund, Guderup og
Norci[:org skole. Også i år kun de 3 sqmme sko"Ier, der
kon mønstre et iærerhold, Men for of give lærerne
"l-idt rnodstond" og kompe hor vi inviteret 3 ondre hold
Det er et hold svømmelærere, et hold fro Nordolsidræts
center og NB\ venner, Club 22. Disse hold skol spille
om søndogen og orrongøren håber, of fostefovnsdogen i-n-
spirerer holdene.

P.G"
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Velegnet
sko I evogn
og eget
teorilokole

N. BOYSEN
S6bokken 2 - te!f.450095

W. BUSS
E l-installatør

1 Specialcenterllrvirjevarer
, HAVNBJERG BUTIKSCENIER

Te1f.450766.450266

/,,' H"n

}IAND E LS BANKE N
,rllr(l ilre(r ' b,lledet

Meion ke, tv' i3: .rJsfel
Hcvrb erg

Tele{on 451450

!laYnbierg Slalionslro

Priv vor bcrrmlc anrclning.

GrillricAie kyllinger og forårsrullcr

Anne og Viggo Bombcrg
lt (041 451019

r\CIRDBORG KIOSK
N. Lehrrnann Madsen

Storegode 49, rlf . 45 0l I 4

Aut, lips{orhondler - tip_ssystemer /

BLADE _ TOBAK - PIEER _ RYGEARTIKLER

KAFFE - SOUVENIERS

NB! Film fremkoldes

bruger
h o'det

,-,",i:li:.

?lelmuth ?lønsen
Blikkenslagermester tJVS-installatsr

( )s.au z telefon (04) 45 16 54

KøBMANDEN

Benl Lausl
Købmand

Tlf . 45 15 0l

TRICOTAGEHUSET
Slorogadc 31 - Nbrdborg

V/ FIR,MA STEFFENSEN

4515 49
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HSV - BAYERN

Mens de fleste fodboldinterreserede herhjemme d. 2.
februor sod foron TV for of se bundesligokompen me1-
lem berømthederne fro HSV og Boyern, vor 54 NBår o1-
lerede på vej ud of Volksporkstodion - for dem vsr
kompen ol-l-erede historie.

Det vor drengeofdelingen, der hovde orrongeret denne
tur til Homburg - en tur som længe skulle hove ræret
overstået. Men do det ikke lykkedes ot skoffe billet
ter tiI kompen HSV-VFB Stuttgort før jrl, volgte mon
of se denne komp.

fnden ofrejsen ti1 Homburg lørdog morgen kl.lo.oo
måtte vi først undersøge, om kompen overhovedet kun-
ne spilåes og om vejrforholdene tillod sådon en tur.
Men olt vor på dette tidspunkt i orden og rejsen kun-
ne begynde.

Vi kørte mod Homborg i fineste vejr - men lige før
målet begyndte det of sne og humøret blondt drenge-
ne og de øvrige foldt pludseligt.

Synet of Volksporkstodions lysmoster sotte dog hurnør-
et op igen - men kun for en kort tid - for nu gik
trofikken fuldstændig i stå og det kun få hundrede
meter fro indkørsl-en ti1 en of porkeringsplodserne.
Det vorede en evighed for of komme det sidste stykke
og monge of os vor bonge for, of vi ikke kunne nå til
stodion i rette tid.sloolon ]. rette I1o. 

)\

Men der er forskel på folk,!
På outobonens hø jre spor, det såkoldte "stondspur"
som sel-vfø1ge1ig blev holdt fri, kom der ptudselig
politi på rnotorcykler kørende, efter dem et por Mer-
cedes og derefter en flot bus med HSV-spillere og så
igen et por Mercedesår.
Men nu kom Knuds(vor choffør)geniole træk.' Ind til
højre.'Efter dem - og i }øbet of ingen tid vor vi fro
outobonen og på porkeringsplodsen.
l-o ti] NB.

I

')

,

)
J

Co. 45 min. før kompen vor vi i Volksporkstodion, som
på dette tidspunkt o1lerede næsten vor fytdt op.
Tiden til kompens begyndelse vor olt ondet end kede-
Iig. Der vor en mosså'ot se og høre.
Reklome fro højttolerne og lystovlen, Levende reklo-
me på Løbebonen, opstilling of TV-komeroer og meget.
mere. Vi fik of vide, of forsikringer tegnes hos
Horst Hrubesch, of sportstøj købes hos "Korgees Sport"
og of HSV-spillerne foretrækker det og det ølmærke.

Endelig kom glodiotorene,! Først for of prøve bonen og
støvlerne. Vi kunne se of Breitner mindst 3 gonge skif--)de støvlerne(efter kompen vor vi enige om, of hon
s{ulle hove prøvet endnu flere) og hvordon mon vormede
op, Her vor der ingen tips of hente, et serie 6 hold
herhjemme gør det lige så godt, ihvertfold på bonen.
5 min. før kompens stort vor bonen ryddet for men es-
ker og kort tid efter Iøb begge hold på bonen. Mens

dette stod på spillede hø!ttolerne den kendte sloger
"Wer wird Deutscher Meister? H-H-H-HSV,l ,l " 0g 6o.ooo
mennesker song med. Hvod mon Boyerns spillere tænkte
i dette ø ieblik?

Inden dommeren stortede kompen 1øb HSV§ målmond
Korgus som sædvonligt i retning mod den berømte - be-
rygtede "Westkurve" for of hilse på sine fons. Hon
belønner deres hengivenhed til hom med en læderbold
som hon sporker op til dem og vedkommende som er så
heldig ot få fot i den er sikkert solig i long tid.
Alopos f ons,! De kon være s jove og f estlige, men og-
t)modbydelige og s jofle.
Et por rækker fro os sod en tilskuer, som hver gong
Breitner rørte bolden råbte:"Breitner der Sou". Men
den slogs typer er heldigvis i fåtol og kon næppe
kolde sig fons.

I holvlegen vor der igen det sædvonlige reklomeshow.
Vi fik holvlegsresultoterne fro de øvrige bundesligo-
kompe oplyst I co. 15 forskellige Mercedesbiler(med
pri! på) kørte 2 omgonge på løbebonen, 2 relser til
HSV§ næste udekomp i Berlin blev borttoddet'på bit-
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letterne og bolddrengene sporkede et por hundrede bol-
de i publikummet. Dem fik vi to of.'En plostik- og en
Iæderbold.

Efter kompen gjoldt Cet om ot finde veien til bussen.
Vi hovde før hørt ont selskober, der her hor tobt folk,
og derfor sikret os, of det ikke viIIe ske i NB. Hver
voksen deltoger fik tildelt 3-4 drenge, som hon skulle
holde øje meå(el-l-er omvendt) og det virkede fint.
Alle kom næsten somtidig tiI bussen, frysende og gen-
nembl-ødte of sne og regn.

-1den vi sotte kurs mod Nordborg, skulle vi finde ud
*l hvem, der vondt vores tipskonkurence. Der vor 9,
der hovde tippet rigtigt og vi blev enige om of fove
en lodtrækning om gevinsten. Her vor Dennis heldigst
og blev 5o kr. rigere.

Normo-l-t toger det I til 2 timer of komme fro porkerings
plodsen efter sådon en komp. l"1en igen fondt vor chouf-
før el smuthul- og vi vor forholdsvis hurtigt på outobo-
,ren og på ve j h jem.

Desværre bl-ev vejret dårligere for hver kilometer vi
kom Donmork nærmere, men humøret i bussen vor i top,
sefvom klimoet derinde vor olt ondet end occeptobelt.
Ved 11 tiden 7ørdog often vor vi tilboge ved Nordols-
hollen.
Trætte - men monge oplevelser rigere.

Kompen endte i øvrigt 3-1 til HSV efter en p.g.o. vejr-
t ;holdene middelmådigt spillet men spændende bundes-
I'§okomp. Men vi hor set. Keegon, KaIz, Breitner, Rumme*
nigge og Co. i "orginiol-" og oplevet den helt speciel-le
stemning på dette kæmpe stodion - og det vor for monge
turen værd.

P. G.
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- 
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TRÆNER SØGES

På grund of tilgong of spillere er drengeofdelingen
i stond til ot stille 3 turneringshold til den kom-
mende turnering. Derfor mongler vi endnu en træner t
i denne ofdeling.
tn, der vil- træne og føIge drengenes 3. hold. lioldet
er tilmeldt SI-B rækken og skol træne udendørs mon-
dog og onsdog fro kl.17.3o til kI 19.oo i Østerlund.
For tiden træner holdet indendørs hver tirsdog fro
k1. 16.5o i Ø,;terlundhollen "

Interesserede bedes kontokte undertegnede el-l-er sf-
delingens trænere, Johonnes Nissen og WiIli

P. G.
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JBU TURNERING 198o

Kredsinddelingen for NBt; 5

ringen er nu kendt og her
JBU turne-
modstondere:

LA KRIDS 346
ÅerNrnÅ
DYBBØL
EFB
EGEN
HAD FK
HAD KFUI4
NORDALS
SPANGSBJ
SØNDERBORG B

TJÆR TB ORG

TØNDER
ØB

JB KRTDS 267
BOV
ENSTID
GRÅSTE N

HAD FK
HAD KFUI'1

LUNDTOFT
NORDALS

RTNKif.I,tS
RøDE KRO

SØNDERBORG B

ULK EB ØL

VILSTRL P

Interessont er, of vor noboklub EUI endelig er med.
Det skol nok give monge spændende lokolopgør og som-
tidig betyder det, of mindst åen of de longe rejser
ti] en udekomp bortfolder.
De ovenonførte forkortelser betyder:
MB: Miniput B - LA: Lilleput A - DA: Drenge A - JA:
Junior A og JB: Junior B.

ungdomshold i
er nu ho-l-denes

MB KREDS 433
ÅsrNlnÅ
BAJSTRUP
BOV

\ ENSTED
) HAD KFUM

NORDALS
RøDE KRO
TOFTLUND
TØNDER
ULKEB'ØL

JA KP;EDS 229
ABENRA
BAJSTRUP
BOV
DYBBØL
EGEN
HAD FK
HAD KFUM

. NORDALSI søNroERgoRc B

TøNDER
ULKEBØL
VOJENS

DA KREDS 287
ÅsrNtnÅ
BOV
DYBBØL
EGEN
HAD FK
HAD KFUM
NORDALS
SØNDERBORG B

TØNDER
ULKEBØL
VOJ E NS

13



Bygnlngsartlklor - Trælasi

JENS KOLMOS'EFTF.

Holmgade 33 - Telf. 45 1457

STILHOFF''
LEGETøJ - HOBBY - BÅBYUDSTYR

NORDBORG _ TELF. 45 1483

Nordborg Cyklehørs
vf Harald ogWaldemar Petersen

Storegade 2 - telefon 45 06 35

HANS SCHMIDT

ek som i neret

opt i ker
)

URE OG OPTIK - GULD OG SøLV
Telf .45 00 I5 - Nordbors

LANGESø HERREFRISøR

PLADSBESTILL ING

Kom rnd eller ring og o{tol tid

TELEFON 451231

SVEND WITTE

BCILIGMONTERING

Holm - Nordborg - Telf.45l306

I ^o
I7" ^nØ,lU ^t

( r0U'

NORDBORG

MANUFAKTUR

KONFEKTION

Helmars "FOTO"
NORDBORG _ TLF. 451606

)

iHAVNBJERG
14

og til pi-

Der mongl-er endnu kredsinddeling for ynglinge B hol-
det i JBU og selvføIgelig også olle SI-hoJ-dene '
I olt hor vi i år tilmetåt tl ungdomshold(med yng-
linge) til turneringen.
Desuden er et drenge-, iunior- og ynglingehold til-
meldt SI\ pokolturnering.

PIGEHOLDET INDENDØRS

Ti1 pigerne, der vor med i Hommersfev for of spiIle
om det sønderjydske mesterskob.
Først vil jeg ønske jer tillykke med en flot 2. plods
det vor fint kloret og selv om f vor skuffet bogefter
vil jug sige, det hor I ingen grund til of være.
For det kunne vel ikke være mere spændende end det b-l-ev
Der vor 3 hold, der stod lige med en mål-score på I4-7
hvorefter I skulle spille omkomp. f tobte med I måI
til dem, der bLev sønder jydske mester, det vor f int.'
Sø vil j"g, der vor med jer for første gongr sige j",
tok for den fine opførse1 som vi kun kon være glode
for i Nordo.l-s Boldklub.
Tulen stortede 1ørdog kI. 15.oo og vi vor først hjem-
n )ig", søndog k1. 1å.oo, do vi p]g.o. vejret måtie
overn:tte i Rongstrup hos pigernes træner, Morie Kol-
mo§ foræ}dre. Her vor vi lørdog often kl. 22.3o og kun-
ne gå til et veldækket koffebord. Søndog fik vi morgen-
mod og middogsmod inden vi stortede h imetr.rren til Nors'-
o1s. Vi skylder Mories foræl-dre monge tok 1L)r kost og
logi , det vor en fih oplevelse for os olle
Tok til Bedstemor og Bedstefor i Rongstrup,
gerne for en fin tur.

Hi-Lsen Arthur

l



AFSLUTNING AF INDENDØRS TURNERING

l{eekend en 2"/3. februor deltog NB\ 4 puJ- jevindere i
indendørsfodbold i stævner om SI§ sønderjydske mes-
terskob.

Drengehcldet blev nr. 3 efter Åbenrå I og
mens både miniputholdet og pigeholdet fik
jer med hjem.

Miniputholdet spillede monge gode kompe, men tobte i
finol-en til Abenrå I. Som nr. 2 hor holdet dog fået
indbydelse ti,I deltogelse i Londsmesterskobet som of*
vikles d. L./2. morts i Vingstedcentret.

Også pigeholdet fik en udmærket 2. plods og vor kun
få sekunder fro en guldmedolje idet det lykkedes fi-
nslemodstonderen Hoderslev KFUM of score det ofgør-
ende måI på stroffespork i sidste øieblik.

Sø nd erborg
sø lvmed ol-:

Det vor første gong efter monge år of NB§ hold vor
med i SI\ indendørsturnering.En turnering der vor godt
tilrettelogt og bestemt også næste år hor NB§ del-
togels e .

HÅFilÅ-F0RSlXRltlG
l)eter l! tttcsen

,\1aJs (.lau'ensvej 1 6430 Nordborg

- ring 15 02 tE

TIL

NORDEORG FARYEHANDEL
v,/1. Lorsen & søn

Storegode 62 tell. 451669

UOI
Lolrertotl 26 30. NordbJt Tell (o') 45 l4 32

Ejnar Lorenzen

købmand Turøvei rl (i.k.by ..1 5 oo 55

NORDBORG AFDELING

- en bonk Dc kon ragnc mcdl

S I n gl t eri or r e t r t i tt g7 en

Fa. J.J.JENSEN
)NoraUorg teleIon 15 14 O5

iI. PERREGÅARD A.S

6430 NGRDBORG 6474 SKOVBY
Tlt. 45 01 50 Tll. 44 44 oO

Korn - Foderslo{{ar

Brindrcl - Byggemotcrioler
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