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Jo,når leg begynder sådon ved I io nok det enten

dre ier sig om penge eller en eller onden form for hånds-

rækning.GoDT GÆTTET,i dette tilfæIde gælder det NB's

populære lotto-spil på Nørherredhus.
Når NB kon holde kontingentet så lovtrskyldes det en

lok som gennem lotto-spilrFest-i-byrmåloktierrsponsor-
kontroktef o.s.v. skrober penge sommen.Desværre svinder

det hvert år i denne flokrnogle får ondre lederiob i
klubbenrondre øn§ker - fuldt forståeligtret sobbotår

eller flere,de hor io også fomilie.
Det er ikke så vonskeligt of give en hånd medrf.eks.

ved lotto-spillene.Det er kun hver 5. uge et "hold"
skol stillerbåde nond og/eller kone kon medvirke og der-

igennem hiæIpe både NB og derigennem egne bøtn,så vi
stodig hor en godrsund og billig klub ot færdes i'

Alternotivet kon blive en stor kontingentforhø ielsel
TÆNK IKKE for længe over det.SEND omstående seddel

o. ) ait born til træneren - eller 1æg den i kossen ved

klubhusetrså bliver du kontoktet of lotto-udvolget'
Jo flere til ot gøre orbejdetrio mindre til hver'

Chr. Lorsen.

JA, ieg vil gerne hiælpe ved NB'S LOTT0-SPIL:

NAVN:

ADRESSE:

TELEFON:



Nordborg Cyklebørs
v/ Harald og Waldemar Petersen

STOREGADE 2 _ TELEFON 45 06 35

Nordborg Trælasthandel
Jens Kolmos,Eftf.

6430 Nordborg
Telefon (04) 4s 1457

RE

AJ.drig hor fordelingen of træneriobs tiI det kommen-

de år været så vonskelig.
En overgong så det hele kotostrofolt ud.4 ungdomstra

nere ønskede of stopperondre krævede bestemte hold- og

nye emner vor ikke of finde.Somtidig vor vi klor over
den næste sæson vil kræve endnu flere ungdomsledere p.g.
o. den enorme tilgong vi i år hor hoft

Heldigvis hor nogle trænere i mellemtiden ombestemt

sig og fortsætter.Desværre lykkedes det ikke of overt
sl-le til of fortsættermen situstionen er ikke længere så

håbIøsrefter nogle nye hor meldt sig under ungdomsofde-

lingens foner
Den endnu "hullede liste ser i dog således ud:

Pr.rslinge: CorLo fleyerrRegnor Xnudsen.

l'liniput: Eric Schwob,---?---r---?---.
Lil-l-eput: Ib AnthonyrOIe Nielsenrllorry Rønnebæk . '' )
Drenge: Erik NørskovrPer luløIlerskovrJocob Houn-

strup og Per Kolmos

Junior: Chr.LorsenrWilli Zievitz.
Ynglinge: Poul Erik NielsenrSvend l,lrong.

Piger: ---?--.
Jun.dom: Arthur Collesen.
Domer: Peter ltlothiesen. +

LANGESø HERREFRISøR

PLADSBESTILLING
KOM IND ELLER RING OG AFTAL TID

TELEFON 451231

HANS SCHMIDT

ek som i neret

opti ker

URE OG OPTIK - GULD OG SøLV
Nordborg - telefon 45 00 15

Ud of dette kon mon se of der endnu mongler trænere,

interesserede bedes melde sig ti1 undertegnede.Vi er og

så interesseret i personer der endnu ikke t'tør" toge et

old o1ene.Der er selvfølgelig mulighed for of storte
som hiæIpetræner eller holdlederrsommen med en rutine-
ret træner.

Peter GIock.

EFTERLYSNING EFTERLYSNING

Serie II holdet mongler en holdleder i L982,Er det

noget du kunne tænke dig?Prøv of tole med bestyrelsen,

Thv.Rosmussen eller een of I.holdsspillerne.Jobbet er
i-hvert fold interessont.
) chr.Lorsen.



MANUFAKTUR
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NORDBORG
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enghoff

HERREFRISøR
HAVNBJERG BI.JTI KSCENTE R

VIGTIGT -VIGTIGT -VIGTIGT -VIGTIGT - VIGTIGT:

Ungdomsofdelingens "NB-TRÆF" flyttes fro søndog 13.

september til SØNDAG den 20. SEPTEMBER 198I.

10 KR. FOR ET PAR FODBOLDSTøVLER?

-ikke umuligt ved "NB-TRÆF" 20. sept-Her bliver det

muligt of onskoffe billigt udstyr,eller komme of med det

du måske er vokset fro.AlIe som vil sælgerbortskænke eI-
ler bytte brugt fodboldudstyzr (skol være brugbort) kon

oflevere deres soger i en plosticposeri'NordoLshollens
kontorrmed en seddel om prisrnovn og odresse.

Ved "NB-TRÆF" forsøger ungdomsledere of sæIge de

prismærkede sogerrpengene tilfolder ier.Er der ting uden

prismærkning går vi ud fro vedkommende ikke ønsker penge

-i så tilfæIde tilfolder beløbet ungdomsofdelingen.

Vorer som bliver til,overs returneres til e jermonden-'

Vi ses søndog d. 20 sept. mellem L2.OO og L7,OO: )
I Peter Glock.

Helmars "FOTO"
NORDBORG _ TLF. 45 16 06

Kunstboden
i Nordborg

Storegade 9, tlf. 45 I I 35
643O Nordborg.

MODERNE BBUGSKUNST _ GAVEIDEER

l+

)

DER ER OGSÅ SPORT I AT KUNNE
KøRE 8IL PÅ DEN RIGTIGE MÅDEI
LÆB DET NEMT OG BEKVEMT I

TOND.ALS XøRE§TOLE
J. BRODERSEN

Nørreskowei 2 - Svenstrup
Telefon 45 62 50

Sr[y lro
STEDET HVOR STORE NAVNE UNDER.
HOLDER OG GLADE MENNESKER MøDES

TELEFON 4510IM

MINIPUT AUGUST.

) JBU-B,månedens spiller:Lors Gromberg Petersen.

Resultoter:NB-Bov 3-2rNB-Tønder 3-0.
Igen i år vor vi på besøg hos Stige ved Odense, for

of deltoge i et stævne.Vi vondt vor puliermen tqbte til
Nyborg i mellemrunden ,2-L - dog først efter forlænget

spilletid.Nyborg som senere vondt stævnet scorede 30'sek

før tid.Sommen med et hold lilleputter hovde vi en dei-
lig tur.

0m efterårets gyser i Bov skol nævnes qt vor målmond,

Lors I0 min. før tidrved stillingen 2-2 hovde en konon-

redning of klosse.Do Kristion 5 min. senere scorede tiI
3-2 vor sejren hiemme.

l)
Ib Anthony.

WESTON
FRA VIEG TIL VIEG

TONNY PETERSEN
MøBLER

STOREGADE 69-71 . NORDBORG
TELEFON 45 19 31

VI SÆTTER KVALITETEN I HøJSÆDET

KIG IND TIL

Kolno§
DERES HOKI KøBMAND

TELEFON 4517 17



Y!%tnrsTttEnt

Storegade 4 - Nordborg - telf. 4514 26
Søndergade 7 - Guderup - tetf. 45 8l l0TELEFON 45OO70

Så er Sl-turneringen færdigspillet og føIgende resul-
oter kon noteres.

I A-rækken sluttede NB som nr. 2 med 21 point for 14,
ompe, må -l-scoren så f in som 29-I2. Ske1de blev puI ievin-
er med 2 point mere end NBrmen NB gik gennem turnerin-
en uden nederlogren flot præstotion.f uofgiorte kompe

or dog for meget til en I. plods i rækken.

Det forlyder endvidere of holdet i flere kompe hor
ret uheldige-det er nu en gong resultcterne dbr tæl-

er,det må vi bøie os for.Bedre held næste år.
B-holdet endte på en 4. plods,L2 point for 16 kompe,

Iscore 28-5L.Som det fremgår of målscoren hor det væ,

ret livlige og målrige komperdet kon skyldes monge ting,
men holdet går på bonen for of skobe måIrige komperog do
mon ikke spiller så meget på det sikre er der desværre _
gået flest ind i den forkerte ende.SeIv dette hor aog Ji
ke toget modet fro spillerne.

siden 1865
-på bordet hrron

)

\renner rnødes

NORDBORG AFDELIXG

- cn bonk Dc kon rogno nodl

FIIIiIA
RIDEPLADSEN 1 _ T1F.451625

NORDBORG

AIt i olt må sæson I98l betrogtes som god for såvel
A som B-hold

Et kopitel for sig er veteronernernår snokken er om

)point og målscorerså det springer jeg let over (det er
i øvrigt Knud Poulsens onsvor!)rmen efter forlydender
hor mon et godt stobilt holdrhvor det koster lidt ek-
stro end olm. kontingent for of komme på hold.Eller ret-
tere pengene kræves op efter hver komp på bosis of per-
sonlig opførselrindsots-e1ler mongel på sommerresultot
m.v.rKnud kender soåserne for de enkelte forseelser.

Hvod pengene bruges til kon kun gisnes omrmåske kom-

mer det frem på generolforsomlingenrså oIIe hor mulig-
hed for of høre regl"rn" b, "veteronkontingentet'.1

Udover Sl-turneringen hor SB orrongeret en I'septem-

ber-turnering".Als-mesterskobet for old-boys koldet.
I'\s A-hoLd hor sommen med SB I og 2rUIkebøI og Augu-

st'"nborg tilsluttet sig ideen.Der spilles olle mod o1-

Alt i cl.kokkenudrtyr .

»w7-ffi
toresode 30-32 - Tlf. ASfSnO

Nordborg

Sønderborg - telf. 42 35 57
Nordborg - telf. 45 l6 58

Sporirrrlillrr

7



tu t gong.NB ,"nt" og*å d"' "år bosis for en lignende

turnering for B-holdrhvorfor vi tog initiotivet tiI en

sådon.PuIien består of SvenstruprEgen,Augustenborg og

NB.

Progrommet for NB holdene ser således

2/92 NB-A - ulkebøI,Egen-NB-B

9/9 z Augustenb.-NB-A,NB-B- Augustenb'

L6/92 NB-A - SB2,SvenstruP- NB-B

3o/9zsB1-NB-A.
AlIe hiemmekompe spilles i Longesørhvis ikke

meddeles.HUSK SØNDAG 27 sept. kI. 10,00 spilles

lige dyst me1lem A og B-holdet'
Spillerudvolget/Gunnor Jørgensen'

ondet

den år-
)/

\
I

TIL SYDTYSKI-ANq:

I næste måned reiser lilleput A og drenge A somt nog-

re redere tir STUTTGART for ot besøge venskobskrubben FV

ZUFFENHAUSEN.ET of høidepunkterne på turen bliver over'

værelsen of bundesligoopgøret VfB Stuttgort-Homburg SV'

)

J

FINSPÅNG besøget 14-17 ougust.

13 førstårs iuniorer og 2 ledere stortede fredog 14

tidtigt,mod Nordborgs venskobsby pINSPÅNG.Vi vor invi-
eret tiI of deltoge i "Grossvodcuppen"rforuden NB del-

,og L7 svenske hold som olle til doglig spiller i en

'ække som svorer til JBU's A og mesterrække'

I modsætning til i flor ville vi denne gong med tog'

i fik et indtryk of de enorme skovområderrmorker og

lippeportierrsøer og småklynger of småhuse'0m oftenen

ed 8 tiden vor vi i Norrkopingrpå bonegården modtog 2

,edere frc Finspång osrresten of turen foregik i bus'Vi

indkvorteredes i en gymnostiksol på en skole'

Lørdog morgen'vækkedes vi kI. 8rderefter morgenmod,

vi lovede den seIv.Første komp skulle spilles kI. lIr00
vi vormede grundigt op for ot få relsestivheden ud of

kroppen.Efter en nervøs stort kørte detrvi vondt 6-0!

Efter kompen holdt 3 ledere fro Finspång porot med de

res biler for of køre os til middog i et stort vorehus.

ILBAGE til stodion for of se næste modstonder,derefter

forsøgte drengene of få lidt søvn før næste komp kl.
8r30.Vi vondt 5-0,god holdindsots.0m oftenen spiste vi

)"t 
pizzorierderefter vor vi gæster i en billordklub,

hior vi hyggede os et por timer.22,30 vor det "godnot".

Søndog spillede vi første komp kI. grtobte L-2 til
n meget kontont modstonder.Vi kom for sent i gong'Sene-

re vondt modstonderen Grossvodcuppen.sidste komp på turen

ondt vi 4-Irblev nr.3 i turneringen og oIIe modtog en

fin præmie.søren somuelsen blev med II mål hædret som

turneringens topseorerret med hæIen som en onden ole Mod-



W. BUSS
El-installatør

Specialcenler i hvidevarer
HAVN BJ ERG BUTIKSCENTER

Telf. 450766.450266
MEKANI KER VIGGO LAUSTEN

HAVNBJEBG
TELEFON 45 1460

lsen.søren Lorsen scorede 2 gongerMogens OLesen og Thor-
I

lkild Jensen hver I.
I

I Frere of rederne fro Finspång hovde om oftenen orron-
I

leeret 
discotek på en skore hvor klubbens egne juniorer

ldertog sommen med nogle piger.Efter en lidt genert stort

lkom 
der gong i bilrcrdrbordtennis og snokken,men mærke-

rig nok ikke donsen.Kl-. 1r sluttede festen,vi skurre !o
tidligt op næste morgen.Hiemturen stortede kI. gr30rvi
vor i Nordborg 23,3o-trættermen en stor opleverse rige-
re.

TiI slut vil jeg gerne sige tok til spillerne, for ot
i gjorde det så let for os ledere på turen.Tok for ie_
res gode humør og indsots i kompene.0gs6 en stor tok tir
Jokob Hounstrup,du vor en stor hiærp.Når vi igen får be-
søg fro FINSPÅNG er der noget ot leve op til.Vi mødte
en kolossol gæstfrihed.

Svend Wrong. .' )

(0r, 
Han

bruger
h o'det

"::"iH,l;iIIAND E I,S BANI<E N
, -ritia *a i Oitt"a*

TRICOTAGEHUSET
STOREGADE 31 _ NORDBORG

II 7l ,
1t 37IYT D

1l I

10

?lelmuth ?lønsen
Blikkenslagermesler VVs.installatsr

Bækgade 2 - telefon (04) 45 16 54

VELEGENET
SKOLEVOGN
OG EGET
TEORILOKALE

N. BOYSEN
S6bokken 2 - tell,450096

I NÅuxrrrR rgarlaz.
Også i den kommende sæson vi1 der blive solgt måI-

oktier i NH.vi vir prøve of nå sntqlret fro sidste sæ-
son- 103 stkiDette tol vor vi virkerig godt tirfreds
med,ikke mindst fordi over 99% of giroopkrævningerne
brev betolt.ResuLtotet betød of krubben fik en ekstro
indtægt på co.4.500r-kr. efter omkostningerne er truk-
ket fro.

Selve systemet med oktierne vil i BL/52 være uæn_

dret.Eneste ændring briver beløbenersåvel indbetolin-
gerne som gevinsterne.r denne sæson briver opkrævet 15
øre pr. måI som I. hold domer og herrer skyder.Til

)NGÆLD 
vir der brive udtrukket 2 måroktier ved orle

I. holds domer og herrers hiemmekompe gennem hele sæ-

HUSK VORE ANNONCØRER

NÅR DU GÅR PÅ INDKØB!
sstx00e Wset

Storegade 55 .6490 Nordbori
TU. @1) 45 $ 67

11

}



KøBMANDEN

Benl Lauelen
KøBMAND

TELEFON 45 15 03 9 6{30NORoBORG TELF. (01)153333

URE
'eftf. OpTtK

STOREGADE 65 NORDBORG - TLF. ,{5 I55I

BenJ E. l?Iadeen
AUT. EL-INSTALLATøR

STOREGADE 63 _ TLF. 45 1950

ALTING I EL-TING
MALERMESTER

HESSELHøJVEJ . NORDBORG

TELEFON 451852

sonen.Isidste sæson kostede en oktie 50r50 kr.rhvil-
ket opkrævedes over 3 girokort.I denne sæson vil en

måIoktie komme til of koste co. 75,OO kr. som også viI
blive opkrævet på 3 girokort fordelt over hele sæsonen.

Efter of hove gennemgået olle disse tolrkon mon hur-
tigt se,ot det ikke er de svimlende summer det drejer
sig om for den enkelte måIoktionær.

Derfor støt klubben - KØB EN UÅUffff .

God fornøieIse
Leif Rohr

OLD GIRLS tiI SI mesterskober.

Sommerturneringen for old-girls er nu slut og blev
vel nok lidt overrqskende vundet of NH.

Dette betød of vi skulle til Sl-mesterskober efter
sommerferien.Efter ferien mødtes vi så nogle oftenel
som benyttedes til "Ionge drøje Iøbeture" Iongs Nord-

STØT VORE ANNONCØRER!

I

Wnnen
att,i&n n
SkaU af *orffiolk til pfien.
Tøj, sko og rekvisitter. Professionelt hele vejen
igennem. F.eks. er Winner ketsjere fremstillet i
samarbejde mellem Lene Køppen og Courtmaster.

trtrUE§EN
13

NORDBORG

t{ loiK I r
qryE7



flb*o' $\ornott
Storegade 43 - Tlf . rts æ 34

EBO NORDBORG

Stedet hvor glode mennesker mldesl

KøREKORI TIL ALT
TEORIEN LET FORTALT _

Motorcykel * bil -- lastvogn + påhængs-
vogn-erhverv-bus

POUL ENIKSEN
Tranebærvel 4, Nordborg, telf. d5 01 75
Teoriaftener i Nordborg og Sønderborg

En hkal bank
trar mange fodele

-derfor

SYDB-AI'{K §rj
SPONSOR FOR NORD_ALS BOLDKLUB

borg sørsåIedes of men ikke foldt helt ved siden of
tu rnerings formen .

Lørdog middog stortedes mod Hørup i 25 gr. vorme.

Første komp vor mod Tønderrder hovde 4 of deres bed-

ste kvolifikotionsspillere medrderiblondt må1monden,

så vore forhåbninger om of b.Live Sl-mestre vor noget

reduceret på forhånd.Vi vondt heller ikkermen tobte

dog kun 4-6,del kunne vi godt være bekendt.

Næste komp vor mod Vedsted/0ver Jerstol,der blev

gået til den og vi vondt 3-2.AIt i olt blev der ydet

en god indsots og der skol lyde en tok til olle som

hor deltoget.
Birgit.

Holm - Nordborg - Tel{.45 l3 06

SVEND WITTE

BOLIGMONTERING

Mobil- Hjørnet
v/ Fr. Holm

Løjtertoft l3 .6430 Nordborg
Tlf. 04-45 15 47

o

HANDBOLDREGLER:

Som de fleste sikkert hor hørt er der kommet en del

)nye love og fortolkninger.For at give spillere mulig-
hed for of lære de nye ting of kendervil NH orrongere
en gennerngong of de vigtigste ændringer onsdog 16. sep-
tember kI. 19,3q i NordolshoLlen.

trnstruktørdn ert Ni"rs Arne.
GADEKAMPSTÆVNET.

Vort stævne ved Hovnbierg skole 15. ougust blev me-

get vellyk.ket.Ve jret vor fintromgivelserne velegnede
tiI sådon et orrongement.

Desværre deltog kun t holdrmen ieg tror de olle vil
deltoge igen til næste årrog hø ist sondsynligt flererdo
det bcgefter viste sig monge flere ville hove deltoget,
y ikke hovde set onnoncerne i Nordborg Tidende.AIIere

d{ nu kon vi oplyse of stævnet gentoges næste årrmidt i
ougust måned L9S2 { Iæs og skriv op.red.).

A-rækken (med højest I turn.spiller) vsndtes of Fir-
kløverne, foron Trekløverne.(Begge fro H,C.Ørstedsve j).

B-rækken (fri. tifm.) vondtes of Stors ot 45 (f .H.
Brorsonsve j ),medens 0nkel JULLE (L-ærk"r" j ) btev nr. 2,

Niels Å.rne.

^C) "^Rf,]U ^(,', nUt
L{U



TARUE OG TAPET
Storegade 17

6430 Nordborg
Tll. (04) 45 00 69

EiTILHC'FFI
LEGETøJ - HOBBY - BABYUDSTYR

NORDBORG _ TELF. 45 1483

YNGLINGE DAMER.

Nu do sommerturneringen er slut vil jeg gerne sige

tok for en god indsots.Alle kompe vondtes og dermed

kvotifikotion tiI Sl-mesterskoberne.

To seire over hhv. Christionsfeld og Løit så vor

mesterskobet hiemme.TIL LYKKE med det.
Jørn Werner.

MlKR0håndbold for 5-8 årige: 20.september er sid-
ste frist for tilmelding til SI's nye'turnering for
mikrospillere (1973 eIIer senere)rderfor er det vig-
tigt of olle som vil deltoge i vinter møder op ved

træningen i Nordol-shollen torsdog eftermiddog fro kI.
15rO0-15 ,45.11ød op nu såveI nye som"gomle"spillere,

så vi kon få det rette ontol hold tilmeldt'
Niel-s Arne

TIDTAGE R /SEKR ETÆRKUR SU S .

Der ofholdes kursus for tidtogere/sekretærer i Au-

gustenborg mondog 14 sept. kI. 19,30.Jeg håberrder

foruden vore foste tidtogere vil være en del der hor

Iyst til ot deltoge i kurset.

Iteresserede bedes kontokte mig d 453297 '
Niels Arne.

M. PERREGAARD A.§

6430 IIoRDBORG 6474 sKoYBY
Tlt. a5 o1 50 Tll' 44 aa m

Kotn - Fodcrsto{fer

Brindscl - Byggemotcrioler

Sl a g terl or r e t r t i rt g en

Fa. J.J.JENSEN
Nordborg telefon 45 14 06

DE ER ALTID VELKO|,tl'{EN PA

§Ø
, N@R' HERRED

HUS TELEF.N 45os3s

Erik Petersen
Blomster - Frugt - Grønt' Konserves

Storeg, 7, 6430 hlordborg, tll. 450368
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