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Nordborg Cyklebørs
v/ Harald og Waldemar Petersen

STOBEGADE 2 _ TELEFON 45 06 35

Nordborg Trælasthandel
Jens Kolmos'Eftf.

6430 Nordborg
Telelon (04) 451457

SENIORAFSLUTNINGSFESTEN ]981 :

Som een of dem der hor været med 12 gonge ef-
terhånden synes jug festen stortede lidt mot,må-
ske på grund of de 3 nedrykninger,men så Lyste 2.

holdet jo så meget mere op på den mørke boggrund.

Nå,efterhånden som oftenen skred frem lignede fe-
sten mere og mere sig selv, for of slutte som den

plejer.Sådon bør en NB fest også være.

Må det være være mig tillodt ot dryppe lidt
mol-urt i fest-udvolgets bæger,(d" hor nemlig gjort
et stort stykke orbejde for of vi kunne more os).
MEN på et klubmøde blev vi spurgt om nogle kunne

tænke sig fornyelser ved ofslutningsfestenrder vor
stor enighed om of mon kunne tænke sig en onden me-

nu ( it t " ændret i 12 årl). Resul-totet blev noget de )
koldte "kol-d buffet".Stor vor forundringen over ot
gense det der i lt år hor heddet "to'selv bord".
Måske bestemmer Nørherredhus menuen denne often,
men hovde vi vidst hvod vi "gik ind til" hovde vi
ikke tidt denne lil-1e skuffel-se.Moden er jo god,

men 12 år i træk er olligevel meget.

Som det sig hø r og bør b.l-ev en mosse NB'ere på

HANS SCHMIDT

eksomtneret

optiker

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

LANGESø HERREFRTSøR

PLADSBESTILLING
KOM IND ELLER RING OG AFTAL TiD

TELEFOT\I 451231

forskellig vis hædretrikke mindst Verner og 2. hol-
det.Både hon,Grethe,PouI og Comillo og de ondre le-

)a"r" er ved of være vont tit scenen.Som tillægsge-
vinst fik Grethe en hovestol fro bestyrelsen.

SkoI mon dømme efter bifoldet,og hvorfor ikke,
så blev oIIe hædersbevisninger rigtigt fordelt.Å-
rets fdrætsmond blev PouI Lyngkilde,årets spiller
Flemming Villodsen.Som noget nyt vor der fiduspo-
Ier til 2.,3. og 4. hold.I nævnte rækkefølge til-
foldt "fiduserne" Niels PedersenrPoul 0tto Bonne-
rup og Benny Jensen.Bent Jørgensen blev årets yng-
Iingrher vor også pokoler til Michoel Honsen og

Bruno 01sen.

Verner Petersen(nej den onden du ved

.kræver entrei ind)fik en frokke for hele
I , .r r t

nok, som

so Åns

det.orbejde for ungdommen i Nordborg.TAK for
De siger festen sluttede klokken 2j

Chr.Lorsen.

Godt nqton!
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bent
enghoff

HERREFRISøR
HAVNBJERG BUTIKSCENTE R

L982 unsdom 1982 ungdom L982.

SeIvom turneringsplonen endnu ikke er kommetrer

der fro JBU kommet en del foreløbige meddelelser'

tsl"o. ot NB igen i år får Ynglinge A-hold,som-

men med SB,UIkebø1rBov og Aobenroo som nærmeste mod-

stondere.Kredsinddelingerne for de øvrige ungdoms-

hold er ikke endelige,men en del tyder på ot olle
vore 1. hold får tilpos modstond.0gså nogle of 2.

hol-dene får 'vist tilpos modstond, visse må kunne gø-

re sig gælderrde i toppen of deres rækker selvom de

vi-l- komme til of møde o'"",dre klubbers førstehold.
I år håber vi of få bedre forberedelser end nogen-

sinde før,do vi jo nu råder over den nye vintergræs-

bone ved hollen.Bore den holder til detrvi skol jo

heller ikke bruge den til komp, så skidt med om den

MANUFAKTUR

KONFEKTION

Kunstboden
i Nordbor§

Storegade 9, tlf. 45 1 I 35
6430 Nordborg-

MODERNE BRUGSKUNST - GAVEIDEER

Helmars "FOTO"
NORDBORG _ TLF. 45 I6 06

$shy luo
STEDET H /OR STORE NAVNE UNDER-

HOLDEH C,G GLADE MENNESKER MøDES

Ti:LEFON 451046

TORD.ALS XONESTOLE
J. BRODERSEN

Nørreskowei 2 - Svenstrup

Telefon 45 62 50

DER ER OGSÅ SPORT I AT KUNNE
KøRE BIL PÅ DEN RIGTIGE MÅDE!

LÆR DET NEMT OG BEKVEMT I

FRA VIEG TIL VIEG

TONNY PETERSEN
MøBLER

STOREGADE 69-71 - NORDBORG
TELEFON 45 1931

VI SÆTTEB KVALITETEN I HøJSÆDET

bliver lidt medtoget'(Jeg håber Jocob'Tommy og PouI

lrik fro hollen hor somme mening')Do io flere ofde-

trrnnut ikke hor nogen indendørs træningstid'som vi

kon'bruge til ot spille fodbold i,må vi io håbe vei-

ret er med os for en gongs skyld i vores forberedel-

ser, til den sPændende sæson L982'

Hvis oIIe stort set får lov of træne ved Idræts-

centret bliver det interessont of se om olle så og-

Så KON få ENDNU BEDRE RESULTATER ENd i 198I?DCt ET

i hvert fold et stort måI of hove,men vi bør vel o1-

Ie hove en stor gulerod of stræbe efter'
Somorbe idet med Idrætscentret hor oltid været

godtrmen også det kon måske bedres når Jocob Houn-

strupi82bliverbådekompfordelerogungdomstræ.
()"t i NB.Velkommen Jocob,det kon blive en stor op-

govermen også et plus for både NB og centret'

WESTON KIG IND TIL

Kolmos
DERES HOKI KøBMAND

TELEFON 4517 17



cllRlsltH§ri{
5430 Nordborg Guderup 6430 Nordborg

i."."iiJ"Z - Skolesade2
i i. idi,-ts1r ze rlr' 'o4i 45 81 '10

TELEFON 45A I 70

Hvis du er ungdomsspiller i NB og f'eks' går i

skole med een eller flerersom tænker på evt' ot

spille fodbold i NlB,er det jo et godt tidspunkt ot

invitere hom/hende med til træning,nu hvor vi stor-
ter på en ny sæson. Skol mon med i billedet er det

jo nernmest når der ikke er sot nogen hold endnu.

Nok er vi monge i NB,men der er oltid plods til
EEN TIL.... ikke mindst hos !uniorerne,som jug sefv

skol være med of træne nu i L982,

Ih,hvor jeg GL/EDER MIG - bore mon nu ikke skuffer

knægtene. Lod os h iæIpes od og så se hvod vi kon få ud

of den nye sæson.

GODT NYTÅRI
Chr. Lorsen

siden 1865
-på bondet hvon
\renner rlnlødesi

RIDEPLADSEN 1 _ TLF.451625

NORDBORG

NORDBORG AFDELING

- cn bonk Dc kon rcgnc mcdl

GENERALFORSAMLING.

Nordols Boldklub ofholder ordinær generolforsom-

Iing 28-1-1982,kI. 19.30 på Nørherredhus'

Dogsorden iflg. Iovene. Bestyrelsen.

' uÅurorus cYs:

En stor overroskelse og et enormt tob for NB og

i særdeleshed for ungdomsofdelingen' er på ve i til

NB's generolforsomling,(hvis hon ikke fortryder i

mellemtiden) PETER GL0CK viI frotræde som formond

for ungdommen.Hon bliver umulig of erstotte fuldt

ud,men (hvis hon ikke fortryder) efterføIgeren'hvem

det så end måtte bliverskol noturligvis få oI den

støtte og opbokning der kon skoffes'HJÆLP 0S med ot

finde den rigtigel
Chr. Lorsen

Sporlrarlillrr

sØnderborg - telf. 42 35 57

NordborE - telf. 45 16 58

Alt i cl-kokkenudr§r

i

»l

)

El, rffi'frYa'a'h
Wr,o,.node 30- 32 - Tlf . aS f SaO



gaven til

DEN SøNDERJYSKE IDRÆTSUNGDOM

Kære sønderjvder I

\-ort smukke Sl-ccr.'rcr står tlrcligt i \r. Hostrup. og \ort højcstt:

ønske er nu. at det ni:i 1.r lov til at {trnqcre til glttcle iirr vc.il søttclcr-

jvske ungdoni.
'I'iden I'rar ikke r'ært't med os. lbr vi cr miclt icn krisctirl. hrol allt

skal spare, og hvor rent('rllc på I:int kapital cr stærkt stigt'rrrit. [)ct h:rr'

vi ogSå n'riittet mærke i SI. Hcrtil kotttltter. :tt r rtttct-tt cr s.t tr\ t. rtt dt't

endnu ikke udnvttes iuldt ud.

r\[t dette gØr. at Ii tlclllder os i61 bctræItgt øktltrorlisk situati6rr.

som vi må ud al'snar-est - oc \ i katt kun klarc clet nrcd l)crcs h.la:lp.

Ethvert bcløb - stort ellt'r- lillc - rii blive nrocltagr:t tntcl tak. Blr.rt

hver husstand i Strndeljrllalrd clitr.crtre rcler sirr lille skrrn. Iil
Sl-centeret iå en bedrc okoltotttisk itaqqrLrncl oq ctl latrgt sfurrrc

mulighed fbr at overlevc krisen.

Lad t)eres bidrag \'ære cn del al julegavcn til dcIl sønclclivskc

idrætsungdom. Pri lbrhiirrd tak for I)cres støttr'.

\[ed venlig hilscn

BESfYRELSI,,N

SI-ceriteret

Sønderjydsk Idrætsforeni ng
\jr. Hostrup - 6630 Rødekrrr

Teieftrn (0.1) 6692Li!)

I

t.

GIRO TNDBETALTNGsKoRT

Sønderjydsk
ldrætsforening

Nr. Hostrup - 6230 Rødekro

POSTKVITTERING
Ved overførsel fra indbetalerens konto:

Postoirokonto nr.

ffi:l-§å3lJ" 
n'.. 2 01 6478

Sønderiydsk
ldrætsforening

Nr. Hostrup - 6230 Rødekro

Postvæsonets kvittering

2??

TAK.

Til bestyrelsen / ungdomsl-edernerdonreofdelingen,

CLub 22 somt Nordols Håndboldklub tok for opmærk-

somhederne på min 40 års fødselsdog.

Peter Glock.

\ UNDSKYLD.

' I sidste nr. of SPORTEN glemte jeg desværre ot

nævne årets spillere i juniorofdelingen - her er de:

Arets junior 1981 John Weber.

Fridso':"" 
l: 

t"1' 
å:::,"'l"ii;"rr".

3. Clous Petz.
Peter Clock.

8,

Postbesørges uf rankeret
(beløbmodtageren betaler portoen)



NB SKOLE CUP L982,

NB's ungdomsofdeling ofholder sit troditionelle
indendørsfodboldstævne for skol-eel_ever i week-end-
en I3/L4 februo r 1982.

AlIe skolernes klosser og 1ærere indbydes tiI det-
te stævnersom sidste år hovde L22 deLtogende holdl

Vær med tiI årets festligste fodboldstævnej
fndbydelserne med tilmeldingsblonket er delt ud

i klosserne.

SIDSTE frist for TILMELDING er mondog 25. jonuor.
Peter Glock.

8b

J

t

)

IND ENDØR STURNER INGEN .

Vi hor som bekendt ikke færre end 26 hold med i
indendørsturneringenl0g monge of dem er virkelig
godt ploceret.

Til orientering:SI skol til J:ndsmestersko:erne

i inderidørsfodbold sti-l-le med følgende ungdomshold:

l- dome junior,2 pigehold,2 småpigehold.

1 ynglingehold,1 herre junior, l drengehold, I 1i1-
)-eputhoJ-d og 2 hold miniputter.

Peter Glock.
Efter holvdelen of turneringen er NB ho-l-denes

ploceringer som føIger:
Mesterrække p 2 nr, 6,p 3 nr. 7.

A-rækken p 4 nr. 5"

B-rækken p 16 nr. 3,p 19 nr. 1.

YngJ.inge p 38 nr . 2, p 39 nr . I .

Junior A p 40 nr. l,p 4I nr" 7.

Junior B p 48 nr. l.
Drenge A p 50 nr. 2.

Drenge B p 62 nr. 3,p 64 nr.2.
. Lilleput A p 65 nr. l,p 66 nr. 5.
I' Lilleput B p 70 nr. f,p 7L nr. 2.

Miniput A p 80 nr. 2.

Miniput B p 94 nr. I,p 95 nr. 5.
Puslinge A p 98 nr. 2.

Puslinge B p 99 nr. 1.

Dome B p LL2 nr. 4.

Junior dome p lI5 nr. 3rp I17 nr. 2.

Små piger p 123 n.r. 1:

8e



NlTE=
HVIS DER ER FLERE SOM HAR

LYST TIL AT SPILLE HÅNDBOLD,

så trænes der fortsot tirs-
dog i Østerlund og torsdog i
NoRDALSHALLEN. 

J.W.

. Det er efterhårrden blevet en trodition of Nord-
oIs Håndboldkl-ub hvert år inviterer hele klubben til
et juleorrongement.Dette tilbud gæIder Iige fro yng- ._
ste spiller og op til old-girls,som ud over ot til- )
melde sig selv også må tilmelde fomiliens øvrige med-
Iemmer.

'Resultotet blev of lørdog den 12. december hovde vi
I10 personer ti.Lmeldt,herof vor en deI foræIdre.AIIe
mødte op k1. 13.00 på Longesø Fritidshiem,hvor vi i-
gbn i år hovde fået lov ot låne lokolerne til vort
orrongement. -->

JULEAFSLUTNING 1981.

8d

Det første der skulle ske vor of olle skulle på

"juIe-orienterings]øb".Do oIIe t0 hold vor somlet,
blev de sendt of sted med f em rninutters mel-l-emrum. Ru-

ten vqr i år co.5 km. long og indehol-jt forskellige
"poster"rhvor deltogerne skulle bruge iroved,kræfter
og kondition.

Efter holv onden time vor o1Ie holdene h jemme i-

)gen,og 
olle kunne hyggu sig over gløgg'en og de vor-

'me æbleskiver,efter den kolde tur i sneen.Do så olle
efterhånden hovde fået vormen igenrvor næste progrom-
punkt " jule-1otto".

Do vi vor færdige med det,vor eftermiddogen ved

of være forbirog folk begyndte of vende næsen hjem-
od.

Til slut vil jeg gerne tokke oIle dem der h jolp
ved dette orrongementrbåde dem der stod "post,'rog
dem der tog sig of de mere proktiske ting.

HiIsen
Lei f.

VED ARSSKIFTET:

Jeg vi1 gerne ønske offe vore medlemmer,venner

ondre med tilknytning til klubben et G0DT NYTÅR.

Niel-s Arne

)

og

-q.

J



W. BUSS
El-installatør

Specialcenter i hvidevarer
HAVN BJEBG BUTI KSCENTER

Telf. 450766-450266
MEKANI KER VIGGO LAUSTEN

HAVNBJERG
TELEFON 45 1460

GODT
NYTAR

1982

SERIE I DAMER.

Vi hor nu spillet den holve turneringssæson
og hor til olles skuffelse (tror ieg nok) kun

hentet 8 point.På pointhøsten ses of det er gået

lidt op og ned med præstotionerne

Turneringsstorten gov en sejr og en uofgiort
komp på udebonerså kom en hård ugerhjemmekomp

torsdog mod Vidor med en ventet sejr så sikker som

L8-7.0m søndogen.hovde vi den nægte komp på hiemme-

bone,det gik knop så godt,vi tobte 1I-15 til Veile=
Bredbolle.Vi skulle nu om tirsdogen spilIe nokot- I
komp i Gråsten,det gik helt golt,vi tobte 6-L4 og '
fik selvtilliden helt pillet of os.Men næste komp

)x

IIANDELSBANKEN
' -altld med i billedet

TBICOTAGEHUSET

STOREGADE 31 _ NORDBORG

II Z
a
1( sfAYA\ ,

I l

10

?lelmuth ?lansen
Elikkenslagermester VYS.installatsr

Bækgade 2 - telefon (04) 45 16 54

VELEGENET
SKOLEVOGN
OG EGET
TEORI LOKALE

N. i'0YSEN
SsSokken ; - te1f.150095

vor igen hjemme og vi håbede på 2 point,det fik vi
nLI ikke.Hoderslev KFUM vor et godt og solidt hold

)o, slog os så stort som 13-22.5å skulle vi igen
til "Egene" Gråstenrder vor logt op til en gyser,
for vi ville i hvert fold gøre det bedre end i po-
kolkompen.Det'ene point fik vi do også med h jem.0g

vi vor vist godt tilfredse.Endelig skulle vi møde

et hold uden point så vi kunne få selvtitliden ti]-
boge,det fik vi og vondt 24-9.Nu monglede vi 2 hold
på udebone og på popiret vor det ikke de stærkeste,
så vi håbede i det mindste på et por point ti1 sidst,
rnen det skulle ikke lykkes og det kunne vi tokke os

selv for,vi gik ikke rigtig til den så vi tobte til
JeIIing med 11-13 og 12-L4 til Rødekro,men vi kom-

mer ioen efter jul med nye kræfter.Det håber jeg vi
):6r enige om olle.

Birgit.

HUSK VORE ANNONCØRER

]VÅR DU GÅR PÅ INDKØB!
sttxsDe Wg*

Storcgailc SS .6190 Nordborj
Ttf. (01) 15 06 67

11

han har også

Handelsbanken



KøBMANDEN

Bent Lautlen
KøBMAND

TELEFON 45 15 03

STUDI
STOREGADE 9 6i3O NOROEORG TELF, (01)453333

',§;x,§Få

' .,ed Øster

-,. ud"n{]i .*, *.':;,
.,""':.n::';; "r, :::lJ"ni*n" 

"'
. -.1@15" .r-.rd-

eLVt- .& I\rr-

' r Bi'rQr "
tI)

URE
eftf. opTlK

STOREGÅDE 65 NORDBORG - TLF. 15 155I

12

Bent E. Dladten
AUT. EL-INSTALLATøR

STOREGADE 63 - TLF. 45 1950

ALTING I EL.TING
MALERMESTER

HESSELHøJVEJ - NORDBORG

TELEFON 45 18 52

STØT VORE ANNONCØRER!

)

Wnnen

)

,,-.^9
alttil {pofien

gåOr at Wrtri,totk til pfien.
Tøj, sko og rekvisitter. Professionelt hele vejen
igennem. F.eks. er Winner ketsjere fremstillet i
samarbejde mellem Lene Køppen og Courtmaster.

HMUHffiffiM
NONDBORG

13
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fftoro' 
StotoorO

Storegade 43 - Tlf . 45 30 34
M3O NORDBORG

Stedet hvor glode mennesker mpdesl

II holdt herre (serie 3).
Første holvdel of sæsonen er nu forbi og vi kon

kun rzære tilfredse med vor ploceringrl point efter
Notmork som fører rækken med 14 point.Det vor der
vist ingen der hovde regnet medrdo det er vores de-
but i serie 3.

»

Efter de første
efter gik det lidt
vi sluttede do den

point i den sidste
ver lige så god.

5 kompe hovde vi I0 pointrmen der-
nedodren uofg iort, to nederlogrmen
første holvdel of sæsonen med to
komp.Vi håber forårssæsonen bli-

Hons Erik.

D

En hkal bank
trar mange fordele

-dertur

SYDBANKT'i
-den sønderjyske bank \ )

SPONSOR FOR NORD_ALS BOLDKLUB

14

æ\
>L^& I

svEND wrrrE ',-'t),-oov I Mobil- HiørnetsvEND WTTTE 
" 

ui^000 
|

BoLrcMoNrERrNG 

iM I

Holm - Nordb*s - Telf.45 l3 06 I
I

,r--t-r-attrraa
Nu do turneringen er

) for de forskellige SI ho

B-herrer 7 kompe

Yngl.mester 8

Yngl.A 6

Jun.A herre 7

Drenge A 6

Smådrenge A 8 -
Minidrenge B 7

Old-girls 4

Yngl.A dome 5 -
Jun.A dome 6

Jun.B dome 7

Piger A 8

) trupiser A 9

Minipiger A 9

JHF holdene ligger såled
Seriefherrer 9kom

Serie 3 herrer 9

Serie4herrer 8 -
Serie f domer 9

Serie 3 domer 9

v/ Fr. Hclm
Løltertoft 13 - 6430 Nordborg

Tll. 04-45 i5 47

TURNER INGS STI LLINGER :

Nu do turneringen er holvvejs er stillingerne
) for de forskellige SI hold følgende:

B-herrer 7 kompe 6 points nr. 7

Yngl.mester 8 - 4 8

Ynsl.A 6 - 4 5

Jun.Aherre 7 - 7 5

DrengeA 6 - 10 2

SmådrengeA 8 - 10 3

MinidrengeBT - 10 3

Old-girls4-44
Yngl.A dome 5 - 10 I
Jun.A dome 6 - 11 1

Jun.B dome 7 - I 6

PigerA 8 - 16 1\I SråpigerA 9 - 6 6

MinipigerA 9 - 2 8

JHF holdene ligger således:
Serie f herrer 9 kompe 6 points nr. 7

Serie3herrer 9 - 13 2

Serie4herrer 8 - 7 7

Seriefdomer 9 - 8 6

Serie 3 domer 9 - 74 _2.
15

KøREKORT TIL AtT
TEORIEN LET FORTALT _

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

POUL ENITSEN
Tranebærvej 4, Nordborg, telf. .45 01 75
Teoriaftener i Nordborg og Sønderborg



EiTILHOFF' FARVE OG TAPET

LEGETøJ - HOBBY

NORDBORG _ TELF
- BABYUDSTYR

45 1483

Storegade 17
6430 Nordborg

Trr. (04) 45 00 6e

Ud fro træningsresultoterne vor det nok forven-

tetrot serie I herrer og domer hovde kloret sig bed-,

re i første turneringsholvdel'
Jeg menerrot det der mongler på begge hold er den

rette indstilling.Mon går nok på bonen for ot vinde

kompenermen hvis det ikke i storten of kompen går som

forventetrbliver mon opgivende i stedet for of stå

sommen og kæmpe endnu mere for of slå modstonderne ud

oftur.Vimåhåbeotdetvilkommei2.holvdelfor
begge holdrellers vil herrerne meget nemt komme i ned-

rykningsforermedens domerne nok skol-bIive do der o1-

Ierede på nuværende tidspunkt i denne putie findes 2

næsten dømte nedrYkkere.

De to oprykkere fro sidste sæsonrserie 3 herrer og

domer hor kloret sig over ol forventning'Første 
:T"")

efter en oprykning kon io ellers tit være vonskerrg'

men det er gået fintrenddo selvom domerne kun lige er

spillere nok.

Vivargodtkloroverotdetvilleblivevonskeligt
for serie 4 herrerrmen leg synes de hor kloiet sig ud-

mærket indtil nurog med lidt held kunne det godt være

blevet til et por seire mere 
N.A.J.
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M. PERREGAARD A-S

6430 HOROBORG 6{74 SKOYAY
Tlt. 45 01 50 Til. 44 /14 00

Xorn - Foderstoffrr

Brrndscl - Byggt:molcrioler

S I u gy t erl or r e I rt itt g en

Fa. J.J.JENSEN
Nordborg telelon 15 14 06

DE ER ALTID VELKOI'4r''lEN PA

D
HUS TELEFON 450535

Erik Petersen
Blomster- Frugt - Grønt - Konserves

Storeg. 7, 6430 l\*ordborg, tll. 450366

DERES VVS-INSTALLATøR
ERIK JENSEN

MELLEMVEJ 2 - 6d3O I.IORDBORG
TELF. 04-Æ 05 65 Ejnar Lorenzen

købmend Turøvej +2 Kirkeby . .1 5 OO 55

a. @råHffrJ,',t'*
,lirrrBo[-r,, HA,XBJERG
1rr'Plr ri suttxsctttm

UOI
Lolterioft 26 3o Nordborg lell {or) l5 l4 32

HÅTII[.FORSII(RIilG
l)tter ll altcsen

\leJs (.lausensvej I 64)0 Noidborg
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