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UDGIVER:

Nordals Boldklub

Nordals Håndboldklub

BEDAKTION:

Chr- l-arsen, Røllikevej 8,
Havnbjerg - tlf. 45 45 65

KASSERER & AITINONCER:

Steen AstruP, H. C. Ør-stedsvej 15

Nordborg - tlf. 45 37 95

NORD-ALS BOLDKLUBT s bestyrelse :

Formand: Chr.Jørgensen, Apoteker+ætget 2,

Næstformand: Bent Riemer' Solsortevei 9,

Kasserer: Einn Christensen, Skovhaven 18,

Ivledlem: Bent Enghoff, Lærkevej 1?,

Medlem: Arne Jensen, Hiortevei {J' Sdbg'

Spi,ll-eudv. fmd: PouI LJngkilde , Turøvei 2,

Ungd.afd.fmd.. : Peter Glock, H.C.Ørstedsvej 21,

sekr.: Wil1i Zt-ewttz, SProgøvej 9

Old-bovs afdelingenl

tlf. 450448

- 45A?81
I- 454L+. I

- 450840

- 4lr87o

- 454]-60

- 453L79

- 4512'.;6

Formand:

Kasserer:
Medl em:

Spilleudv.:

Viggo Jessen, Asgårclsvej 4,

Leif Nielsen, Mosevang 114, -

Per Petersen, RYPevei I
Gunnar Jørgensen, Fribjerg 34

451860

453975

450086
454560

NORDALS Å}rDeoT,u{ Br s best

Eormand: Niels Arne Jørgensen, Akelejevej 1'

Næstforuand: Anette Ered'eriksen, Ferikonvej lO'

Kasserer: Bjarne Knudsen, Bogfinkevej 18'

Sekretær: Leif Rohr, Østerhaven 28'

Medlem: Ronald- Pedersen, Voldgacle 19'

Medlem: Birthe MeYer, Lærkevej 52

Ungclomsafdel ingen:

Formand: Jørn Werrrer' Niels Bohrsvej 1-1 ' - 45467+

t,Lr. +>,)gt
- 450532

- 45182L

- 45492L

- 456\38

NR. 5 MAJ 1982 14. ÅnCnruC

N§r]B{
Kræftens Bekæmpelse

og de fleste of SPORTEN's læsere hor een

ting tilfæIles,nemIig of få så monge som mu-

)rlgt tir ot ofholde sig fro tobokkens "gfæ-
der".Derfor vil du i dette og de næste numre

møde et por kvikke benrærkninger fro Nikonoi
og Togok.Tog godt imod demi

SÆSONENS FLOTTESTE UDVALG

IVINDJAKKER

PRTSER FRA KR. 99r-

TøJEKSPERTEN } TILf,,.
45 t6 10

SPONSOR 1. HOLDET NR. 1
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Nordborg Cyklebørs
LANGESø HERREFRISøR

PLADSBESTILLING
v/ Harald og Waldemar Petersen

KOM IND ELLER RING OG AFTAL TID
SToREGADE 2 - TELEFoN 450635 I TELEFON 45 1231

)OLD-BOYS

Nu vi er så longt henne på foråret som mo;

måned,betyder det fuld gong i old-boys og vete-
ronturneringerne.

Vi hor overstået træningskompene for dette
forårs vedkommendermed udmærkede resultoterrdog
vor der et por klubber som "snØd" os(42) ved ik-
ke ot møde op elLer sende ofbud i sidste øjeblik.
Mon vi er så frygtede i NB- hvem ved?Nå,den ene

gong lykkedes det ot stille et blondet old-boys
hold/veteronhold fro egne rækker,så l-idt motion

blev der ud of det,denne often vor 4 NB hold i
gongrdet fover stodig godt for sæsonen 82.

De første turneringskompe er spillet med føI-
gende resul-toter:

DybbøL - NB A, I-4
NB B1 - NB 82,1-0

så grundloget for en god turnering er logtrnu

)

2

SPONSOR 1. HOLDET NR. 12 - 13

NOBDBOBG DAMF/ASKEBI & HENSERI
RIDEPI.ADSEN 3
6430 NORDBORG
TELEFON 04 451479

gæIder det blot om ot få spillet til ot glide så

giver det bonus.

.) Træningen er som tidligere meddelt om mondo-

gen k}. 18r15 - 19,30 ved Idrætscentret.(Præcis).
Normolt trænes på bone 3rmen slå et slog om-

kring tovlen i forhollen,hvor også omklædnings-

stedet er onvist.Det kon godt svinge fro gong til
90n9.

Gunnor Jørgensen.

TAK:

I forbindelse med tilmelding of et B-hold mere

i Lg82,blev det nødvendigt of investere i nyt ud-

styr.
\ CARL ERIK RASMUSSEN,Herremogosinet trådte hfæt-

fund" til med et sæt trøjer.
Old-boys ofdelingen vil gerne sige tok for sæt-

tet,og vi-l- forhåbentlig kunne være NB bekendt spii-
Iemæssigt og somtidig "bryste" os for Herremogosi-

net.
OLD-BOYS AFDELINGEN.
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tUikonaj
og Togak
Vidste du at det f ine
samspil mellem ens
muskler bliver dårligere
efter cigaretrygning?
Det er på grund af
nikotinen, som i ren
form faktisk er en
stærk gift.

fll
}IÅL

enghoff
HERREFF.ISøR

HAVNBJERG BUTII<SCT ruTT' )

HANS SCHMIDT
Ure&optik - Guld&sølv
Løjtertoft 8a - tlf . 45 00 15

m"r
KONF E KT ION

NORDBORG

DER ER OGSÅ SPORT I AT KUNNE
KøRE BIL PÅ DEN RIGTIGE MÅDE!
L,IER DET NEMT OG BEKVEMT I $s[y luo

TORD.ALS XøNESXOLE STEDET HVOR STORE NAVNE UNDER-
HOLDER OG GLADE MENNESKER MøDESJ. BRODERSEN

Nørreskovvej 2 - Svenstrup

Telefon 45 62 5O
TELEFON 45 1046

NYT SLAG TIL NB.

I Som det måske efterhånden er sivet ud, for-
/ Ioder fomilien Hounstrup Nordols inden sommer-

ferien.
SeIvfølgelig bliver fqr Jokob svær of erstot-

te,det er jo hom der hor forvænt os med de gode

og flotte bonerryderligere hor hon i år funge-
ret som kompfordeler og træner for et ungdoms-

hold,så foktisk bliver 3 job ledigel
Med oI respekt for Jokob synes jeg dog per-

sonligt of junior-A holdet Iider det største
tobrnår tvillingerne KeId og Jon forloder os.
Selvom det er et por temperomentsfulde herrer
er de meget vigtige brikker på vort hold.Keld

l)som venstre bock,Jon på midtbonen.Deres sidste
optræden for NB bliver ved en cup-turnering i

WESTON KIG IND TIL

FRA VIEG TIL VÆG

TONl\JY PETERSEN
MøBLER

Kolnos
sToREGADE 6e-71 - NoRDBoRG I DERES HOKI KøBMAND

TELEFoN 451e31 I TELEFoN 451r 17
VI SÆTTER KVALITETEN I HøJSÆDET

5



N, siden 1865
.\ -på bordet hrror
l' .rertnpF rnadpqvenner lrrødes

Horsens sidst i sommerferien.

Herfro skol lyde et: HeId og lykke fremover

i det vestjydske ti1 hele fomilien.
Chr. Lorsen.

)

"Jeg har brug for en
god kondition som
f od bo I d spi I I e r. Derf or
har ieg aldrig røget".
Morten Olsen, fodbold

(ø*

({Ænror
6430 Nordborg Guderup 6430 Nordborg
Storegade 2 Skotesade 2
rll. (o4) 45 1176 Trr- l0{f 45 81 10

b

)

ANDELSBANKEN
STATIONSVEJ 4 _ TLF. 450533

RIDEPLADSEN 1 _ TLF. 45'16 25

NORDBORG

:)
HILSEN TIL DE SORTE:

Er dommerne gode?Jo, ieg viI vove
påstond of dommerstonden oldrig hor
re end nuri hvert fold her på egnen

rækker.

Selvfølgelig hor "monden i sort,, do en skæ-
ver ind ime-l-Iemrmen det hor spillere og olle
ondre jo også.De dommere som hor nogle sæsoner
på bogen og dermed noget of det vigtigsternem-
lig rutinersynes jeg er bedre end før.Måske
fordi dommerne retter hinonden så megetrud-
veksler erforinger og må møde op til efterud-
donnelse for of føIge med.

Som leder,trænerrtilskuer og ikke mindst
spiller hor mon også indflydelse på dommerens

den fede

været bed-

- og i vore

)

A. BOYSEN & CO. G*rurJort urufrlt'tl-lf
SøNDERBORG - NORDBORG
123557 15 1558

STOREGADE 30-32 _ TLF. 451540

7

STOREGADE.NOROBORG
TLF. 04-45 0070



præstotionrbl. o. gennem of medvirke til- ot
kompene gennemføres i en sportslig otmosfære.
Hvor monge of os kommenterer ikke næsten hver
eneste kendelserf. eks. ved off-siderhvem
skol hove et indkost eller vor der hjørnespork
e1ler måIspork?Hvis vi i stedet vor helt ær-
Iige og hjolp dommerne så gik det nok lige op

i den sidste enderog dommeren ville blive end-
nu bedre hvis hon mærkede opbokning fro både
publikum og spillere.

Er du uenig? - Så tqg den dommereksomen og

vær med til of højne stondordenrsomt ofh!æ1pe
dommermongelen ved of øge ontolletrof dommere,

flere of dem hor to, jo nogle tre kompe i en

week-endrså kon mon godt forstå de holderrhvis
de tre gonge pr. uge skol kol-des o1t muligt
mindre pænt.Tænk over det næste gong du synes

"monden i sort" begår en feiI.
Chr. Lorsen

"Jeg ryger ikke. Jeg synes
ikke at cigarctter og sport
passer sammen".
Morten Stig Christensen,
håndbo ld

NTEåE

:)

REFERAT

FRA GENERALFORSAMLINGEN den 14. aprit:
Der vor mødt co. 35 medlemmer op til gene-

rolforsomlingenrsom blev ofholdt i Nordolshol_-
lens store mødelokole.

Formonden begyndte med of byde velkommen,
derefter blev Jens Ove Honsen volgt til ordsty-
rer.

Formondens beretning: Medlemstollet er næ-

sten uændret fro sidste årrnemlig i år 216 mod

i fjor 2L5.

På grund of of næsten somtlige børneho.l_d ude-
Iukkende hor hoft forældre til ot køre til kom-
perseniorholdene hor også været flinke til ot
køre privotrhor vi kunnet holde kørselsudgif-
terne nede på co. 50.000,- kr.

Godekompstævnet den 15. ougust ved Hovnb!erg
skolerblev et meget vellykket orrongement.Vej-
ret vor fint,omgivelserne velegnederså det vil

l
)

)
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W. Buss
El-installatør

B'ITG TRICOTAGEHUSET

STOREGADE 31 - NORDBORG!(cttrER
SPECIALCENTER I HVIDEVARER
T1F.450766 - 450266

II 0 I
1t CIAY! D

I ! ?lelntuth ?l«nsen
VELEGENET
SKOLEVOGN
OG EGET
TEORI LOKALE

Bl i kkenslagermester - VVS-instal latør

Bækgade 2 - ttf. 4516541 x. BoYsEN
Søbokken 2 - tel(.150095

blive gentoget igen i år den 2I. ougust.f må

gerne begynde of tænke på of som.l_e hold.
Der blev givet et kort resum6 of sommertur-

neringen 198I og vinterturneringen L98L/82 og
pokolturneringen.

Juleorrongementet: Det er ofterhånden b1e-
vet en god trodition of hele klubben somles til
et juleorienteringsløb.I december blev det of-
viklet med co. I00 deltogererog veiret vor i
rigtig vinterstemning, så olle glædede sig me-
get til of komme ind i vormen og få vorme æb-

Ieskiver.
Kossereren oflogde regnskobet.Regnskob og

budget blev godkendt uden yderligere kommento-
rer.

))

_VALG,_ På volg vor:
Niels Arne Jørgensen (genvolgt)
B iorne Knudsen

Leif Rohr

Ronold Pedersen

( genvolgt )
( senvolst )
( genvolgt )

Clous J. Bonde (ofløst of Birthe Meyer).
Efter 2 ofstemninger mellem CIous J. Bonde

og Birthe Meyer, som begge endte med stemmelig_
hedrblev det ved l-odtrækning Birthe Meyer som

kom i bestyrelsen.

).)t

Jeg
l<larer f#ffi"n"
den Handelsbanken

I{A\IDELSBA\TKEN
altid nied i billeder @

§tr0ile0e0ila§et
Storegade 60, Nordborg

45 41 89
Skomagerreparationer samt f remstilling af træsko.

Det Røde
Æsel
Restaurant Tlf . rts 47 00

STOREGADE 55 nr.4s0667

SPONSOR 1. HOLDET NR.3

1110



KøBMANDEN

Benl Lauslen
KøBMAND

TELEFON 45 15 03 =rro,m
5T0REGADE 9 6130NORDBOPC TELF r0{lt5llll

Bent E. tlodten
AUT. EL.INSTALLATøR

STOREGADE 63 _ TLF. 45 19 50

ALTING I EL-TINGMALERMESTER
HESSELHøJVEJ - NORDBORG

TELEFON 451852

STøT VORE ANNONCøRER !

Eventuelt: Vi hovde en lille drøftelse on-
gående blodet SPORTEN,og der blev kroftigt op-
fordret til ot komme med et indlæg til SPORTEN.

Der blev også nedsot et udvolg som skol ptøve
ot finde ud of hvod vi kon gøre, for ot SPORTEN

kon blive et bedre blod for Håndboldklubben.

SPERTEN

URE
'eftf. OpTrK

STOREGADE 65 NORDBORG _ TLF. ,(5 I55'I

,'i

Wnnen
att,i&*,
SkaHaf WrMolktilpfien.
Tøj, sko og rekvisitter. Professionelt hele vejen
igennem. F.eks. er Winner ketsjere fremstillet i
samarbejde mellem Lene Køppen og Courtmaster.

trtrUGtrtrN
12

NORDBORG



DERES VVS-INSTALLATøR
ERIK JENSEN

MELLEMVEJ 2 - 6430 TIIOBDBORG

TE!-F. 04-45 05 65

BLOMSTE
Parallelvej 6 - Lavensby

Trf . 45 13 43

SPONSOR 1. HOLDET NR.7 I SPONSOR 1. HOLDET NR.1O

SVEND WITT E

BOLIGMONTERING Mobil- Hjørnet
v/ Fr. Holm

Loftertoft t3 . 6430 Nordborg
Ttf. 04-45 r5 47

HOLM _ NORDBORG - TELF. 45 13 06

FLYTNING.

To of NH's trofoste h jælpere er flyttet fro
området.Det er Jens Molleruprder hor ræret ung-
domsformond somt i en årrække været trænerrog
Hons Erik Høi,der hor været med i fest-i-by
udvolget,været træner somt kosserer for SPOR-

TEN.

Jeg vil gerne sige jer begge TAK for det or-
bejde f hor gjort for NH og ønske ier held og

Iykke med ieres nye iob.
Niels Arne.

» :)

En hkal bank
tur mange fordele

-derfor

sYq,_8**,Ii"K§rj
SPONSOR FOR NORD_ALS BOLDKLUB

14

tlikonaj
og Togak

Vidste du at man er
passiv ryger, når man
er i et lokale med
meget røg? Man kan
+aktisk "ryge" 1 cigaret
)imen på den måde.

Som passiv ryger har
man både ubehaget og
farerne ved rygning.

Bekæmpelse
@
Kræftens

15



FARVE OG TAPET
Storegade 17

6430 Nordborg
Til. (04) 4s 00 69

SPONSOR NB 5

S EN I ORAF SLUTN INGSF E STEN .

Festen blev i år ofholdt på Dyvig Kro.Der
deltog co. 80 personer og det blev en god often
hvor folk vor oppe på mærkerne.

Der blev i Iøbet of oftenen overrokt træner-
gover og årets "fus" til en spiller fro hvert
hold.Det vor en ting som blev overrokt til en

spiller,der hovde lovet noget helt ud over det
sædvonlige.Goven skulle gerne forhindre gento-
gelse of brøl-eren ti.l- næste årl

TiI sidst kom udnævnelsen of årets spillere
på de forskellige hold,det blev:

Domer serie I,
Domer serie 3,
01d-girIs,
Herrer serie
Herrer serie
Herrer serie
Herrer B,

Dome ynglinge,
Herre ynglinge,

I,
3,

4,

Birgit Knudsen.

Jonno Petersen.
Morie Meyer.

Benny Thorkildsen. ,»

Steen Astrup.
Dennis Lykke.

Christion Gehrt.
Morionne NUef.

Teddy Løv Andersen.

E5, tit f estudvolget f or et godt orrongement 
"

Niels Arne.

ftI. FERNEGAARD A.§

6430 NOBDBORG 6474SKOVBY
Tl-F. 4501 50 TLF.444400

KORN _ FODERSTOFFER

BRÆNDSEL _ BYGGEMATERIALER

DE ER ALTID VELKOM^4EN PA

N@R
HE.RRED

HUS TELEF'N 45os3s

STILHCIFF'-
r-EGETOJ - HOBBY - BABYUDSTYR

NORDBORG _ TELF. 45 I483

HAFN IA
HAAND ! HAAND

KELD & PETER MATTESEN

MADS CLAUSENSVEJ 1. 6430 NORDBORG

RING 45 02 05

EJNAR LORENZEN

KøBMAND - TURøVEJ 42 KIRKEBY

TELEFON 450055

§ I ng t erl orre t rt irt 91 en

Fa. l. J.JENSEN
Nordborg telefon 45 11 06

r *r*eroar r* ^ar r

I reonrEN LET FoRTALT - |I Motorcykel - bil lastvogn + påhængs- |

I ,onn - erhverv - bus 
I

) PouL ERrrtsEN I

f Tranebæwei 4, Nordborg, telf. .45 01 75 |

I teorialtener i Nordborg og Sønderborg 
I

vorffifb.
gardiner
tæpper h:lT,,::#:'-*,
møbler nr. 45 14 32

9å#ffi frvno, 
@totooru

Storegade /13 - Tlf . 45 30 34
6430 NORDBORG

Stedet hvor glode mennesker mpdes!

r6

ffi %
auroRrsrrar lllll rorxaxor re

s,
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