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NOR-D-ALS BOLDKLUBTs bestvrelse:

Fo"-," otekerwæng et 2, tIf . 450448

Næstformand: Bent Riemer, Solsortevej 9, 450283 \
Kasserer: Finn Christensen, Skovhaven 18, - 454L48 I
'N{edlem: Bent Enghoff , Lærkeve j 17, - 450840

Med1em: Arne Jensen, Hjortevei 47, Sd.bg. - 45L87O

Spilleudv.fmd:Poul Lyngkilde, Turøvej 2, - 454160

Ungd.afd. fmd. : Peter GIock, H.C.Ørstedsvej 21 , - 45i179
sekr.: Willi ZtewLtz, Sprogøvej 9 - 413256

Old-boys afdelingen:

Formand: Viggo Jessen, Asgårdsvej 4r - 451860

Kasserer: Leif Nielsen, Mosevang 1I4, - 453975

Med1em: Per Petersen, Rypevej B - 450086

Spilleud.v.: Gunnar Jørgensen, Eribierg J4 - 454560

NORDALS HÅNDBoTJIKLUBT s bestvrelse :

Formand: Niel-s Arne Jørgensen, Akelejeve j 1, tlf ' 4fi')
Næstforuand: Anette Erederiksen, Peri-konvei 10, - 450532

Kasserer: Bjarte Knudsen, Bogfinkevej IB, - +53BZa

Sekretær: Leif Rohr, Østerhaven 28, - 454921

Medlem: Ronald Pedersen, Voldgade 19, - 456118

Mecllem: Birthe MeYer, Lærkevej 52

Ungdomsafdel ingen:

Formand i Jø'rn Werm'er, Niels Bohrsvei 1l-, ' 454674

NR " g SEPTEMBER 1982 13. ÅNCAruO

NWIE"
Der et endnu mange
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Vinder i April nr. 265.

- Moi - I58.
- - Juni 225.

Preben Høi.
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Nordborg Cyklebørs
LANGESø HERREFRISøR

PLADSBESTILLING
v/ Harald og Waldemar Petersen

KOM IND ELLER RING OG AFTAL TID
STOREGADE 2 - TELEFON 45 06 35

TELEFON 451231

i"titry. _ SPONSOR 1. HOLDET NR" t2 - 13
:i^t-;*''H'\-{ l'{.if

,ro:
T NoRDBoRG DAMruASKEB!& HENSERI

,,-ry il?å'^ff"s5å"%
, !!''.:,.{ry TELEFOII 04 451479

JUNIORDAMER I FINSPÅNG.

Først tok til pigerne for den gode opførsel på

turen.Det vor rort de hovde så godt et humør,især

Iørdog often og på turen tilboge til Nordols hvor

"gib gos" Lød monge _gonge til Per.

Vi stortede fro ho1len torsdog,seilede fro Fre-

derikshovn til Gøteborg og onkom til Finspång kI.
14.00 fredog.Her modtog værterne os og vi blev ind-
kvorteret på skolen.

Lørdog vor vi i en dyrepork og så oIIe tiders
delfinopvisning,det vor meget spændende.0m oftenen

vor der Lovet discotek på skolenrsommen med sven-

skerne hovde vi en fin fest som sluttede kl. 24.00.
Lederne fro Finspång inviterede i medens Nordols 

)
Iederne til spisning også på skolen.Vi fik logko-

ge med skinke,reier og ostlBogefter fik vi krebs,

det vor noget vi donskere ikke kendte,men vi fik
lært det.De smogte godt selvom det vor et pilleor-
beide ot få kødet ud.

Søndog hovde pigerne fri til kI. 14.00 hvor vi
skulle spille.Lederne vor på museum og slotsbesøg,

tok tiI UIIo,Anito,Jenny,Svend
gode humør og olle modpokkerne

Juniordometræner / Orrhu, .

så en film om Finspång.Det vqr
00 stortede hjemturen,også med

lle skol hove tok for,der blev
en donset og spillet kort Iige
vnrså blev der ro i bussenrlige

hvor vi
KI. 16.

Jorio
meget, m

i Fr. ho

ol-s.

0gså

for det

meget flot.
godt humør

ikke sovet
tiI vi vor
tiI Nord-

og Per, både

i smurte,l

- Som skal jeg
nok bestemme, hvornår
kampen skal stoppe...
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OLD-BOYS.

Så er tiden inde til ot gøre stotus over 5f-
turneringen 1982,ve1- of mærke over selve turne-
ringen for of det følgende vil fremgå ot der end-
nu resterer kredsvinderkompe.

Jeg kon vist roligt fostslå of de sportslige
resultoter hor været i top i årrisær for to of
holdene,men monge hor fået lov of spille både mon-

dog og onsdog,fordi vi hovde tilmeldt fire hold.
Jo,der hor været gong i den i NB's old-boys ofd.

For A-holdets vedkommende kon gøres følgende
stotus:9 se jre,4 uof.g.j . og I nederlog -22 poi,nfs,

,åIscore 32-15.Dette gov en førsteplods og holdet
skol- nu spilJ.e om det sønderjydske mesterskob og

hor som tidligere nævnt været til londsmestersko-
ber i Nyborg.StråIende præstotionl

B-1 holdet (i 83 nyt A-ho1di) hor kloret sig
over forventning,for nogenrmen ikke overroskende
)o, ondre.Det er bore gået derudod gennem hele
turneringen med følgende resul-toter:
11 sejre og 3 uofgj. =25 point,målscore 31-11.AIt-
så ubesejret og nr. I hvorefter der venter kreds-
kompe,og et nyt A- hold er klor til of tørne ud

for NB i 1983.

B-2 holdet hor lidt under ondres succes.Bl.o.
giver det qutomotisk skiftende holdsommensætning,

n&r nogen er forhindret ell-er skodet,dette er selv-
følgeIi.g gået ud over helhedsindtrykket.0g dog,i
nogle kompe er det gået bedre end resul-totet gi*
ver indtryk of,og een ting er sikker vi hor fået

lonOe 
ud på grØnsværen.Stotus for B-2:

3 sejre og l1 nederlog = 6 point,måJ-score 2L-48.

)

DER ER OGSÅ SPORT I AT KUNNE
KøfrE 8IL PÅ DEN RIGTIGE MÅDE!
L,/ER DET NEMT OG BEKVEMT I

HORD.ÅLS XORESTOLE
J, BRODERSEN

Nørreskovvei 2 - Svenstrup

Telefon 45 62 50

ANDE
STATIONSVEJ 4 _ TLF.450533

WESTON KIG IND TIL

FRA VIEG TIL VIEG

TONl\JY PETERSEN
MøBLER

Kolmo§
5ToREGADE 6s-71-NSRDBqRG I DERES HOKI KøBMAND

TELEFON 45 1931

VI SÆTTER KVALITETEN I HøJSÆDET
TELEFON 451717
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N siden 1865
.\-på bondet hvorl' rrerrrreF rnødesvenner lTlødes

$p@mT
RIDEPLADSEN _ NORDBORG

TELEFON 451625

Veteronerne klorer sig efter forlydende hæder-

Iigt: I seir,l uofgi. og 8 nederlog - 3 point og

en målscore på 11-38,med en sådon måIscore kommer

mon selvsogt ikke longt op i tobellen.Bedre held

næste åri
ALt er dog ikke lutter idyl,vi blev desvårre

heller ikke i år forskånet for olvorlige uheld,

men vi håber olle må blive skoderne helt kvit og

stodig hor mod på of være.med til næste år.
Som nævnt i SPORTEN tidligere, spilles der i sep-

tember endnu nogle kompe inden vi går i hi for vin-
teren.Nærmere herom i næste udgove.

INDENDØRS:

Det er besluttet of indendørstræningen for old-
boys igen i år er mondog often i Nordolshollenrmen,

tidspunktet er ændret til kl. 20.3O-2L.30 i }eIe

6410 Nordborg Guderup 6430 Nordborg
Storegade 2 Skolegade 2
rll. (04) 4514)"6 Tlf. (04) 4581 10

6

vintersæsonenroltså fro 1.

FØRSTE træningsoften er
,-) Spillerud volget/

sPcRIEN

TNDENDØRSTR/S.IING 1982/83 .

NB hor i denne sæson fået tildelt t holtimer
pr. uge til indendørstræning,fordelt således:
Nordolshollen mondog fro kl. 15.00-22.30 og

Østerlund torsdog fro kI. 20.L5-2L.45.
Fordeler mon disse timer Iigeligt meIlem NB's

-l årgonge (småpiger til old-boys) får hver ofde-,ling 45 min. om ugen.Det er uocceptobelt for olle,

A. BoYSEN & co.lfi*wz*løle6cntfi
SøNDERBORG - NORDBORG
123557 45 t658

STOBEGADE 30 _ 32 _ TLF. 45 15 40

7

okt. 82-3L. morts 83.

,mondog 
d. 4. oktober.

Gunnor.

»

\I

STOREGAOE .NORDBORG

TLF. 04 - 45 00 70
{i%urur



f.eks. hor vi over 60 miniputter.
Derfor hor mon i ungd.ofd. "besluttet of træne

bver qnden ugerfor ot.:kunne tilbyde spillerne en

occeptobel træningstid- i hvert fold en gong i-
mellem.Vi er klor over denne løsning ikke ligefrem

er govnlig for klublivet.NB går io ikke i vinterhi

når den sidste turneringskomp er fløitet of'Hele

2I hold er tilmeldt den kommende indendørsturnering,

monge stævner vil også få deltogelse fro NB' )
Vimåhellerikkeglemmeotvoremedlemmerbeto-

Ier kontingent for et helt år og dermed hor ret til
of udfolde sig i denne perioderselvfølgelig med u-

dendørssæsonen som første prioritet'
NBvilikketogetimerfrodedecideredeinden-

dørssportsgrenermen vi ønsker' en lige behondling'

med "belægningstollene" som fordelingsnø§Ie,når det

gæIder fordeling of holtimer indenfor de somme

s portsgrene .

I
)

Små piger
Pu s linge
Min i put

Jun ior
01d-boys

Senior (i L982)

Ynslinse (i 1983)

Torsdog i Østerlund:

, 
Ynslinse (i 1982)

Sen ior

15 .00-16 .00,
16.00-17. 15,

17. 15-19 .00,
19.00-20 . 30,

20.30-2L.30,
2L.30-22.30,
2r,3A-22.30,

20.L5-2L.45 ,

20.L5-2L.45 ,

GIockPeter

Boldklub selvf ølgelig !

Vi hor nu løst Problemet

forventer i øvrigt ikke ot

tighed.
Her nu NB's indendørstræningstider:

MANDAG i Nordolshollen:

Efter studering of

for den kommende sæson

sen of dette ønske.

-E"'
Drenge

Lilleput
Jun. domer

hollernes timefordeJ-ingsPIon

kon mon. få tvivl orn oPfYlde}-

på ovennævnte måde,met, )

ondre får dår1ig somvit-

l

,t

15.30-16.30,stort 4' okt'
16.30-18.00, 1. nov'

18.00-19.30, - l. nov'

og domer 19.30-20.30, - 18' okt'

Fodbold? .Nord.Ats

,'KONSULENTEN']

Som det måske efterhånden er "sivet" ud hor mon

i NB onsot en "konsul-ent",som fro den I-1-1983 skol
beskæftige sig med opgover der fortrinsvis vedkom-
mer klubbens ungdomsorbejde.

'. Der hor længe været ønske om etoblering of en
)

sådon funktion i NB.Choncen vor pludselig til-ste-
de nu, hvor Thorvold Rosmussen efter monge år som

seniortræner i forskellige klubber,ønskede et nyt
vi rkeområde .

Det hor hon hermed fået- og monge er nu sikkert
interesseret i of erforerhvod vor konsulent skol
beskæftige sig med.I somorbejde mellem ungdomstræ-
nerne,bestyrelsen og Thorvold er udorbejdet en AR-

11. okt.
11. okt.
25. okt.
25. okt.
4. okt.
1. nov.

I. jon.

1. nou.(co)
? jon.



. Buss
El-installatør
ITRG TRICOTAGEHUSET

STOREGADE 31 - NORDBORG
SPECIALCENTER I HVIDEVARER
TLF. 45 07 66 - 45 02 66

N ?l t
1! 3?f /Ål f

I I ?lelmuth ?lansen
VE LEGENET
SKOLEVOGN
OG EGET
TEORI LOKALE

Bli kkenslagermester - VVS'i nstallatør

Bækgade2 - tlf. 4516541 x.BoYsEN
Sobokken 2 - tel(.450096

BEJDSBESKRIVELSE,som er nedfæIdet i ungdomsofde-

Iingens RETNINGSLINIER,og dermed tilgængelig'for
olle interesserede medlemmer.

Her vil jeg kun kort sommenfotte opgovernes

"Konsulenten skol under hensyntogen til måIsæt-

ningen i NBS ungdom.s.ofdeling rådgive og uddonne

trænere for klubbens ungdomsholdrfortrinsvis i se-

kundoofdelingen.Hon skol virke for et øget somor-

be jde mellem de respektive ofdelinger.
Det skol understreges,ot konsulenten hverken er

med- eller hjæIpetræner for de enkelte trænere.Hon

kon eller skol hiæIpe med of tilrettelægge og vur-
dere.Ansvoret for of det vedtogne eller ønskede

måI nåesrhviler stodig på den"enkelte træner',I

Attså er den enkelte træner på ingen måde "de- \.
groderet",men kon i fremtiden blive oflostet eLLerE

fritoget for en del oktiviteter ved siden of ot

træne et hold.Noget of det hon ellers må for ot
)r

' 
)" frlgu med" .

Med dette tilbud vil det forhåbentlig i fremti-

den blive lettere of finde trænere til vore monge

ungdomshold.Nu kon interesserede få den støtte i

teori såvel som proksis,de ønskerruden of toge på

f.eks. eksterne kursus.I denne sommenhæng kon næv-

nes of der stodig mongler et por stykker til den

kommende sæson.(Nefa !er til undertegnede)l

Peter GIock.

NlTE=I Hov- skal
du ikke osse

I med til
dommerkursus?) vq' 

fipd 
fr" sø't€,t

Jeg
l<larer 1eg harogså

konto i

Handelsbankenden

*r,#N,B#LsBANxnN @
10

§t0ileoeafl0§€t
Storegade 60, Nordborg

4s 41 89
Skomagerreparationor samtfremstilling af træsko.

Det Røde
^ÆselRestaurant Tlf. 45 47 æ
STOREGADE 55 rtr. 450667

SPONSOR 1. HOLDET NR.3
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trEmtr
KøBMANDEN

Bent Lauslen
KøBMAND

TELEFON45l503

m
=rro,@

STOREGÅDE 9 6130 NORDBORG TELF. {04}453333

Det |okale fælles dommerudvalg område 8

Bent E. I?Iadsen
AUT. EL.INSTALLATøR

STOREGADE 63 _ TLF, 45 19 50

ALTING I EL TING
MALERMESTER

HESSELHøJVEJ - NORDBORG
TELEFON 45 18 52

STøT VORE ANNONCøRER !

Håndbold-;/

Domme

URE

12

,)

Wnnen
att,i&*n

)

SkaH af *orffalk til pilen.
Tøj, sko og rekvisitter. Professionelt hele vejen
igennem. F'.eks. er Wimer ketsjere fremstillet i
samarbejde mellem Lene Køppen og Courtmaster.

(D

trtrUEEtrE§
NORDBORG

13

kursu§,
OPTIK



DERES VVS-INSTALLATøR
ERIK JENSEN

MELLEMVEJ 2 . 6430 I.IORDBORG
TELF.04-450565

BLOMSTERHUSET
Parallelvej 6 - LavensbY

Tlf . 45 13 43

SPoNSOR 1. HOLDET NR.7 I SpOIUSOR 1. HOLDET NR. 10

SVEND WITT E

BOLIGMONTERING Mobil- Hjørnet
v/ Fr. Holm

Loltertoft l3 - 6430 Nordborg
Tll. 04-4s l5 47

HOLM - NORDBORG - TELF.45 1306

Vær med hvor der sker noget -

Hjælp din idræt -

Ring efter nærmere oprysninger hos formonden

for NH t.lf . 453297,de.r. også sørger for ot din til-
melding kommer frem.

PRAKTISK OPLYSNING
Kurset vorer 6 oftener o' 3 timer + en often

til teoretisk eksomen.Kurset bliver ofholdt i tids-
rummet fro kI . L9.00-22.00 på onsdoge på FELSTED

SKOLE.Første gong onsdog d. 6, okt. L982.Eksomen

oflægges onsdog d. L7. nov. kI. 19.00.

) JUNIORDAMER.

Vi hor i sommerturneringen spillet 6 kompe og
. sluttede på I. plodsenruden of sætte points til.

Dermed hovde vi kvolificeret os til db sønderiyd-
ske mesterskober i Løjt den 7. ougust.

Der skulle vi spille 4 puliekompe,vi vondt dem

oIIe og vor dermed i finolen mod Hoderslev KFUM.

Finolen tobte vi og fik dermed en sølvmedolie og

en plods ved londsmesterskoberne i Ringe 4/5 sep-
tember.Desværre kqn vi ikke deltoge do de fleste
spillere på holdet også skol tiI londsmesterskob
i fodbold somme week-end.

\ Det er lidt uheldigt med en sådon plocering of
'4.orp"n".

Jeg håber I vil gøre noget ved det til vinter-
træningen,der er gods i ier til et virkeligt godt
hold.

Jeres holdleder i sommerr/
Ronold.

.,1

En hkal bank
lrar mange fordele

derfur.A,

ø
sYq."p,,$",Ii"K§rj

SPONSOR FOR NORD-ALS BOLDKLUB
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FARUE OG TAPET
Storegade 17

6430 Nordborg
Tlt. (04) 45 00 69

SPONSOR NB 5

så hor vi ,n"ffiestævne i håndbord.der
vor i år tilmeldt 14 hold som dystede brovt hele
Iørdog eftermiddog i Nordolshollen,hvor vi måtte
søge ind på grund of det ustodige vejr.

Derved blev stævnet en longvorig omgongrdo vi
io kun hovde een bone til rådighed.For of oktivere
folk ind imellem kompene ofvikl-ede vi et Nordql-
sisk Mesterskob i DAMSPIL,vinder blev John CoIIe-
sen.Lidt oktiviteter for børn hovde vi også sør-
get for.

Vinder i håndbold for ikke-oktive blev H.C.Ør-
stedsvej I foron H.C.Ørstedsvei 2.De oktives ræk-
ke vondtes of Lærkeve i.

Næste år håber vi på et gensyn.(OCnfOnfVEJR)

RonoId.

I5--

TI. PERf,EGAARD A.S

6430 NORDBORG 6474 SKOVBY

T[-F.4501 50 TLF.444400

KORN - FODERSTOFFER

BRÆNDSEL - BYGGEMATERIALEB

DE ER ALTID VELKOMT^EN PÅ

N@R
HE.RRED

HUS TELEF.N 45os3s

STTLHOFFI-
I

L€GETøJ - HOBBY - BABYUDSTYR

NORDBORG _ TELF. 45 I483

§
HAFNIA
HAAND I HAAIUD

KELD & PETER MATTESEN

MADS CLAUSE{\ISVE.' 1. 6430 NORDBORG

RrNG 450205

EJNAR LORENZEN

KøBMAND - TURøVEJ 42 KIRKEBY

TELEFON 450055

S I a 91 t erl orre t tr i tt 91 en

Fa. J.J. JENSEN
Nordborg telefon 45 1{ 05

uor@ffifh-
ga rd i ner
tæpper k?,T["."r.-*,
møbler nr. 4s t4 32

BUTI KSCENTER

Rene'

o fll*ro' 
4\o'to^

Storegade 43 - Tlf . 4.5 s) 34
6(A NORDBORG

Stedet hvor glode mennesker m/des!

ITITIIr lL..{
6430 NORDBORG TLF(O4)451818

KøREKORI TIt ALI
TEORIEN LET FORTALT _

Motorcykel - bil .- lastvogn + påhængs-
vogn -erhvsrv-bus

4, Nordborg. telf . .45 01 75

Teoriaftener i Nordborg og Sønderborg

)

I


