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UDGIVEN:

,l{ord.lr Boldklub
I/{ord.k Hldbldklub Sporten hor fået et nyt onsigt.

Åt"ogun er, ot økonomien ikke Iængere kunne nå

Do vi ikke vor meget for ot sætte onnonceprisen
volgte vi of love en mindre udgove.

sommen.

oP,

Der er co, I/3 mindre plods i den nye udgove,men den
er billigere ot fremstille.Vi håber derfor, ot vi får
stof,så den kon udkomme mindst en gong hver m6ned,
måske med et ekstro nummer en gong i mellem.

NR. 7 Å 8 JULI/AUGUST t9B3 ]4.ÅRGANG.
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Nordborg - tlf.45 37 95
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HAVNBJE RG BUTIKSCENTER

Nyt fro Lill-eputofdeLingen.
I uge 25 ofholdt Lysobild det første ALsmesterskob i
minifodboJ"d, og vi deltog med 2 hold. Bedst gik det
for vort I.hold, som sLuttede pd l.plodsen med mox.

point og nu kon benævne sig som Alsmester i minifod-
bold. Det gov en lille pokol til hver spiller. Knop så

godt gik det for 2.ho1det, som sluttede på 5.plodsen.
Som indledning på efterårssæsonen hor 1.ho1det delto-
get i Hoderslev Cup d.3o/7, Resultotsmæssigt gik det
knop så godt, men vi fik en gong god træning mod nog-
Ie dygtige hoJ.d, og hovde en god og udbytterig dog

sommen med monge of forældrene, Vi vor 7 biler ofsted
og hovde også medbrogt modpokker. Dejligt ot hovde
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spillere med forældre,der følger deres drenge og ikke
er bonge for ot lægge bit grotis ti.l rddighed,hvilket
de gjorde både til Lysobild og Hodeislev. TAK... for
det. Korsten.

Stotus fro drenoeofd.(Forårsturnerinqen).
Ot"ig.h"IJ"t i JBU-A hor hoft en forrygende fori 

)-
son.Ikke blot er de ubeseiret i olle J.l kompe med'en

måIscore fi 72 - 2.., men de vondt tiUige SI's po-

kolturnering, ved of vinde 5 kompe med en rnåIscore på

36 - 2. I finolen slog de Augustenborg 5 - 1. Det bli'
ver !o spændende ot se, om de kon holde stondorden i
efterårsturneringen, selv om vi, der kender dem, ikke

er i tvivl om, ot det nok skol lykkes.
Træner Jørgen lulodsen vil gerne benytte leiligheden
til of tokke spillerne.for en god forårssæson, somt

ol}e spillere for deres iver og indstilling både til
træning og komp.

Drengeholdet i JBU-B hor også giort det godt, de hor

vundet 1o kompe og tobt een og hor en mdlscore på

7o - I3.. Det skol lige bemærkes, ot den tobte komp

vor den første. Den blev tobt med 4 - L, men holdet

tog revonce i den sidste komp i foråret mod somme

hold, de vondt nemlig 19 - 2, sd selvtilliden er i
orden før efterårsturneringens stort. ' )
3.holdet i Sl-rækken klorer sig også udmærket, de hor

kun tobt to kompe, og det må io siges ot rære godt,

do de fo spiller mod fLere of de ondre klubbers før-
ste hold, somt ot der er flere udskiftninger på ho1-

det p.g.o. ofbud og skoder på de to ondre ho1d.

Som en slogs opmuntring for den fine forårsturnering,
toger to drengehold ofsted til Finspång i Sverige

midt i ougust måned, for ot spille venskobskompe mod

2.

vore svenske venner. P.Møllerskos.

3.

SPONSOR 1. HOLDET NR. 12 - 13
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l'liniput til "Frisk Cup" i Lunderskov d.L3-14 ougust.
13 miniputspillere,2 søskende sqmt Lo voksne stortede
Lørdog morgen kl.8.3o fro NordolshcLlen mod Lunderskov
hvor vi skulle deltoge i et stort ungdomsstævne. Vi
onkoa.til Lunderskov kl.11.3o, hvor vi bLev indkvorte-
,.t( -h den loko1e skole. Herefter blev vores medbrog-
te modpokke sot tiI livs. 0m eftermiddogen skulle vi
spille vores første puliekomp,vi skul1e møde Lunder-
skov, vi vor meget spændte pårhvordon det skulle gå,
eftersom vi jo ikke kendte nogen of de holdrvi vor i
pulje med. Men efter <in lidt forsi.gtig stort, skol ieg
Iove for, kononen vor indstillet, ikke mindre end 6-o 

i

vondt vi, det vor et sondt festfynærkeri NBerne dis-
kede op med. Herefter hovde drengene fri resten of do-
gen. Ved spisetid spodserede vi oIIe i somlet flok
ned i byen, hvor vi spiste på det Lokole hotel.
Efter vi hovde spistrudfordrede forældrene drengene
til en fodboldkomp, den vondt drengene "ufortjent".
Aftenen sluttede med hiemmebog og softevond, derefter
vor det sengetid for spillerne.
K1.7.oo søndog morgen vor spillerne og leg ude of po-
serne til" morgentræning. Vi Iøb en dejlig tur og slut-
ted, f med en let omgong lcodbold, herefter vor der
morg=oftod. Det vor nogle morgenfriske drenge,der her-
efter vor klor til of ihdtoge deres morgenmod, som

forældrene hovde giort klor i skolekekkenet. KI.11.Io
skulle vi spi1le vores næste puljekomp mod Alrninde.
Vi hovde set Alminde spille og vor klor over, det vi
le blive srrært, men efter et brog of en komprkunne vi
trække os tilboge med en sejr po 2-o. Vores sidste
komp skulle vi spille k1.L4.o5 mod Fynslund, vi kunne
nøjes med uofgiort for ot blive puljevinder, men dren-
gene J.od ingen tvivl om, hvem der vor de bedste, vi
vondt sikkert 8-o. Vi vor blevet puljevinder og

sku1le møde Biæverskov fro Køge eqnen i semifinolen
k1.16.3o.
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TAK FOR OPI'IÆRKSOMHEDEN VED MIT JUBII-iIUM

CARLO

Lørdog den 29/1o

Søndog den 6/Lf

ungdomsofdelingen er:

Mondog den 5/9 kl.2o.oo

SPONSOR 1. HOLDET NR. 1 NV'H

, åI:1_erq+s:Ig:3e9.
Seniot.Jdelingen :

Ungdomsofdelingen :

Næste fæIlesmøde i

OERES ENEAG'RADGIWA
BENT E. HAE;ETI
rur. rl-l66lletr.
Storq.d. 83, tffit - dL '|!t tt A,
Abnllrrtrrtd-: 9.3O - la.O itir E tA(x,

Det blev et brog of en komp, hvor der blev kæmpet om

hver en bold, og efter ordinær spilletid vor stillin-

gen o-o , herefter skulle der spilles omkomprhvor vi

måtte se os beseiret med 1-o. Bjæverskov vondt senere

finolen så sikkert som 5-o, så ieg syntes, det vor et

fint resultqt i oPnåede irenge.

Oet hor været en fornølelse, of hove ler med på denne

turi i hor med ieres opførsel på og udenfor bonen re-

præsenteret NB på bedste vis.
Somtidig skol lyde en tok til de forældre som deltog

på turen, med ieres hiæ1p til kørsel, somt modlovning

og ikke mindst heppekor, vor i med tiI, ot det l'4 en

vellykket tur.
Efter ot hove spist oftensmod, gik turen hiemod' Det

vor en flok trætte drenge, der onkom til Nordolshollen

k1.2l.oo efter en dejlig week-end. GERT

Nv træner hos miniPut B.
'På grund of tidsnød stopper OIe Lorsen som træner i

miniputofd., i stedet begynder Bent'"SLAUDE" Hinrich-

sen som ny træner. Bent bydes hlertelig velkommen i

miniputofd., og ønskes held og lykke' 
GERT

KONTINGENTFORHøJELSE .

På grund of stigende omkostninger,blondt ondet ,til
kørse1,hor kLubbens bestyrelse besluttetrot kontingen-

tet skol stige til:

LANGESø HERREFRISøR

-PLADSBESTI LLING

XOM IND ELLER RII{G OG AFTAL TIO

TELEFON 451231

AT
sranoNsvEJ4 - TLF. 450533

SPONSOR NB 5

Seniorer
Ungdom

Børn

Micro

2 x 3lo,oo kr.
2 x l75,oo kr.
2 x 13o,oo kr.
2 x 7o,oo kr.

, Old Girls 2 x 2oo,oo kr'
Kontingentet vi1 som tidligere år blive opkrævet i to

roter i vinterholvåret,do det er i dette tidsrum klub-
t ben I \ine udgifter..Y

Do dei'o nok er nogen der "PMR" over denne forhøi-

else,kon det oplyses,ot klubber som f.eks. VIDAR og

U.I.U. e! co. dobbelt så dYre.
Kossereren.
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Stacar& 3l.6l30Na&ca
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dgn Fhrdelsbanken

I**J:V"R#r.SBANr.EN @
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SPECIALCENTER I HVIDEVARER
TLF. il6 07 65 - 450266

MALENT'ESTER
HESSELHOJVEJ.'{ORI'3ORG

TELEFOII a5 1852

9lifisb,."
KONFEXTION

NORDBORG

trHARMONInNtt, Holmgade 6, Nordborg, t1f. +51415

- Vl leverer også ud af huset: I tBRoDERsEN
Varm mad, anietninger, platter | *r**æi2-srmnp
eller smørrebrød. | øt.{oo4562tu

- Afholdelse i vore lokaler af:
Privatfester, møder og 1ign..

DER ER OGSÅ SPORT I AT KUNNE
KøRE B'L PÅ DEN R'GT'GE uÅDE!

L,/Ea DET NELrr oc sextEur t

il0RIl-tLS t0nE§toLE

4.

6430 NORDBORG Tt F(O4)451818



DERES VVS-INSTALLATøR
ERIK JENSEN

MELLEMVEJ 2. BBO NORDBORO
TELF. (x-,15(}58s

SPONSOR I. HOLDET NR.7

SPONSOR 1. HOLDET NR. 10

ilordborg Cyklebørs
v/ Harald os Waldemr P6teEen

STOREGAOE 2 _ TELEFON 4506 35

Det Røde
Æsel
Reståurant Tlf.45{7m
STOREGADE 55 TIf. 45066,

SPONSOR 1. HOLDET NR.3

l§tgBIEIl-:-sl-UgAE:!lg!:
Som overskriften siger, giver SPORTEN NB o9 NH mulig-
hed for ot udtrykke sig til olle såvel oktive som pos-
sive medlemmer.

Hvorfor så ikke udnytte den mulighed - NH???? )
Sker der intet på de forskellige hold,som muligl-g
kunne hove interesse for ondre end for de implicerede?
Derfor opfordres trænere somt spillere til of toge em-

net op tit debot. - SNAREST.

Artikler til blodet kon ofleveres til Ib onthony(red.)
eller Steen Astrup( kos. ).
Ungdomsofderingen 5teen '

I år hor vi sendt 3 spillere til udtogelse til kreds-

holdet.
I ynglinge domer

domer Lone Kuhne

Anne Mette vor i
til 3.udtoge1se.
Lone og Morionne

Lone også videre

rækken,Anne Mette Schmidt

og Morionne Bredoll.
Lunderskov 2 gonge og er

vor i Vomdrup 2 gonge og

ti1 3.udtogelse.

og junior

gået videre

her gik

og LoneAnne Mette skot til Lunderskov den 14.8.,
skol til Erritsø somme doto.

HeId og lykke
T.N.

SVEND WITTE
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HOLM - NOBDBOBG - TELF. 45 13 6
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-derfor

SYD_"BANK§'j
SPONSOR FOR NdRD_ALS BOLDKLUB

f\rn'qt"oor,
Storegade rL3 - Tlf . tls 30 34

64:N NOBDBORG

Stcdet hvor glode menncske' m6dcsl
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T. PERREGAARO A.S

eli}O ilORITaORG 647,4 Sl(OvBY
tLF. a501 gl TLF. ita44(x,

KORil - FOOERSTOFFER

BR,'EI'I'§EL - BYGGEMATERIALEN

EiTILH(]FF''
LEGETOJ - }IOBBY - IABYUDSTYR

NORDBORG - TELF.,l5 1183

EJ'AE LONEilzEt{

XOBUAXD - TUROVEJ {2 KINKEBY
TELEFOI{ 

'5(NE

alttil,
*ililaf Wt§olktilWfier,.
Jej, sko og rekvisittÆr. Professionelt hele vejen
igennem. F.eks. er Wimer ketsjere fremstilåt i
samrbejde mellem l-ene Koppenog Courtmast€r.

NORDBORG

ffi
KOM -TIT
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6:130 Nordborg
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