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Angående vort klubblod.
Der biev os for nogen tid siden meddelt, ot Sportens kos

serer Steen Åstrup ønskecje of stoppe.
NH blev spurgt, orn mon hovde en ofiøser, og hvordon NH s
skulle være med i Sporten.
Svoret vi ifk vor, of mon vist ikke kunne finde et emne

tiI Steens job, somt ot somorbejdet omkring Sporten ikke
hovde den store interesse udover/ hvis mon en gong imel-
Iem kunne benytte blodet, ndr der vor noget of berette.
Vi kon herefter meddeJ.e, of Sporten fremover køres oLe,

ne of NB, det rære sig det redoktioneL.Le som økonomiske.
Ib Anthony er hermed udover of være redoktør også bJ.evet
odm."direktør" for blodet, og hon oppellerer til olle ot
rære medvirkende ti1, of gøre blodet interessont.Det gør
mon ved of oflevere stof til Sporten senest den 2o. i
mdneden, for så kommer blodet ud omkring den første og
helst hver måned.

Hon håber herved, of kunne bruge monge gode beretninger,
ortikl-er o.o., vi. skol oLle h jæJ.pe ti1, der er bi1_log un,

derve j s .

Brug blodet som meddelesorgon i ki,ubben.
p.b.". / Bent Riemer.

SP
TS,TEN

APRIL 1984 15.ÅRGANG.

REDAKTION:

KA§SERER & ANNONCER:

Ib Anthony,116gevei 25,
Longcso - tlf.,l5 o5 oo

Kolmos
DERES HOXI XOBMAND

TELEFON 45 17 17
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rl Lon. LaBen, Ill. 1537 61 Nordborg

RIDEPLADSEN _ NORDBORG
TELEFON 45 16 25

Mobil-Hjørnet
v/ Fr. Holm

Loltertolt 13 .6a30 Nordborg
T[. 0{.4s t5 47
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N. BOYSEN

Srboklcn 2 - tclf. 450096

VELEGENET
SKOLEVOGN
OG EGET
TEORILOI(ALE

«S Nordborg Gud.rur 5llo Nordbort
Stor.rrd.2 Skol.r.d. 2
TX. {g' as la26 Til. (øl 45 8t !0

?leln*rlh Hansen
agermester - VVS-installatøt

2 - tU. 451 654

WESTON
FRA VIEG TIL V,IEG

TONNY PETERSEN
MOBLER

STOREGAOE 59-7I - NORDBORG
TELEFON 45 19 3I

VI S,/ETTER KVALITETEN I HøJSÆDEf

5ioitG&r 9 eITRoBOPC IELF (0.lr5llll

Seniortrænere i 1985.

Fro f. ion. 1985 er John PetersenrBlons onsot som l.holcls
tæner i NB.

Forhondlinger med trænere til de øvrige seniorhold håber

vi er ofsi,uttet inden 1ænge.

Bestyrelsen.

I

I eY4r -
siger bestyrelsen tok tiI snedker Frederiksen.
Hon hor skænket os kompfordelerens reo1.
Ingen ungd. trænere kører med bolde i bilen, de skol- ci*
leveres rette sted efter komp.

Vi mongler ot få l4ooo,oo kr hjem i kontingent i fordret
Drenge B er trukket ud of turneringen.
Sekret-æren.

Sidste nyt.
De overskydende seniorspiLLere er tilmeLdt en 7 monds

turnering under 5I.
Alle hor således nu mulighed for ot
sidde over of og ti1.
Sekretæren.

spil1e uden ot

Yngl i ngeo fd eli ng en .

J weekenden den 24. - 25.morts ofholdt NB's

træningsle jr ved Nordolshollen.(dog bortset

)

ynglingeo fd.
fro en tid-

1ig morgentur)
0m lørdogen stortede vi stille og roligt med en snok om,

hvod der skulle ske i løbet of dogen. Do vi hovde fost-
J.ogt progrommet, gik vi sd i gong med træningen, og

tør nok sige s6 meget, ot ingen gik fro træningen uden

t.
sved pd ponden.

forts. s.4.
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SPONSOR 1. HOLDET NR. 12 - 13

NOflDH)BG DAIIIF/ASKERI & REI{SEH
BIDEPTÅDSEN 3
6430 IIoRDBOBG
TELEFO'| 04 451479

HAFI{IA
HAAITID I HAAITD

I(ELD & PETER ilATTESEI{
MAI,§ CLÅuSEtlWEJ r'- 6iIr0 NOFD«rRG

RING 450205

H JÆLP I IIJÆLF !

HJÆLP SØGES

N.H.er & N B.er
.--:- - '.-ærl-e :'- '-":ST - ::' : 'J'-a':-::e

nonÅco Åor --/tr 
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Sæt venligst )( og afieve:r sedier r NB's
:cst::as s e :å i-- uc--us e; .

I'iec venlig rj -iserl
'rT?ST i ?-!.r'

)

Slr:glerlorrel nl»gen

F".J.r.rENSEN
Nordborg tclclon ,15 l{ 06

DE ER ALTID VELKOM^IEN PÅ

N@R
HERRE,D

HUS TELEFoN .50535

uor@{øfbn
gardiner
tæpper h?,:ff'"'* ''
møbler nr. i5 tå2

betaler sig altid at gå ril
HANS SCHMIDT

Ure&optik - Guld&sOlv
Løitertoft 8a - tlf. 4500 15
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§r0n0eetila§et
Storegade 4. Nordborg.

TLF.49 o9 oo

YOU
8ME

,rÅ w;P,!i,:,t

SPECIALCENTER I HVIDEVABER
TLF. 45 07 66 - 45 02 m

FARYE OG TAPET
Storegade .17

6430 Nordborg
Tlr. (0t) 15 00 69

LANGESø HERREFRISøR

PLADSBESTI LLING
KOM IND ELLER RING OG AFTAL TID

TELEFON 45 12 31

STATIONSVEJ 4 - TLF. 450533

SPONSOR NB 5

SPÆNDENDE NY AFDELING
FOR UNGT TØJ HOS TøJEKSPERTEN _
KOM IND OG SE VOR NYE YOU & ME SHOP

MED SMAHT UNGT TøJ NETOP TIL DIG. _
MANGE GODE ÅBNINGSTI LBUD!

TøJEKS
6430

SPONSOR 1. HOLDET NR. 1

forts. f. s.2.

Der vor også plonlogt træningskompe for både JBU - og 5I
holdet, og de forløb med nogens tilfredshed??
Søndog morgen (skuJ,le) oIle møde kL.7.3o for ot komme

pd en long løbetur, do det vor overstået, stod der en

kop vorm koffe og ventede på os.
Derefter vor neeste emne på progrommet JBU holdet mod SI

holdet. Kompen blev ofvikLet med stort besrrær for os spi
lere, do der vor foldet meget sne om notten, men spillet
blev der.
Sddon for.Iøb denne træningslejr, os ieg kon kur )reslå
det til ondre ho1d.

Til sidst vil vi gerne tokke for morgenmoden, som blev
beto.It of klubhuset, og selvfølge1ig viI vi også tokke
de 3 små søde piger, som h)o.lp med of servere.(Wurn"r,
Poul og Svend's piger)......"
på ynglingeofd. vegne

Henning.

TENl TELF.

4.

Betrogtninger set fro oven.

Som nyvolgt ungdomsformond, vil jeg gerne herrefter of hove virket i
knop 3 måneder i embedet, komme med nogJ.e betrogtninger om forskellil
ge ting ieg hor føIt og oplevet som formond.
Sidste år do jeg virkede som træner for drenge 2, fø|te jeg, det vor
ret så tidskrævende med træning to gonge i ugen plus komp i weekenden,
Men efter of ieg blev volgt som formond, hor jeg måtte ændre min op-
fottelse of trænerjobbet contro formondsposten. siden min tirtrædel-

"" \: ieg deltoget i co. 18 møder.(brstyrelse møder, fæIlesmøder,
chE ,lænermøder, spillermøder, SI møder, ofholdelse of skolestævne,
medhjæIp ved stonden pd Als Motor plus det ',Iøse',)
Hvordon den foregående formond hor overkommet of træne ved siden of,
er mig en gåde.

Det er ikke for, ot.i skol synes, ot det er hårdt for migr(det tror
jeg heller ikke of i gør), men nærmere for ot i kon forstå, hvorfor
jeg måske ikke står på sidelinien til netop jeres træning eller komp.

r skrivende stund hor vi fået skoffet trænere tir olre turnerings-
hold, det holdt hårdt inden det lykkedes, men det er jo ikke kun et
Iokolt problem hlB hor, det er golt o1Ie vegne.
0m det så skyldes et større udbud of forskellige fritidsoktiviteter,
eller det foktum, ot vi.kon toge 4 fjernsynsprogrommer, skol jeg Iode
rære usogt. {0, to år kon der rærges mellem 18 forskerrige progrommer,
hvod s6???)

vi hor igen i år prøvet ot beild til old-Boys ofd., for ot få dem til
ot 1 -}ee 

ved trænin9r 09 som lokE1 dommer for de små hold, Desrærre
vqr det et'ret så nedslående resultot, der kom ud of henvendersenrvi
fik siger og skriver 1 (een) positiv reoktion fro ofd. (01d-Boys ofd.
hor co. 65 medlemmer), men det kon jo tænkes, of der kommer flere
henvende.l-ser, når først so-Len står hø jere på himmelen, og dogene bli-
ver Længere, mon kon io kun håbe det bedste.
En onden ting ieg hor undret mig over, er den kritik og krævementori-
tet, som der efter min mening er en stigende tendens til. Det kon
dreje sig om f.eks. boneforhold, bolde (ontolr/kvolitet), trøjer, træ-
ningsdrogte! o.s.v. 

forts.s.4D 
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forts. f. s.4A

Efter min mening er der ikke ondre klubber i Sønderjyllond, der hor
sd gode forhold som i NB. Hvis i er i tvivl om rigtigheden of min på-

stond, kon i io prøve of spørge Thorvold om, hvordon forholdene i on-,

dre klubber de er. f oplever det jo også selv, når i er longs med et
hold. Så inden mon råber for højt, skol mon lige tænke sig om to gon-
ger og opveje de goder vi hor, imod de mongler der evt. måtte yære.

Nu ikke mere kritisk skriveri fro min side, i stedet vil !e9 oplyse
lidt om olle de oktiviteter, vi hor i L984 i ungdomsofdelingen.
Vi får besøg fro Finspång og Hohenospe i "Fest i By,,ugen.Thorvold
tumler med ploner om, of love et Nord-A1s drengehold of spillere )forskellige klubber, som så skol møde et stærkt hold fro Jyllond, o!-
så i festugen.
Vi skol i år for første gong deltoge i en ungdoms turnering, der hed-
der "Vildbjerg Cup", der skol tre hold ofsted, nemlig Junior-A,
Drenge-A og Lilleput-A. Der deltoger co. 22oo spillere fro 7 forskel-
lige londe, så det kon vel dår1igt undgå of bLive en oplevelse, for
de deltogende spillere.
f ougust rnåned droger tre hold tit Finspång på venskobsvisit, det er
et Yng{inge- og to Juniorhold, desuden hor vi hold der deltoger i
"HFK.Cup" og "Lunderskov Cup", somtidig ogter SI of ofholde et omts-
stævne for de små hold, lige efter ferien, sd mon kon vist roligt si-
ge, of der er gong i den i NB's ungdomsofdeling.
I skrivende stund er turneringen i fuld gong, og efter de første to
runder, ser det ud ti1, of det igen bliver en god sæson for vores
ungdoms hold. Desrærre hor vi måtte trække vores 2.drengehold ud cr.
turneringen på grund of monglende tilslutning, hvorimod det tils»J
lodende'er lykkedes ot få domeofd. til ot fungere, serv om skeptiker-
ne mente noget ondet.
Vi deltoger i år med 15 hold i den ordinære turnering og med fem hold
i hhv. 7-rnonds og minifodbold, så NB's ungdornsofdeling er, om ikke
den største, så en of de største i LondsdeLen.

I håb om of vi får en god sommerturnering, uden for monge skoder og

deslige, vil ieg slutte for denne gong med det stilte ønske, of mit
indlæg hor vokt eftertonke hos nogle of .l,æserne.

IIANDEI.SBAIVITEN
ahid med i billodot

Nvt fro lilleputofdelingen.
Med co. 5o spillere er lil1eputofd. den mest tol,stærke

ofd. i ungdomsofd. i år. For ot sikre ot oIIe kommer ti

Jeg
klarer
den

ieg harogså
konto i

Flandelsbanken

ot del*"ge i en turnering, hor vi tilmeldt 4 hold i fø

gende -Lker: LBU-A , JBtJ-4, SI og SI- 7 monds fodbold.

ikke.
Vi hor kloret os godt

ligvis kon begrundes

sempelvis kon nævnes,

træningskompe, bI.o.
2- o.

L. og 2. holdet stortede udendørs træning olLerede den

5. februor, og som sædvonlig måtte vi ned i "Dolenn for
ot få rimelige træningsvilkår. Her kunne jeg gentoge,

hvod jeg skrev her i Sporten for et år siden ongående

vor sdkoldte vinterbone, men for ikke of rære triviel,
vi1 ieg und.Iode det i år, for det hfæIper tilsynelodende

med vor tidJ"ige træningsstort. Ek-

ot l.holdet hor vundet qlIe sine 4

blev HFK's mesterrækkehold s1ået med

Det bliver spændende ot følge den videre udvikling, Er
,sportens læsere interesseret i qt se underholdende on-
l'grebsfodbold, kon vi onbefo.Ie ler ot overwære vore kompe

for det borger vi for, også selv om der skulle "smutte"
een e"..r to ind i den forkerte ende.

IAf or- /gementer kon nævnes, ot 2.holdet den 19-2o-mol

får besøg of vore tyske venner fro Hohenospe, og of 1.

hol-det deltoger i Vildbjerg Cup den 26-29. )uli somt i

forts. s.6.

bent
enghoff

Herre- og Damefrisør

BIXVYT FORDEI,EN

TIDSBESTTLIN,IG

Mandag - firsdag -

lørdag lukket

Havnbjerg Butikscenter

TIf. 45 08 rl{l

,D

IKOIW'ITT
I »DØGNEREN<(

v/Knud Tarbensen

Storegade 31'

45 05 55

MALERMESTER

f,Åf,s JOBOEf,
PEDEBSET

Telefon (04) 45 l6 79

MALERMESTER
HESSELHOJVEJ. NORDBOBG

TELEFON 't5 1852

IIHARMONIXNTT, I{o}mgade 6, Nordborg, tff. +51415
- Afholdelse i vore lokaler af:

Privatfester, møder og 1ign..

- Vi leverer også uil af huset:
Yarm mad, alretninger, platter
efler smørrebrød.

DEB ER OGSÅ SPORT I AT KUNNE
KøRE BIL PÅ DEN RIG|IGE MÅO€!

L/ER DET NEMT oG eextEur t

il0RD.ILS X9RESXoLE
J. BEOOEESEN

Nufteskovvai 2 - Svenstruq

TolafDn 45 62 50

Per Mø.i.Ierskov.



DERES VVS.INSTALLATøR
ERIK JENSEN

MELLEMVEJ 2. 6.I{N NOROBORO

TELF. ø-i1s0565

SPONSOR 1. HOLDET NR.7

bø B@DEGÅ

Sg{TEHUll&åp
Ttlinedam€r Måvi

ogherrre,t' Præseotae

\

HAVNBJEBG BUIIX§CEI{TEB 0&BPilia.
c[&dæ

iI. PERREGAARI' 4.6
6430 NORDBOnG 5474 SKOVBY

TLF.45ol 50 TLF.44it4(x)

KOBN _ FODERSTOFFER

BRIENDSEL _ AYGGEMATERIALER

STILHclFF'
LEGEToJ - HOBEY - BABYUDSTYR

NoRDBoRG - rrLi. as taa:

rerr§en
04-45 00 55

alt
Sl<aH af spordolk til pfien.
Tøj, sko og rekvisitter. Professionelt hele vejen
igemem. F.eks. er Wimer ketsjere fremstillet i
sambejde mellern læne Køppen og Courtmasts.

(D
trtrutr§trN

NORDBORG

Einat
Turwei42
64tl0 Nordb

r Lo;
. Kirkebl
rorq -Tel

sIqelr
J I'ITI'I'I'

Kom-T[t
BYENS GRILL & BURGEH

v/Knud Tarbensen

i:",lffi,.n'* /15 lg 8G

A. BOYSEN & CO,

SToREGAOE 30 - 32 - TLF.4515tl0

URE
'eftf. OpTtK

STOREGADE 65 XORDEORG - TLF. I5 155I
S6NDERBORG - TIOXDIOTG

12 35 57 l5 16 5t

Pr.åll.lvai 6 - Lrvensby
Trf. 45 13 €

SPONSOR 1. HOLDET NR. 10

Det Røde
^ÆselRestaurant Tlf. 45 47 m
STOREGADE 55 Tr.450667

SPONSOR 1. HOLDET NR.3

forts. f. s.5.

Hoderslev Cup den 4.ougust.
EndeJ-ig vil je9 gerne byde velkommen til vore
re, A1f Berger for 2.holdet og Jens Honsen for
God turnering/Korsten Holtebo,

vi sløller

Benzinen er
billig i KvicklY

nye træne"

3.ho.Ldet,

)

til specialistan - Oet botalsr sigl

(04) 45 30 s4
MED 4 øRE PR. SOI.CT tTR. BEI{ZIII

_€.. @
i-:=1{-'oR'

SVEND WITTE

BOLIGMONTERING
rl
lL:9
trtrtrEtrtil

HOLM _ NOBDBORG _ TELF. 45 13 06

SYD*BAN"K§
sporuson ron rutiio-als eoLorLue

f\no'9t"toor*
Storegade uL3 - Tlf . 45 æ 34

64iB NORDBORG

Stedet hvor glode mennesker m6des!

Kvickly l{ordborg rre

7,

"t unr.rl4r"tout"4t


