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Den heldige vinder kon få gevinsten

udleveretrved henvendelse hos

ungdomsformonden på telefon 453373
mellem kI.17.oo - l8.oo

rkningen blev foietoget of:
Torben Schwoermer( pusling )

gt overvåget of:
Børge Zonchetto og Per MøIIerskov
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Kolmos
DERE§ HOKI TøBITAND

TELEFON 15 17 17
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behø ri

"SP0RTEN" bri i næste nr. billeder of "Iodtrækni
vinder.

CARSTEN SCHh/AERMER

' i den forløbne måned.
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vl Lonc La8on, tll. 15 37 61 Nordborg

og of Cen heJ-dige

LILLEPUT JBU-A.

Månedens spiller:

Holdets resultote

Mobil- Hjørnet
v/ Fr. Holm

Lcjtartoft t3 . 6130 Nordborg
T[. 04.45 t5 47

RIDEPLADSEN _ NORDBORG
TELEFON 45 16 25

I.
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VE LEGEN ET
SKOLEVOGN
OG EGET
TEORILOKALE

siden 1865
-på bordet ttrror
\renner rnødesN. BOYSEN

Srbolkcn I - tcll" 150096

AI No.dbors cud.rlp 6alo Nordbo.G
Sior.rrd. : Stol.9rd. 1
r[. (n) a5 126 Til. (il) i5 8t 10

?lelnnrth ?lansen
igermester - VVS-installator

2 - ttr. 451654

WESTON
FBA VÆG TIL VÆG

TONNY PETERSEN
iIøBLEB

STOREGADE 69-71 . i{OROBOAG
TELEFON 45 T9 3I

V' SÆTTER KVALITE|EN I HøJSÆDET

Ulkebø1

N.B.
<R

N. B.

N. B.

HFK

N.B "

Åax

= o-5
=15-o
= 6-3
= 4-7

Så fik vi omsider vort første turneringsnederlor Dei
skete ude mod SB, der bedre forstod of udnytte .b.
chonger, end vi gjorcje. Det vor egenligr deilig for-
friskende endelig ot tobe, særligt når ciet vcr til et
hold, der den dog spillede bedre end vi"
Det kon i øvrigt oplyses, ot det vor det første turne-
ringsnederlog ti1 liIleput I - JBU-Å. sj.Cen den 2o.

ouqust 1983. Men, l"od os nu ikke overdrive. men deri*
mod håbe på og orbejde for, ot vi igen holcier stien
ren, minCst ti1 1985.

KARSTEN.

JUNIOR A.

Resultster siden sidst:
N.B. -Ulkebøl =6-o
Gråsten -N.8. =o-B
l-undtoft -N.8. =o-I

-Tønder =6-2
- Bov =7-o
-Lysobild=5-o

f,t o

N. B.
\a
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Udtogel-se til region 4's drengehold,

Sidste gong skrev jeg, ot Torben vor blevet udtoget
tiI qt spiIle træningskompe på regionshoidet.
Hon hor nu været ofsted til 2 træningskompe. Den før*
ste i Esbierg, hvor Cer blev spiliet mod EFB's junior
A, som blev slået 4-1. Torben spillede he: op til sit
bedste, og blev rcst of lederene for regionshoide"'.
Den onden træningskomp foregik i Åbenrå, hvor cjer b^ler.

spiliet imod ÅBK's junior A, som blev sIået 2-1. Her

spillede Torben også godt, dog uden ros.2. ?

SPONSOR 1, HOLDET NR. 12 _ 13

f.IOFDffiG DAI,IF/ASKERI & RE,uEH
BIDEPTÅDSEN 3
6430 NORBORG

i;Y rELEFoN0445t479

HAFI{IA
HAAITD I HAAI{D

XELO & PETER MATTESEN

MADS CLAUSENWEJ t.6/t3O NOROBORG

RING 45 02 05

Efter disse 2 træningskompe er -lorben blevet udtoget

til en tredie, som sksl foregå i Veien den 23.9.84,

mod Velens iunior A,

Det bliver nu spændende ot se, om hon kommer på regi-
onsL r.det, som delttger i regionsstævnet i Kibæk den

I
30.-."'4"
JSI,1.

V_irldb ierg Cuppen (Junior Å) "

Vi stortede fro Nordolshallen d"2.6.7. kl.12.oo med bus,

Turen Vildbjerg forløb uden de store vonskeJ.iSheder.Vi

onkom co. kl. 16.oo. Vi skul1e cvernotte på en stor
compingplods scmmen med spil.lere iro ondre klubber.Det
første problem cpstod ollerede , de vi onkom, teltene
skulle rejses. iuien efter long tids besvær fik vi ende-

lig +.eltene rejst, og kunne finde på plods. I forbin-
delse med Vildblerg Cuppen vor der cgså orrongeret en

Cup mellem nogle l.div.hold. Sponsoren for Cuppen vor

BlUcher l'1etoIvorer, som hovde udsst 25.oooroo kr. til
vind eren 

"

Kompen den cften vor meIlem Vejle og Næstvedrresuftot:

Vi '.rIJ-e rære i teltene kI.22,3o, som monge vo: util-
)trc å meo"

Fredog morgen stccj vi op kl. o7.ac, vi skulle deltcAe

i et optog gennem byen sommen med olLe de ondre ho1d,

der vor med iCuppen, og der vor monge/ co" .l8o hclei.

Vi hovde dog fåer; morgenmoC inden optoget.
Den første komp spillede vi så kl. 12.1o mod Hiortshøl
Egå. Vi pleler oltid ot \ære uheldige i stævner,hvil-
ket vj. også vor denne gong. Vi tqbte 1-o efter of hove

spillet til et måI, og det vor Hjortshøj Egå's. Næste

komp skulle spilles kL, 77"4o. Inden do brugte vi ti-
den til ot se ondre kompe og byen Vildbjerg.

Slnglerlorrel nlngen

F".J"f.rENsEN
Nordborg trhlon {Sl'1 06

DE ER ALTID VELKOITMEN PÅ

NØR
HERRED

HUS TELEFoN 45053s

uotffiøfhr
gardiner
tæpper h:lTff.:*-*.
møbler nr. 4s r4i2

betaler sig altid at gå til
HANS SCHMIDT

Ure&optik - Guld&sølv
Lditertoft 8a - tlf.4500 ts
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Kom ind og se

de 3 nye smarte
mærker i mode-
rigtigt tØj til_for-

LANGESø HERREFRISøR

PLADSBESTILLING
I(OM IND ELLEB RING OG AFTAL TID

TELEFON 451231

SPONSOR NB 5

SPONSOR 1. HOLDET NR. 1

V-i skulle nu vinde den næste komp for ct gå viclere til
finolerunden. Ringe's mesterrækkehol-d vor vores mod-

stonder. Efter en lige komp tobte vi i-o på et strofi-e,
som kunne diskuteres. Efter oftensmoden,. som mon kunne

få fro kI" I7.oo - 2o.oc, så vi den onden kcmp i BIuc*

her Cuppen, me.l-Iem Ikost og KB, hvor KB tobie 2-5. Vi

skulle igen være i sengen k7. 22.3o præcis,

Lørdog morgen stod vi op k.l. 8.oo og spiste mcrgenmod'

Den dog skul-l-e vi spiIIe mod Vildbierg, som vo:: fovo-

rit. Kompen skuIIe spilles kI. 14.25, Vi -qik ud til
kompen i håb om ot tobe så l-idt som muligt. Vi tobte

-L -6 efter ot hove kæmpet bittert. Do vi nu vo:: ucje of

Cuppen, b-Lev der orrongeret en træningskomp mcci \
)

junior A hold, som vi vondt 7-o. Somme ofien vor -er
finqle i BlUcher Cuppen mellem VejIe og Ikost, Vejie
løb med de 25,ooo dosk.

Senere på oftenen skete der et mirokel, vi skulle først
være i seng kI.23.3o'
Søndog skulle der spilles semifinoler og finolero kl"
14.3o vor der præmieover:ækkelse og oisiutning,
Vildbjerg vondt junior A rækken som vente'i.

§l0neeelt0§El
Storegåde 4, Nordbdg'

TLF.49 o9 oo

,,,rå w;P#P,:,

SPECIALCENTER I HVIOEVARER
T1F.450766 - 450266

FARUE OG TAPET
Storegade 1 7

6430 Nordborg
Trt. (01) .s 00 69

STATIONSVEJ4 - TLF. 450533

h.

fortsættes side 5

§ff§ KL{,,§B
Arædstof
Bilwaek
Dæk
Srnøring/oti*.itt

f sioste nr" af *SPORTEN'' nåede vi kort ct cmtoJ-e, of NB har

, indgået en sponsoroftsie med BP-Longesø"
I

E{te: oe,n tiC er der nu ud.l-everet "5P0hlS0R PAS', til ungdoms-

ofdelingen, der somtidiE hor fået en meddej-e.l,se med til for-
æ.Ldrene, hvor oftalen og forretningsgongen er beskreve.". Vi-
dere er der udlevere'! pos til. såvel senior som old-boys"
Aftrj.en går ud oå, et der ved køb of: brændstof,bilvosk, dæk

og smøring/olieskif"t t:'.lfelder NB et beløb i forholC til det
kø bte .

Den proktiske fremgongsmåde er: efter endt hondeL ofleveres
"5P0N50R PAS" til personoLet, som så påtegner posset det be-

løb, der er købt for og som omhondles of sponsoroftol-en"
Når posset er fuldtegnet, ofieveres det til BP-Longesø, der
foretoger ofreEning til NB. Nyt "SPS,{S0R PAS', kon så fås en-
ten hos BP-Longesø ell"er hos NB i klubhuset.
Hos BP-Longesø er opstillet et "PINGEBARON[TER'', hvor mon viL

, kunne føige med i, hvor mtrnge penge NB får ud of oftol-en"
/ Spon.or"ftoien plder f rem til den 3i.12.Ig85. 

t{lt!':1 
..r,r.' Itr.

I-IUSK--- pengene kommer ol-l-e i NB ti.Lqode ""v,,,'l',,,*^.
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som NB kon tilbyde. FINSPÅNG--

A1le vor friske og veloplogte (regner vi med), visse personer vor det

i hvert fqld.
Inden ofgongen fik vi ot vide, ot der nok skulfe blive holdt nogle

pouser, hvor vi kunne komme ud og strække benene og indtoge ræske.

Det fondt vi sondelig ud of nord for VejIe.
KI. o3.45 gik vi ombord p6 færgen i Frederikshovn.0verforten gik
gJ"imrende, og fro GUteborg kørte vi til Båros, hvor vi indtog morgen-

mod. Derefter gik turen direkte til- Finspång, hvor vi onkom midt på

eftermiddogen. )
Efter indkvorteringen på Yrosvod-skolen, ventede der os en long og

hård Iøbetur og et efterføIgende Iige så hårdt tiltrængt bod.

Aftensmoden bl-ev indtoget på byens "fineste" hotel, og oftenen forløb
forholdsvis roligt.
Lørdog.

Efter morgengymnostik under 'Thorvo.Ids regie, fik vi morgenmod, og om

formiddogen så vi junior A tobe 2-1 til Eneby BK.

Middogsmoden fik vi på det før omtolte hoteI, derefter kørte iuniorene
og nogle.l-edere til morked/ mens ynglingene GIK hiem til skolen for
of forberede os til kompen mod Finspång B.K. Kompen vor set med vore

øjne ret tør, indtit Thorkild Jensen (bedre kendt som PoIIe Simonsen)

scorede tiI 1-o, hvilket også vor stillingen ved pousen. Sidst i on-

den ho.Lvleg brillierede Ccrsten Hø ihus med et eminent måi." der se.i.v

fik de ret tovse svenskere til of ;ubIe, de skreg:"hutto på hutto på

hutto osv". Jubelen kendte inlen grænser/ do Polle Simonsen Iidt ef+'1
scorede til slutresultotet 3-o på et fækkert longskud efter ofleverr.,{
fro Horo1d Nissen.
0m oftenen vondt iunior A 3-2 over turneringens senere

re; på oftenen holdt de donske og nogle svenske ledere

vi ondre festede for os selv. SeIv om der blev tømt en

forløb oftenen og notten uden den store ponik.

Søndog.

vindere. Sene-

et porty, mens

del floske.r,

Søndog morgen vor vi o11e friskerveloplogte og forventningsfulde til
en ny dog i Finspång" Efter morgenmoden kl. o8.oo fik ynglingene et
por timers velfortient søvn. KI. 14.oo skulle vi møde Finspång AIK's

ynglingehcld med forstaerkning fro seniorofdelingen.
/:ll

Inden kompen vor olle ret sikre på, os selv iberegnet, of vi viIle to-
be, og det blev ikke §edre, do vi efter et kvorter vor bogud o-2 ptt

stroffe og et kononskud i trekonten, som Sørenrefter Horolds fulde

overbevisning, burde hove grebet. Men med en fontostisk kompmorol og

selvdiciplin kæmpede vi os op på 2-2 efter måI of Henrik Lundgoord,

som denne gong ikke levede op til sit "øgenovn" BRANDGMRD. Det ondet

måI sørgede den før omtolte Polle Simonsen for, do hon modtog bolden

på en perfekt hovedstødsoflevering fro søren Somuelsen o9 derefter

ofdriblede den svenske måImond. Et dejligt måI som selv Jøtgen Modsen

så. I onden holvleg kom svenskerne foron'3-2, nen igen viste vi vores

fontostiske kompge!st og sejrsvilie og udlignede til 3-3 p6 stroffe
of ')en Solemonsen, hvorved vi oll-e tænkte oIIe gode gonge 1o Søren.

Dq hin så senere sikrede os se!ren, vor sensotionen perfekt. Men kom-

pen b19v ikke kun vundet på ongrebsspil, men også med et godt funge-

xende forsvorsspil, hvor Søren Donielsen viste verdenskl-osse i bevogt-

ningen of buret.
Efter oftensmoden blev der spillet kort bl.o. strippoker, hvor Henrik

Lundgoord t'titto longtt'.
Ds vi oIIe vor gået i seng, kom Thorvold op og indbød os til en hø!-

despringskonkurrence, og do vi løb ned of gongen, Iød der toktfost
fro gymnostiksolen:" KALLE KOMOCH". Det vor 3 ynglinge og I iunior,
som dystede om en ø1 og en sodovqnd. Do høiden vor oppe på 2m', vot

ser 2 tilboge, superstor Kolle Komoch og outsideren Horold. Konkur-

rencen blev først ofgjort ved høiden 2 m. og.Io cm., hvor Kol1e bfev

distrqheret of en of søren Lorsens berømte udlodninger og kiksede,

dermed vor vinderen fundet.
MonJro.

,*J", stortede vi med et for nogen kort 1ille morgenl-øb med efter-
føIgende morgenmod. Derefter vor der oprydning, som gik Iet og smer-

tefrit.
kl.1o.oo forlod vi grædende Finspång, og turen gennem sverige forløb

stille og roligt, idet de fleste sov.

Do vi kom til Guteborg, fik vi qftensmod på en nogenlunde respektobel

restouront, bortset fro moden.

Om oftenen morede vi os herligt i "Lisebergn, Gbteborgs Tivoli.0mkring

midnot ofgik færgen fro,Guteborg, 3 timer senere onkom vi til Donmork.

vi sov oIIe indtil morgenmoden, som vi fik serveret i Lindved(se otlos).
KI. lo.oo vor vi igen i kendte omgivelser.

Årc
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På hele ynglingeholdets vegne, vil vi gerne tokke iuniorene, Jør'gen

og Kirsten Modsen, Bent Hinriksen, Thorvold og ullo RosmussenrRito

Glock, svend wrong, Per Lund, Poul Christionsen, verner Post Petersen,

Per MøIlerskov og sidst men ikke mindst vor bette wen Kristion o chouf-

før for en dejrig og uforglemmerig tur. 
Hirsen Thorkird, Horord og pierrr

Ynglingeofd elingen.
sornmen med,,Veteronerne" fro NB tog vi ti] londsstævnet i Ringste;1

fredoE d.31.oug. vi *"roecie, det vor Leo's nye bus, vi skufl-e køre med,

men det biev kun til Dybbøi Turistfort. Egens domer skui.l,e hqve værel

med, men det biev i stedet Notmork's domer, oet blev det nok i-kxe r:-n*

gere of"
For en onden gongs skyld, så Iæg nogle flere pcuser ind, når det i---

jer sig cm så Lonf en tu:, vi nåede færgen, men det kneb'

Ringsted nåede vi også i god behold, men så blev det først s!ovi, vi

blev sot of ved en eller onden skole/ men det viste sig of rrære for-

kert, så mååte vj- effers selv finde ud of, hvor vi kunne rrære" ved

midnotsticj fondt vi frem, men så blev soveposerne ellers rullet ud i

en fort, vi skulle io tidligt oP"

Vi vor så heldige, ot vi sku.l-le spille første romp k.1-.9.oo, så vi stod

op ved 7-tiden. Men der vor tronge kår, femhundrede nrænd og fire bru-

sere, så der blev hurtigt kø"

For of få morgenkoffe skulle mon gå en ki-Iometerf og så vor der ellers

otter en kø så long. Det vor meget dårligt tilrettelogt"
Første holvleg tror jeg nok spillerne sod ved koffen endnu, cjei sru-lle

mon tro, vi skul_i_e ]ige bog ud, før vi vågnede op, men så hiolp det og-.

så, det endte med, of vi vondt. Anden komp vondt vi også'

Lørdog often vor der dsns for ynglinge og senicr i Ringsted Fioi]e'\r

Søndog vor vi igen heldiEe ot skuffe storte o.Lferede kI.8.55, så *,'t

vor ikke oIle, der fik lige megen søvn, men det må mon toge med på en

sådon tur" Vi vondt komoen, og så vor v-i- pulievindere.

Første puliekcmp vondt vi også, nok lidt heldigt, men det er io målene

der tæIfer. Derefter vor der bore een komp tilboge, den tobte vi, så

vi måtte 'nø]es' med søl-vmedol-ier, med det kon vi godt være'Lilfrecise

med 
"

Jeg vil gcd*" he: benytte lejligheden til ot sige ynglingene toi,. i,=:

den rnåcJe, i- opførrer ier på, nrår vi toger på ture, og det J-ige fre
turnerj-ngskompe tii Finsoång *g R:-ngsted, Vi er ikke eitid iige enige,,

eiet skrl r,å hef.i-er ikke va:re, ll':*m vi fi-nder sltid en 1øsninq.

Sportsi.ig hifsen /Verner. ":D

Vi synes tuten vor meget spændende og Iærerig, en of

de ting vi lær+.e, vor ot fysisk er vi ikke så gode,

som monge of mesterrækkeholdene, og vi lzerte ogs&, ot

ondre oltså også kon spille fodbold.

Tok for en god tur"
for ' \or-A nolde+-7l Stephon og Torben.

I

Vildbierg Cup:

Indkvarteringen
sættet grænsen
Der1or ntåtte ci.e siiste 18 af 15B deLtagenie boLci scx)e t teit.

Det vcr 6. gong Vildblerg Cup blev ofviklet, og igen
blev der sot rekord med I58 hold el.Ier 27oo spillere.
Vildb)erg er kun en by på 28oo indbyggere, så det er
begrænset,hvod der kon bo på skolen i Vildbierg og

på de omliggende byers skoler, derfor mdtte 18 of hol-
dene bo i telte.

!l_n:h-er_!u_p

Bi.ucher Cup er kun

gerne i Vildbjerg
]..di' ion kæmoedet-om eL _hen, e1-+"er

og oI.le deltogerne
ib.

tænkt som underholdning for delto-
Cup. Næstved, KB, Ikost og Vejle fro

om 5o.ooo kr. Kompene blev spiliet
kompene i Vildbjerg Cup vor færdige,
i Vildblerg Cup hovde grotis odgong.

bent
enghoff

Herre- og Damef risør

BINYT FOR-DELilI{

TTDSBESTTILING

Mandag-Tirsdag-Onsd

Lørdag lukket

Havnbjerg Eutikscenter

TIf . 45 08 40

Jeg
klarer
den

leg harogså
konto i

l-hrdelsbanren

"I<OTWTTT

}**Jlv"P.,.T 
I.8BANICE N 

@

I »DØGNERE}I«
v/K.nud Tarbcnsen

Storegade 31

+90
MALERME§TER

EÅf,8 JgBOEtr
PEDEBsEf,

HESSELHøJVEJ IO

ea:! ilonDaoRG

Telefon (04)45 16 79

MALERMESTER
HESSELHOJVEJ. NORDBOBG

TELEFON /t51852

rTlq§/

'IHARMONTEN,i , Holmgade 5, Norcborg, tlf " 45t4t5 I zezrz,?"r'i;[fl,^T;iÅ:iiÅia?
- Afholdelse i vore lokaler af: | ,*rDErNEMrocatxvteurr

Privatfester, møder og 1ign.
TORD.ALS XORE§(OIE

- Vi leverer også ud af huset: I r.aRoDERsEN
Varm mad, anretninger, platter | **,""i",""ir-s**"",
el1er smøi:rebrød. L"bro;4562so

F



DEFES VVS.INSTALLATøR
ERIK JENSEN

MELLEMVEJ 2 - 6.130 NOROBORGI

TELF.04-,(50565

SPONSOR 1. HOLDET NR.7

B@DEG.q,

B@l{TEHU&å§?,,
It\,Iinedamer Måvi

ogherraf, Præsenteæ

HAVNBJERG EUTIKSCE}ITER

T. PERREGAARD A.T

6430 NORDBOBG 64'4 §KOVBY-

TLF.4501 50 rLF.444/t0O

KORI{ - FOOER§TOFFER

BRIENDSEL _ BYGGEMATERIALER

siTILHOFF'
LEGETøJ - HOBBY - BABYUDSTYR

NORDBOR,G _ TELF. 45 I483

OEN FRIE

"&.

alttil
SlaH af pr§olk rlporferr
Tøj, sko og rekvisittur. Professionett hele vejen
igennem. F.eks. er Wimer ketsjere fremstilåt i
sambejde mellem Lene Køppenog Courtmast€r.

NORDBORG

E!nat
furwei 42
i4it0 Nordt

? Lorensen
.Kirkeby
:oro.Tel 04-4500 55

Kom-TLt
BYENS GRILL & BURGEF

v/(nud Tarbensen

i:",:lT,i"* 4s lg g6

A. BOYSEN & CO.

SToREGADE 30- 32 - TLF. 4515/t0

URE
eftf. opTtK

STOREGADE 65 NORDBOTG - TLF. 15 155I

W
SOXOERBORG . I{OIDIORG
123557 15 l65t

Parallclvei 6 - Lsvensby
Tll. 't5 13 43

SPONSOR '!. HOLDET NR. 10

Det Røde
Æsel
Restaurant Tlf . 45 47 m
STOREGADE 55 nr. 45 oo 8,

SPONSOR 1. HOLDET NR.3
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Som tidligere nævnt i "SPORTEN", hovde Veteron I kvo-

.Iificeret sig tiI londsmesterskobet i Ringsted d.L-2/9.
Det vor en særdeles vellykket og s]ov tur, men d^t knel:

med ot leve op tit de resultoter, som hovde gi lhol-

det "odgongsbillet" til mesterskobet.

Vi vor i den kvo"Iificoticnsrunde, der gik forud for
londsmesterskobet, ubeseiret i 5 kompe oE hcvde en må1-

score på 21-3. I Ringsted b.Iev vi beseire'i j- olle 3 kom

pe, meC en må.Iscore på I-E. I den første komp mødte vi
Svendstrup f ro Nord jy.llond og tobte med i-;4, dernæs*"

mødte vi Ølstykke fro Frederiksborg, som v.,- tobte ti"l
med o-4, og i den sidste komp tobte vi tii Sdu?? med

^l

l'1en som der fl,ere gonge rigtigt blev hævnt, er det ikke

det vigtigste of vinde, men of være med.

Til sidst vil leg benytte leiligheden til ot tokke se-

niorofd. for .l-ånet of overtræksdrogterne og de hvide

trøjer. 0gså en tok til CorI E.Rosmussen(Herremogosinet

til specialisten - Dst bBtal€r sig!

LF. (04) 45 30 s4
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En hkal bank
tur runge fordele
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Storegade 43 - Tlf . tt5 æ 34
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Stedet hvor glodc menneskcr mødesl

for den kosse proviont, hon foronleciige ot hoLdet fik
med på turen.
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