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rr §!ORTENS vand.repokal,,

Som en nyskabel-se har SPORTEN i år stiftet
en vandrepokal. Pokalen skal gå til en spi_1-
J-er, der efter tilskuernes mening har spillet
en god sæson, og idet hele iaget irar j-mpone-
ret i oe kaupe tllskueren har overiræret.
^Itså en tilskuerpokal .Afsteroningen fand'b sted
ved de to sidste hjemmekamper 06 o.et viste
sig nurtigt at et par spillere skildte sig
*raftlgt, fra de øvrlge.
r.ten første roodtager af pokalen blev John We-
ber. Johr, .<oln for 5 år sioen til NB fra Sven-
stru!.I de si-dste 2 år er han bl-evet staa-
spiller på l.holdet.Stort talent har han, og
vi. er mange oer glæder os ti1 at følge'Job.ns
videre udvikling. Pe-ler Jacobsen blev nr. 2
ined 3 sternmer færre end John. På et homogent
nold soe NB's 1.nold., der fungerer som et
<ol1ektlv, er oet naturligvls svært at vælge 

]

6n ud, Inen der er al-tid nogle der sril1( ) Inere iø jnefaldenoe end anore, og her lykJdes 
idet altså oBSå at nå frem ti1 err afgørelse. 
Itiilyrke tiL Joon wecer. c. Å.

Gå til speqalisten'0el betalsr sigl

NORDBORG
AUTOOPRETNING
v/Svond Clauscn

Mollomvet I - Nordborg

TLF. (04) 45 30 94

: r. a r rIC

BOLI6MONTERING

HOLM _ NOBDBORG _ TELF, 45,I3(E

BLO]VISTERHU§ET
Parallelvej 6 . Lavensby

Ttf. 04 45 13 43

SPONSOR I.HOIDET NR.7
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N.B. JUBILARER

JØRGEN NISSEN

3I år
250 KAMPE

(-----

FREDDY NAEF

29 år
2OO KAMPE

ALFRED HANSEN

30 år
250 KAMPE
_-å

XIG INO TIL

Kolmos
DERES HOXI XøBHAXD

TELEFON 45 I7 I7
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Einar Lorensen
Turøvei 42 . l(rkeby
il30 Nlrdborq .Tel 04-45 00 55
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A. BOYSEN & CO.

SToEEGADE 30- 32 - TLF. {515{0

Seni or-af s-Lutningsfeste.. '?. o,<tober
iidsr,e år fremkon un<iertegnede med et end-
sj-ge rueget krltj-sk 1æserbrev vedr. afsl-ut-
ningsfesten 86. lerfor bØr jeg også i år
kommentere festen, der unægtei-ig forløb helt
anderfedes end i 86.
Iestuovalget l]avoe g;orr meget ti]- at festen
1år sk,"rl-1e bl-ive el succeslliædringer og
119n, var lagt 1 meget fastere ra&mer, og de"r
bl-ev ixke sagt ei eneste overflødigt ord.
uaoen blev i år seleret ved bordene, og det
betød, at der vai. nod til al_1e. let var der
ikke sidste år, ^t maoen så også var go. \gJorde at fes-ce;r nærned.e srg oet perfex I
i'ian iravoe engageret Claus Jørgert -donoe son
konference, og det styreo.e nan med hård hånd.

tot@§lfirh
gardiner
tæpper h?,:ff.:*-''
møbler nr. $ r4iz

WESTON
FRA VÆG TIL V.IEG

TONNY PETERSEN
r,OELEB

STOREGAOE 69-71, I{OROBORG
TELEFOT{ i§ rg 3t

VI S,/ETTEA KVALITETEN I HøJS/EDE'T

og vittige cernprrlninger. Der forlyoer nogl-e
rygter, der siger, at Bonde næste år sxa.l-
assistere Leisner og I'1y11us j- 0BS BB.
Tak trl festud.valget for en fi-n fest.

xn ti-Lskuer i- Øst-kurven
lS: ikaj- man absolut kriij-sere noget, må det

være, at nan havd.e val-gt noget så revo-
lutlonerenoe som ostekage tj-l riessert.
.r-ten sma5te si,ike:t sol, Oe:t siiul]-e , men
mange l-evneoe og oet nå være et tegn på
at valget ikke var så heldi_gt.

i'iaLåi.1' 1I -:rllli I-dh

På l'r!'s rl-uoronfe:-ence den 5. dec 19BT blev
målaxtiernes præmier:. uritru,iket or. vrnderne

kÅ"
.,å w. Buss

*#ff$iu*u,Hil'rrr'l'r
' 
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Det betaler sig altid at gå til fagmande
HANS SCHMIDT

Ure&optik - Guld&sOlv
L6irertoft 8a - tlf. 45 00 ls

nar iået oeres præm1er. lei blev således
f oroef -c:

1 , .cr*:lie :

2. lræmie:
3. præmie :
zi. præmie :

5 , oræiiie :

6. præiie:
7. prænle :

-l nr=ri o ,

C ^r.-'...). p! --- '- ,

.r-rthur Caf f e sen \
uooarres Nissen )freben Naef
Arthur CaLlesen
oØTgen letersen (post)
tør'ge i'ieesgård
Cl::'::ten Blon
Å1fred Hansen

j-,tet oplyses at d.et i}(ke var Arthur, der trak
vinderne ud - men ,,thur', var oer i oen.
Vi si-ger tak trl affe son, genrren nål-aktierne
irar støttet l'lB- }LiLAKTrdJrvrrLG.iir
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UDFLUCT TIL ODENSE

Vi startede ved hallen k1. 8, og kørlre ti1 Odense via
Fredericia. Da vi kom Lrl Orjense, kørLe vl LiI 200,
men det. var i.kke rigtlgt nogeL, kun i sLanten da sø-
løverne blev fodreL.Kl-.12.30 mødt,es vi. ved bussen o6
kørte til- sLadion, hvor vi skull-e se 0B-Brøndby.I sL-
arlen var 0B bedst,men efler L5 mln flk Brøndbv mål,
og var bedsL nesLen af kampen.I halveg opirådle en
hund som må1mand.I 2. halveg var Brøndby bedsL, cg
vandl 3-o. Da vi var på vej hjem opdagede vi, al vi
havde glemL Michael W- Men så kørle vi hjemad og var
h.1.+'l1ne kl. 18.1o.,.. -\ Hilsen Allan & Bo

,
Vedrørende OdenseLuren er der indkommet endnu Lo bre-
ve, som naLurlj-gvis si.ges mange lak for. Al plaoshen-
syn kan vi desværre kun bringe dette ene. Men allj.ge-
vel mange ta(.

0L.lr-BOYS:

GINI :ÅI I'OR SAl'Ii IN GER

lJer afnoloes ordlnær general-
f orsarcl ing
TOB.SIIAG ,nN 21 . januar 1tSE
kl-. 1!. co i klubn"rset
Llagsoroen ifø1ge lovene
ii'orslag oer ønsire s benandle i ,sr:af Y::re cest)rrelsen t hend.e
senes-u + x 24 -"imer før generai-
iorsarl:-ngen' .i;estyrelsen

-Der airo-oes orcin-er generaf-
forsauilng
TOrirlAG i ii 28. taluar 19rB
kl . 19.Jo rå i'i arnerredirus
I-tags orden ii'ø1ge .l or.ene

l.egns,;at-.er og forslag til, f ov-
æno.rilgel' iral afhentes lØrdag
oen 2J.;jariuar i klubhuset kl .
'1 ?-1Å

oe s-cyrel sen

r.)
SEI{]OR:

STILHOFFI'
LEGETøJ - HO88Y - BABYUDSTYR

NORDBORG. TELF. d5I483

DE ER ALTro vELXoHITEN pÅ
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I.HOLD'T IIR.2
NØR

HERRED
HUS TELEFoN rsos35

Sln97lerlorret trlngen

F".J.J.rENsEN
Nordborg tclclon 15 1 { 06

taa{DEnlorG - xolD!orc
12§57 a5 rasl
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Herretø, - drengetøj . lædervarer
Tll. 04450070

E
HAFiIIA
HAATTD I HAATD

XELD & PEIER MATTESEN
MADS CLAUSENSVEJ 1, A43O NORDBORG

RING 45 02 05
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il. PERREqAARO A-5

6430 iVORDBOBG 6it7it SKOVBY
T1F.4501 50 TLF. ilil4a(x,

ARÆNDSEL _ BYGGEMATERIALEN

--:J,i;r a - nJ-r-r-i-- Bi, (Kirljf Sl,Al,Lp 1 g. 1 o..jT )

---!.K'. o- en6e s;ill-eoe op -på langesø stadlon:cn siorfavorltter. SeLvom der var tal_e ontc i;reosvinoere, vioste nan på forhånd at
Åbx nox var en for stor murtdiuld for r,rBSarerge, ,i11igeve1 skete oer det fantastiske
"t -,; kon foran efter 1o min. spj-l , da ensi:ra:t lr:oenolsafleverirLg resuft,erede 1 at
1'elsir e-w1r^1å plucsel:_g havde frit 1øb lrod
ma-l . 'l -o. r!k pre sserie hår,rlt og man havciepå fornemnelsen at oet var e-E i!ørgsmål om-ric f ør. Åanpen vil_re vende. ,frer åt AUx
riavoe ført 2-1 veo jtauseji, kon rlB utroiiggodi iil- Daqe i ,ianpe:t da ran uoligne ue ,rbk , 

s
f ørln6;. -Uver-raskel_ser- l-urecre , men lbk afli-
veoe itts's forhåbni-nger med 2 mål lndenf or
o nln. -on fremragencie ltB mål-mand nennis Han-
sen fornindrede ;,derrig Abk scoring. i,e- 1enend.te 2-4. ,Led neutrale ø jne nok en re )r-dig se Jr. !-o]r var si,irere i ,<ornblnationirne .
riij-ykke meo kre<1snes-cerskabet. I kan sgu
6odt c.A.

AilDEI-:SBAIUKEIU
STATTOIJSVEJ 4 - TLF. 4605 33

/-t\
( nrrtax
\--l
Køb og salg

Løjtertoft.
Til.04

METAX
BI LER
af brugte biler

13 - Nordborg

45't7 04

Kom-TLt
BYENS GRILL & BURGER

v/Knud Tarbensan

i:ltX'å,i"* /ts 19 86

URE
'eftf. OpTtK

sIoncG D€ 65 XORDSoiG - TLF. t5 t55t

PRÆI.'1IE-SKAT,,
t'p 

nÆMrE-l,rHi sr

liBs kiubnus er her i vint,er bf eveL sl-edeL lttcr :t, -
lefuglene kan lå Iual-et deres vinEer. l'lven li,rca;,,
er der korLspil hvor rnan kan vælge mellem de Herre:..-
soi] skaL og l./hlst. Der er udsai iLorbe pnæmrer, ,
f.eks. lår den samlede vinder udbeLalL looo.- kr.
Sel-vorr man ikke spiller korL er man naturl-igvis a1--
åø\I velkommen trL at besøge klubhuseL. Der er aLi:

" 
) po ."no"n. og en <age i ovnen.

not h6lø fanøt4r.

LøRDAC KL. L3.oo

KLUBKONFERENCE 5. DECEMBER

På besLyrelsens foranledning var l2 personer, en
blanding af NBere, sponsorer og forældre, inviterel
til kl-ubkonference en lørdag eftermiddag.
Meningen var at de indbudte via gruppearbejde skul-
1e udarbejde en række raporter, der skal vise best-
yrelsen hvad man i de kommende år skal- arbejde hen
imod. 0g hvordan det, skal/kan gøres.
Bestyrelsen arbejder på aL sammenfatte gruppefor-
mændenes raporter, og regner med aL have en sanlet
]r'-{erenceraporL klar t, j-l of f enLliggØrelse d.2I-I.U

\,o sxÆvr:- \? THORVALD
Roslauranl

Storegade 43

TH. 04 45 30 34

Erik Jensen
Olielyr - Centralvarme og sanitet

aul. gas. og vandmester

Mellemvei 2 - Nqrdborg

Telefon 04 45 05 65
SPONSOR 1.HOIDf,iT NR.5

FARVE OG TAPET
Storegade 17 - Nordborg

Tlt. 04 45 00 69

i/ALING - TAPETEB

LANGESø HERREFRISØR
UNDGA VENTETIDEN - BESTIL TID

Drej et godl nummer

a4 45 12 31
v. J. H. Rasmussen
I,/ågevej 2, Langesø

er--
, MALERFOHRETNING
Hesserhøjvei 32 Til. 04 45 iB 52

H,ilt i.. :;,tl / kt'"?r ff,f:*.^
' ' l tl i "'\ ;'l l den rlarxlelsbarrken

,i lt l\.., t I I
,.1 U ; , .,!i !,1, I**lr"P,.*LBu'*x*nN @J

MALEAMEEER

EÅT8 JøBEEX
PEDEBSET

HEASELHøJVEJ TO

3(F I'OROBORG

Telefon (04) 45 16 79
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En bkat bank
har n'Enge fordele

-derfur

SYD*BA]\I.K§,j
SPONSOR l.HOLDET I{R.B

benL
enghr:ff

Herre- og Damef risør

BM YT FORNEI,E"N

TTDSBESTTLLING

Mandag - Tirsda6 - Onsdag

Lørdag lukket

Havnb jerg Butiksce-ter

TIf.45084u )

* HERREMAGASINET
, ønsker alle NB+re en

rigtig GL,/EDELIG JUL
i samt et godt 1988,

Tak for 1987t

SPONSOR 1. HOLDET NR. I

SPORT
RIDEPLADSEN - NORDSORG

TELEFON 
'15 

16 25

ULYKKESFORSIKRING . TÆNDER
frVIDSTE DU .". ,)

at for kun 80 øre om dagen kan du forsikre dine tænd6r
(indtii 20.000 k.) og din førlighed (indtit 2.O00.00O kr.)
mod skader opstået vertr ulykkestiifælde i din fritid, f . eks.
i forbindelse med din sport.
Vil du vidb mere om uVkkesfor.sikrino eller andre forsik-
ringer så kontakt: BJARNE NTELSEN

Kgl.Brand
PERLEGADE 40 - SøNDERBORG

TELEFON 42 3333 (kontor) ELLER 4s4343 (prtvat)

Kuichlyer luikkere!
II 

fIII
t
,lHer skal hverken sælges isenkram, tekstil,

madvarer - eller hverves medlemmer.

Vi har såmænd bare købt pladsen her

for at støtte en god sag og sende dig

en venlig hilsen fra

-T 
ø JEKsrr nre n-,,r rrLr.

6..30 iloBDBCrVqSfitO

HELMAR'S

FOTO

Her skal du
se de billeder,
ies tos i gåit

NOBDBORG

4516 06

lndlever din lilm i dog
- og hent dejlige
forvebilleder i morgen.

SPONSOB 1. HOLDET NR. I2

NMlmC DAIIF/ASI(ERI & RE,{SEH
BIDEPT'DSEN 3
il30 toRDæaG
TELEFON (X 45tit79
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