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:NORD.ALS BOLDKLUB
:fb Anthonyrl'|,ågevej 25 ....TLF.450500
Erik NrarskovrBogfinkevei 15... 45O4O7
Corsten AntonisenrTh.Brorsensve i 22
[{illi Ziewitz,sprogøve i 9 "....TLF .453256
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NORD-ALS BOLDKLUB. s BESTYRELSE:

FoRMAND.......o,
MSTFORI'IAND. . . . .
SEKRETÆR. . .. . .. .
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KLtBHUS........,
NORD-ALS TALLEN.

:01e DollrMidthoven 23........
: Clous Clousen, Storegod e 28 . . .
:Leif NielsenrMosevong I14....
:Hons ToftrVåninggode 2I......
:Per PetersenrRypevei 8.. o....

:N0RD-ALS B0LDKLUB' s KLUBHUS. .
:NORD-ALS IDRÆTSCENTER. .

:Børge Zonchetto, Rideplod
: Poul Lyngkilde, Rugløkken
:Bent Riemerr Solsorteve i
:Anders EbsenrRypevej 60.
: Peer Christionsen, Turøve
:Jørgen NissenrRypevei 60
:Nie1s OIe Bennedsen,Kirs

sen 8.
15.,.

9.....
i L4..
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TLF.4q )5
454fiO
450283
490018
453388
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TLF.453558
453905
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450086

TLF.451806
45L919
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være rykket op i Serie I.
og ungdom på holdet lover

Jet hovoe verner .rK

fyldig beretning om

en.

nåede efterhånden som

s med lidt held i de s
ette resultot og den g
godt for fremtiden. De

forløbet ol 1987 - " og det drejer sig om nogle
kon finde rigtigt ind i folden, når det dreier
spillere hor fået en påtole fro klubben - og

der er repræsentonter for NB, of f vi'ser god

det, der tælIer sommen med resu.Itoterne"'

of Leif ..)ørgensen(hom rned

konsu.l-ent, Leif rykker oo
Høi. 0gså en kendt skikke.l-se

året der gik. Fro beret

turneringen skred frem
idste kompe kunne holdet
de blonding of erforing
r vor tok til trænere og

det gode solide orbeide igennem monge

od og
kes f

]åaerå for' sæsonen 1987
Der vor et Iill-e t'ment'

enkelte spillere, der il
sig om opførelse - de p
jeg vil henstille til o

sportslig opføre1se. De

John Pedersen bliver som i holds træner oflyst
cien klore stemme). John vi1 dog fortsætte som

fto 2. hoidet" I 1988 trænes Serie fV of KeId
j, NB. Der vor tok til trænere og holdledere.

KO[]SULENTORDNINGEN
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Konsulentordninqen hor j.kke rigtigt fungeret ,, 1987, Det skyldes ikke
konsuLenten (Thårvold) men det forhold ot Thcrvold måtte virke som træner
for junior p.gr.o. trænermongel.
"Konsulentorbe idet i en klub som NB er meget vigtigt. Det er gennem mål-

vi skol fostre fremtidens spillere".rettet orbejde i ungdomsofdelingen
Der vor stor tok til Thorvold for
å I forskellige fronter. " Hon hor orbejdet under mottoet" Spørg om

h l*-/p og du får oldrig ne 1".
TRÆ{ERE I UNGDOI.,ISAFDELINGEN

Ingen bliver rige of ot være træner sogde Børge, men

Iiåt overrosket-over ot der ikke vor flere der meldte
bI.o. indført omkostningsdækning, men det hovde ikke
Til sæsonen 1988 vor et ontol of personer spurgt om

hiæIpe, men encinu vor der nogle ledige plodser.
;;i;;";iI indt:ængende onmode-om ot oIIe' spillere, når-r. kommer ti1 det
tiålprntt, hror i vil trcppe ned, do ot huske på, ot I hovde frivillige
;""a"r" tii råcli.ghed - og det skul-Ie der også gerne være ti1 efterføJ-gerne
- så stort på en trænerr.rddonnelse".

olligevel vor
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OLD-BOYS

Der vor tok og gove til Gunnor Jørgensen. Gunnor
er frotrådt formondsposten p.gr.o. nyt orbeide
centreret omkring Kolding - Veile.
"Hor du tid, er jeg sikker på, ot der vil være
foreninger, der på dit nye hjemsted kon bruge dig".
KAMPFORDELER

Svend llrong oflyses of Birger Andersen på denne
post. Svend fortsætter som hidtil ved Dome-iunior.
DOI'1MERE

Efter kroftig opfordring fro dommerklubben hovde
NB hoft nogle på dommerkursus. 3 nye dommere 1klqr til sæsonen L988. )
NORD.ALS CUP

Trods et temmelig frygteligt veir med regn fro
stort til slut blev Nord-A1s Cup L987 ofviklet på
en fin måde. Cup'en hor ollerede givet gode kon-
tokter til. ondre klubber, bl.o. til Brøndby. God
vide om det holder, når vi slår dem i .I. division
( "5porten" )
5TøTTEI'DVALG

Der vor tok til de forskellige udyolg, uden deres
indsots vor der næppe nogen NB. DEr er "Lottb-
udvolget"r "Fest-f-By udvolget". "Klub 22", KLub-
husudvolget"r "Aktivgruppen", og l'Sportent'.
NORD-ALS IDR/EISCENTER &-

Somorbejdet med centerledelsen og de onsotte fun-
gerer fint. Vi kon oLle nu glæde os over en yd-
videlse med en ho.l, mere.
Kompbone II vil forsøgsvis blive onvendt som træn-
ingsbone for Serie II.
NoRDALS oRDNINGEN E ,

"Der hor ræret ofholdt en del møder og på nuyln-
de tidspunkt ofventer vi den politiske reokt. ,
på det of os (Børge + 4 ondre idrætsledere) s6t-
serede forslog tii ændring/nyordning".
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I.IY STRUKTUR

Der hor igennem 1987 ræret orbejdet med klubbens
struktur og kompetencefordeling. Der foreligger
nu et resuLtot. (vir blive behandlet i Sporten
SPCr.ISORER senere på året.)
NB nyder o.Itid stor velvil!e ved henvendelse til
sponsolerne.
"Tok til somtlige sponsoter for det støtte I giver
tir NB".

AFSLLINING

Børge sogde til sidst tok til de øvrige bestyrels-
esmedlemmer somt oIIe, der gennem .1987 hovde del-
tooet i kluborbeidet.
"(-\ jeres indsåts kunne foreningsorbeidet ikke
k;,J.'

[.NGDor,rsFoRMANDEI{S B ERETNING

Der hor i 1987 turneringen været tilmeldt 22 hold.
Derof b.Lev 2 hold kredsvindere, nemlig Drenge B

og Puslinge.
Trods en Iidt lov plocering for nogle of holdenes
vedkommende, mente Per of spillerne hovde lært en
mosse of de måske ]idt for stærke modstondere.
Tilmeldingen til 1988 bliver meget lig den i 1987.
Der blev dog ingen Mesterrækkehold. Det er resuJ.-
totet of store overvelelser, hvor spillermoteriol-
et hor ræret vurderet.
Der vor tok fro Per til ofgående trænere og vel-
kommen til de nye trænere. Thorvold og Verners
store indsots for ot skoffe trænere blev også be-
Iønnet med tok.
"Det e.r mig en gåde, ot der ikke er flere, der
gerne vil love et stykke orbejde i ungdomsofdelin-
gen, enten som træner eller som leder. Det hor des-
rærre vist sig, of det er endog meget vonskeligt
ot skoffe folk til de forskelLige poster, hvod
det sd end kon skyldes. Jeg tror ikke på, ot det
bIi-T nemmere fremover, snorere tværtimod. Vi må
pl(-, ot sætte os ned og fundere over hvod der
eventue.Lt kon rære årsogen til den monglende in-
teresse for of udøve en gerning i NB's ungdomsof-
deling".
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A. BOYSEN & CO.

§TOEEGADE 30 - 32 - TLF. 4§ t6 it{t

Do Per p.gr.o. orbeide m.m. f,rotræder jobbet som I
ungdomsformond (men fortsætter som træner) be- i
nyttede hon lejligheden til ot ønske ofløseren I
held os lykke. I
Per slittåde med orderne: "Jeg kon kun sige, of 

Ijeg hor ræret glod for de 4 år ieg hor fungeret 
I

i embedet, selvom der ind imellem hor vræret nogle 
I

smd gnidninger. Jeg hor ihvert foLd fundet ud 
I

of, of der er monge ting, der skol folde i hok, 
I

for ot mon kon drive en ungdomsofdeling of NB's I

størrelse, Tok" . I

SPILLETJDVALGSFORMANDENS BERETNING 
I

Jørgen Nissen nævnte de forskelLige holds ploce- 
I

ring. Det mest benrærkelsesværdige vor nok det 
I

store ontol spillere, der vor benyttet specie\. I

på 3.-4. og 5. holdet. Det vor vist nok omkr I t
50 spillere pr. hold. - 

|

l'4åske skul-Ie vi melde nogle flere.hold til, når 
Ivi hor så monge spillere (Sporten). i

Der vor uddelt et rekordontoL røde kort - 18 stk. i

- Det må ændres mente Jørgen - og det formedent- j

lig tiI lovere tol. 
i

REGNSMB OG STATUS 
i

Anders Ebsen redegjorde for årets økonomi. Årets 
I

regnskob udviser iåtoft et overskud på godt 18 t' i
kroner mod et budget på 12 t, kroner. I

Trods det gode resultot, er der dog flere områder, !

der hor hoft noget større forbrug end formodet. 
I

Heldigvis hor indtægterne, ihvertfold de rzæsent- |

lige - også hoft en opod gående forløb. Både i
kontingent, Fest-I-By og Lotto gov større ind- i
tægter end budgetteret. t

BenrærkeLsesværdigt er det nok ot entreindtægten i
kun udgør co. % of indtægterne og Nord-ALs ordn- I

ingen liver knop 4ft. I

For året 1988 er der budgetteret med co. Io% 
I

.Lovere indtægter og udgifter, resulterende i et !

,na"rrtra på"10 t. tton"r. 
i

FORSLAG \ I

Efter indkomne forslog b.lev den strommet oo oi I

kring stemmeret i NB's love. De totoLe ændringer i
vil frEi§E-T-de reviderede 1ove, men her kon I
rtevnes, of stemmeret hor olLe oktive medlemmer I

over 16 år,bestyrelsesmedlemmer somt ledere, I
træner, holdledere og udvolgsmedl"emmer godkendt t

of bestyrelsen. Desuden hor 2 forældrerepræsenton- |
ter pr. ungdomsrække for medl"emmer under 16 år I
stemmeret. I

Efter en Lidt mere drøj omgong nåede mon frem til I
ot ]ode beslvre.Læ! bestå of 6 medlemm-e_r udover I- 

FORTsÆrrER PÅ SrDE A I

wt@/fø[bt,
gardiner
tæpper h?,T[",'J:'-''
møbler nr.4srå2

WESTON
FRA VÆG TIL VÆG

TONNY PETERSEN
iIOBLER

STONEGADE 69_71. NOBOBOBG
TELEFOil 45 19 31

VI S/ETTER KVALITE|EN I HøJSÆDET

SPECIALCENIER I HVIOEVARCR
rLF. a6 07 66 - /46 02 65

Del betaler sig altid at gå til fagmande
HANS SCHMIDT

Ure&optik - Guld&sOlv
Løjtertoft 8a - rlf.4500 15

""6 -- n.

formond og kosserer. Det vor dog en mere teknisk tingr- idet "udvidelsen"
bestod of en indtræden of ungdoisformonden, old-boys formonden somt spil-
Iåra"ofg"formonden i den egeitlige bestyrelse. De 3 hovde hidtiL "kun"
deltoge"t i bestyrelsesmødeine ,"å 

"orme-stotus 
som de egentlige bestyrel-

sesmedlemmer.
Kontinqentet blev for seniorspillere hævet fro 350 kr. til 4oo kr. pr. :

fofm'rftr ungdomsspillere biev det hævet fro !75 kr. til 200 kr. pr.
hol_vår. TiI geigæId iår ,on så lov ti1 ot yde noget mere til træning.
Kørselsgodtgåt.i""n blev hævet fro 60 øre p't. km til 1,oo-kr.
Her bør-ve1-tilføies, ot tokket \ære en stor indsots of bI'o' Anders
Jensen vor privotkørsel g6et op i L987 og buskørsel ned med store bespor-
elser for NB til føLge. I

VALG

ungdomsformonden ønskede ikke genvolg !g som et bidrog_tit NB's nye struk-
tui blev hon of1øst of NieIs gLe Bennedsen (formond), Ernst Sønnichsen
(økonomi) og Arne Østergård (sekretær). En spændende struktur med fordel-
ing of oiU"ja"t på 3 hvår dei før 1å på 1. Det er også en klor erkendelse
of, ot der iå for meget orbeide tit ån person på formondsposten. 

I

FORTSAT FM SIDE 6

Øvrige volg vor oIIe genvolg.

EVENTUELT

Gunnor Jørgensen og Per Møllerskov tokkede of som fornænd. Per fortsætter
dog i klubben som træner ved Miniput.

holv-el-Ieve.

's bestyrelse:
(ø.f.v.) Bent Riemer, Peer Christiansen,
Zanchetta, Jørgen ldissen, Ole lall, IIiels
nedsen, PouL Lyngkilde, Anders Ebsen

Børge
O.Ben-

GenerolforsomJ.ingen bfev ofsluttet klokken godt

w

(l



OLD-tsOYS GENERALFORSA''1LING 88012i

Fro formonden Gunnor Jørgensens beretning kon bl.o. nævnes (frit udvolgt
og fortolket):
Ploceringen iPlocerinqen i turnerinqen:
ffi1 points - mål 23A-noloeI : l\r. 7 J.-L POI-nLs - IIlua zo -

B-holdet : Nr. 4 19 points - nåI 24 -
VET. I : Nr. 2 21 points - måI 48 -
VFT TT Nr 7 5 naints - mål 7 -VET. II : Nr. 7 5 points - mål 7

Gunnor opfordrede til en .Iidt mere helhiertet
komme .l-idt væk f ro bundregionerne.

sports.Lige som de mere festprægede orrongementer.

20
r0
38

: indsots i L988, så vi kon

Trænino:
Det er n-*sten umuligt ot f å en f orm f cr træning op o-" stå , idet t iere o:
de "gomle'' spiIler iå f1ur" hold o9 enddo på sånj.orhold i weekencierne.
Der 6Ieu opfordret til- ot møcje freÅ til indendørs hver mondog kI. 20.15i
21 .00 i Nordolshollen. 'i,,

Fronkrio-turen: I

-

Grr"or 6T;TG den vellykkecie retse til Poris og omegn i mc I måned. l

Rejsen er iidligere refereret i SP0RTEN. Monge hovde ydet'en kæmoe j.ndsor:s

meå forberedelsen til rejsen. Udover minderne om en god tur er ier frem-
!rogt en vidio-lij-m, som kon "lånes ved Peter 0iock. Det skul-tre være en
åotågelse med monge "skæve" selv Eiffeltårnet' 

I

Økonomien t i

oTEEo'7§-ofdelingen udviserren sund økonomi. Der vor et overskud æ godt
IOOO,OO kr. Rort ot se et regnskob, hvor de største poster er vosk of
trøter (mon skol se ordent.Iis ud), ofslutningsfester (det skol ikke være
iåa6ål,a'det hele) og dommere (de'burde egentii.g i stedet give 1ærepenge).

Hovedforeninoen:
fiT-;TTre det iortriniige somorbe jde cier hor været meci hovediorenrn-
gen. Der er monge spænoende tiltog igong: øieblikket, nærmere heron'oå,
ioreningens genårolforsomling (omtolt ondetsteds) 

I

Tok til hi*.Ipere m.m.:
ffiti1oIle,derpåeneI.Lerondenmådehiæ1peri0Id-
Boys ofdelingen somt til de o]d-Boys der hiælpervi hovedforeningen. også
tol :ti1 NordåIs-Idrætscenter for godt somorbeide i forbindelse med såveI

)

)

OLE DALL.

Født og opvokset i
Aabenraa flereårigt med-
lem af AA.B.K.
\fogle år i Odense spll-
lede for B1!o9 på divi-
sionsholdet.
Toppen af fodboldkarie-
ren nåedes først i N.B.
på Old-Boys A.
Gift med Laura.
2 drenge (Christian og
Mikkel) begge NB'ere.

)
)

orbelde. Dette btev godkenrdt. Som ny formond for Old-Boys blev volgt
01e DoII (se omtole ondetsteds).
Clous Ctousen blev genvolgt som kosserer. Leif Nielsen blev ny bestyrelses-
medlem. Revisor er iortsoi Corl E. Rosmussen (Corl 5. Berg) ob Corlomedlem. Revisor er iortsoi Corl E. Rosmussen (Corl 5. Berg) ob Corlo
Meier ("der Berliner").
Spillerudvo1g : 01d-Boys

Vet.:
Vet.:

"SPORTEN'I benytter lejtigheden til ot sige tok til Gunnor for nogle gode
år som formond og velkommen til OIe.

Hons Toft - 01d-Boys B: George Søreasen
Per Pedersen og Thomos Domgård
Frede Andersen og Arne Lund

B.

Per Søndergaard

C.

Verner Pedersen

,ffiT SIGDI,EI{]{ER I l\tr.B.

.. .. ,l:1,;:. ;.tn,Mffi
|W,FrE

iW
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E. N.

HVOR ER NB. s HJÆLPERE ?

Jo, de er monge steder. Mon
foregår noget i NB regi.
56ledes også til julebollet
c enter.
40 of klubbens trofoste og
med dette orrongement.
Det vor 5. år i træk ot oktivgruppen orrongerede julebol.
Der vor rekordstor tilstrømning musikken blev leveret of Scondinovio-
Bond.
Do bollet stoppede gik hjælperne igong med ot rydde op. Et kæmpeorbe)de
skulle gøres inden det vor fyroften. Ud på morgenen vor hollen ryddet
oq hiælperne kunne qå tiL velfortient morsenmod i cofeteriet.og hiælperne kunne gå tiL velfortient morgenmod i cofeteriet.
At orbeide næsten 8 timer i træk 2. juledog kon virke surt, mAt orbeide næsten 8 timer i træk 2. juledog kon virke surt, men når
resul.totet gøres op, og der er et rekord stort overskud til klubben,
synes det sure of rære glemt.
Anders Ebsen, der hor leveret ovennævnte oplysninger, r
til Idrætscentrets personofe der - som sædvonlig - vor
ofviklingen of orrongementet.

behøver ikke of lede efter dem, når der

1987 ofholdt 2. iuledog i Nordols-fd:æts-

dygtige hiæIpere vor mødt op for ot hiæ}pe

)
i

okto
ved

etter også en
en god h iælp

l:lgEIE!=I==1:99:
Det er oltid forligt ot begynde ot fortælle om

$vor godt det skol gå i fremtiden, når det måske
ikke er gået så godt i 1987, nen vi vover det ql:
lr"geveJ..
Vi hor plonlogt med Lo - 11 numre of "SPORTEN" i
1988 og vi er enddo så modige, ot vi hor lovet en
plon for hvornår "SP0RTEN" udkommer (ens normole
ugeblod kon så ofbestilles i den uge). Plonen
bliver opsot i kl,ubhuset. Det vil fremgå hvornår
stof skol være ofleveret til SPORTEN for ot hove
en chonce for of rrære med. Vi forventer of få en
nlsr»1e stof . Der må frirregå en mosse i en sådon Le-
o,( ) forening. For of kunne klore skrivningen of
deh -store stofmængde hor vi offieret os med en
professionel skriverkorl (liilli Ziewitz) hvis
eneste Iøn - og det er rigeligt siger hon - be-
står i of være den første tiJ- ot læse jeres ind-
Iæg - og more sig. Ib Anthony er cheffotogrof.
Vi.l- I vises frem så kontokt blot Ib. Hon hor god
erforing i of forskønne bilLeder. Hon hor lovet
selvportrætter i monge år. Derudover er der Erik
og Corsten. Vi hor nok stodig det største orbe)de
nemlig med of holde jer i gong. Men vi er mænd
med mod på store opgover.
"sPoRTEN;' (eri.L N.)'

Kørsel- i ungdomsofdeling i 1987

Igennem 1987 blev en omlægning of kørsel for ung-
domsspillere forsøgt. Det vor målet ot få mere
privotkørseI til de nærmeste Lokoliteter ved ot
få foræ.l-dre m.m. endnu kroftigere engogeret end
tidligere.
Det hor væref en klor succes med derof store be-
sporelser po NB's største udgift kørse.L til følge.
AlIe der hor bidroget med kørsel i 1987 overbringes
hermed en stor tok. Vi håber monge fortsot vil del-
t",y' ) Pr. kørt km giver det lidt mere i det nye år,
me[-/il]ionærer bliver I ikke, men tænk på de monge
gIæder f får med ot hove bilen fyldt med LevendC 

-

unge mennesker, og ungdomsfodbold er jo også skøn
of se.
Andreos Jensen NB'
også ydet en stor
kender oltså ikke,
Iovet en vogn, du
fdeen vor dog god
Erik N.

s odministrotor of ordningen, horil'
indsots. Men Andreos, politiet god-
ot du til puslingespiLlere får l

kon trække efter knollerten. I

Herretoi . drengetøj - lædervarer
Ttt. 04450070

HAA]TD I HAAITD
I(ELD & PETEN MA?'ESET

UADA CLAI SEiTWEJ r.. Oa:X' XOnDBOnc

R|NG tts0205

nok.

STILH(fFFI
LEGETøJ . HOBBY - EABYUDS'YN
NORDBORG - TELF.151183

DE ER ÅLTID VELKOMTEN PÅ

§Ø,,,;ffH"å,
NØR

HERRED
HUS TELEF.N 450s35

Sltt!rter,on et tt In J7 en

Fa.J.J.rENsEN
Nordborg tclclon ,15 1,1 06

toNDEtrotc - xoRDlotc
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DRENGE

Jt,NIOR

TRÆ.IERE/HOLDLEDERE I NB. S I.T.IGDOI'ISAFDELING 1988

PUSLINGE : Jon Wind, Jon Heiss, Lisbeth HoId

MINIPUT : A: Per MøIlerskov, Jesper Nørskov
Erik Nørskov

B: Jon Wrong

LILLEPTT : A: Flemming Villodsen
B: Kim Rosmussen
7 monds: Georg Sørensen

: Lors Møllerskov, Poul 0tto Bonnerup
Gunnor Jensen, Egon Honsen

: A: Verner Petersen, Benny Jørgensen
B: Jens Honsen

YNGLINGE : Korsten Holtebo, Freddie Noef
Poul Christionsen

DAMER
(sEnrE s)
Jt,NIOR
DAMER

PIGER

SMÅPIGER

: Peer Rosmussen, Hons Keller

To formænd takker

Svend l,lrong

Kield Andresen, PouI Erik Antonisen

Mette HonsenDin økonomipartner.
Nordborgvej 24,

6430 Nordborg.
Tlf 04-491177

Gunnar Jørgensen Per MølIerskov

t. PERREgAARD A-i
6tI3ONORDBOBG 6't7aSl<OvaY
TLF. a5ol50 ,LF. 'L4atx,

KOF'T - FODENSTOFFEF

ARÆiIDSEL - BYGGEiIATENIAL€N

r.:}.. METAXqY* BTLER
Køb og salg af brugte biler

Løjtertoft 13 - Nordborg

TtI. 04 4517 04

Kom-Ti-t
BYENS GRILL & BURGER

v/Knud Tarb€ns6n

i:"å"oT.on"* 45 19 86

Ting, jeg ikke forstår

Hvis mon går hen og ser fodbold, det rære sig
Senior- eller Ungdomskompe, og mon går rumdt mel-
1em pubJ-ikum, så hører mon folk sige - træner,
hvorfor gør du nu sådon, det er do helt forkert,
nej, du skol gøre sådon og sddon, el,l-er mon hører
forhenværende voksne fodboldspilfere std og råbe
- dommer, det er do helt forkert - ordene der
bruges vil jeg ikke skrive.
Jeg synes de mennesker skulle st6 frem og vise
hvordon det skol gøres, klubberne mongler både
trænere og dommere.
Jeg er en of de heldige, som hor prøvet Et skul-J-e
skoffe trænere. Det er de mest fontostiske ting
de(- lives som undskyldning - kom nu ud of buskene.
Hd liger de unge mennesker er så vonskelige, i"g
vil vove den påstond, ot de er ikke mere vonske-
lige end vi selv gør dem ti1.
0vennævnte er fro en, som kommer meget på ldræts-
onlægget.

BP STøTTER SPORTEN

NB hor gennem 3 år
BP-CENTER LANGESø,
Louridsen hor givet
benzin.
Aftolen hor ræret god for
håb, ot monge NB'ere hor
benzinkøb hos BP.

hoft en sponsoroftole med
hvor indehoveren Flemming
et ørebeløb pr. solgt liter

NB og det er klubbens
bidroget tiL oftolen ved

Ordningen

:"

.oll bta ., SKÆYE

: -; ? ru0nvalD
ii -,5r''. ,- I Rssl8urant

C_J,-t I Storegacje 43
'" 

". 7,rr§ Tll. 04 45 30 34

Erik Jensen
Oliefyr - Centralvarme og sanitet

aul. gas- og vandmester

Mellemvej 2 - Nqrdborg

Telefon 04 45 05 65
SPONSOR l.HOLDIT m.,

FARVE OG TAPET
Storegade 17 - Nordborg

Tlf. 04 45 00 69

MALING - TAPETER

LANGESø HEBBEFRISøR
UNOGA VENTETIOEN - BESTIL TID

Drei et godt nummer

04 451231
v. J. H- Rasmussen
Mågevei 2, Langesø

r?]r?(r7 \WE
MALERFORFETNING

Hesselhøjvei 32 Tll. 04 45 18 52

Jeo
klaår ffifl*"
dgn l-landelsbanken

It*r_{"P*Er,asanrKn}I@
}TT HONOBORO

Telefon (04) 45 16 79

MALERMEATE R

EAf,8 JøBOET
PEDEBSEX,_

HESSILHøJVEJ TO

--8- -9-
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)61';tvÅ. Enhkalbank
,.{f [> ], fttr rnange foftlele

,! \'uJ/' -derfior

i._, ,; SYD*B_ANK t i',)Y Iw
SPONSOR 1. HOLDET NR. 12

NoRD8OBG DAtrIF/ASKEBI & REI§EH
FIDEPT'D§EN 3
il30 ioflmRc
TELEFON 0a itsl/t79

{avnbierg Butikscenter

TIf . 4s 08 40r,J

SPOBT
RIDEPLADSEN - NORDAORG

TELEFON 
'15 

16 25

UI.YXKESFORSIKRING . TÆNDER
VIDSTE DU ...

at for kun 80 øre om dagen kan du forsikre dine teen, )
(indtil 20.OOO kr.) og din førlighed (indtil 2.OOO.OOO FrJ
mod skader opstået ved ulykkestilfælde i din fritid, f . eks.
i forbindelsd; med din sport.
Vil du vidb mere om ulykkesforsiking eller andre forsik-
ringer så kontakt: BJAET{E NIELSEN

Kgl.Brand
PERLEGADE 40 - SøNDERBORG

TELEFON 42 33 33 (konior) ELLER 454343 (prlvat)

-Io- -11 -

FORÅRETS
NYHEDER
i smart mode-
tøj er begyndt
at vælte ind
ad døren.

Kom ind og
se og prøv
helt uden
købetvang

SPONSOR I. HOLDET NR.1

EIE

Kvicklyer kuiklrere!
II 

fIII
Her skalhverken sælges isenkram, tekstil,

r madvarer - eller hverves medlemmer.
,ti nrr såmænd bare købt pladsen her

for at støtte en god sag og sende dig

en venlig hilsen lra

HELMAR'S

FOTO

Her skal du
se de billeder,
ies tog i går!

NORDBORG

451606

Indl€ver din tilm i dog
- og hent deilige
forvebilleder i morgen

H_ffiæ \{- NbJ---I\\

@


