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''FORMNDSTANKER''

Ved storten til ny sæson, skol monge ting folde
kontokt til gomj"e trænere og nye skol søges, det
de skol toges umiddelbort efter ofs.Iutningen of
tingene skol så vidt muligt på pJ-ods.

Der skol tilrettelægges træningstider, hvor der toges rimleligt hensyn
til olles ønsker i klubben.
Holdti.Lmeldinger skol ofsendes.
Kompfordeler, køreelsleder og Iokolciomner "skofferen" er i oktivitet -
der skol- kigges på kredsinddelinger og kompe - såvel trænings som turner-
i.ngs skol oftoLes, der sko.I ses på kørse.l-soktiviteter, og der skol kon-
tokt til lokoIe dommere.
AILe er i oktivitet - når stortskuddet går, skol olt kloppe.
y 9r frivillige Iedere, der orbejder for NB og i dens interesse.t-

på plods. Der skol t
er kontokter som oL

foregående turneringil
S"
på
sen
ti1
Med

-vom vi er frivillige uden skrevne oftoler, mener leg, of o.ll-e hor krov
en rimelig behondling - der skol være "foir pfoy" - både fro bestyrel-
til iederne og fro lederne til bestyrelsen, eIlers fever vi. ikke op
det, som er god klubånd og det, som kendetegner den gode leder.
håbet og troen på en god sæson 1988.

B .2.

|JDDRAG FRA NBrs KLUBKOI'IFERENCE - AFH0LDT DEN 5. DEC. 1987

INDLEDNING

Som et led i vor omstiukturering of klubben i o.Lie forhold indgik konfer-
encen som en del of denne.
Konferencens formå.1- vsr de.j,s of give bestyreJ.sen
tiitog, vi orbe]der p6, ikke vor helt ved siden
ticien vili.e forme sig på forskellige områder.
Den positive modtogelse som konferencen fik, og
de, som olIe deltogere iogde for dogen, og ikke
er opnået, er bestyrelsen toknemmelig for.
Vi hor nu et godt og sogligt udgongsounkt til vor endelige færdiggøreIse
of orgoni.sotion, struktur og måIsætninger.

D. bpoRrsi-ior
Her bør vi sotse p6 top - bredde relotioner og ungdom med ledere, som hor
forståelse for forskelligt ombitionsniveou.
Vi skol kunne tilbyde rommer, hvor det er ottroktivt of være som medlem,
forældre og sportsudøver, og hvor oIle medvirker til ot skobe klubånd,
som trives og udvikles igennem sociole relotj.oner j. fælles oktiviteter. Vi
skol hove tid tj.l orbejdet og hinonden.

TRÆK PÅ SAMME I{ANMEL - LøFT I FLOK

øKoiIoMISKE FoRH0LD

oLternotive indtægter ændres
indtægter vj.l fortsot komme

et fingerpeg om, of de
of, og on hvordon frem-

ciet seriøse stykke orbej-
mindst det resuLtot, der

ikke v-æsentlig i
fro L0TT0, FIB og

Forholdet
de næste

mellem
år " Vore

foste og
største
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AKTIVGRUPPE, oltså oi.ternotive indtægter, og det
er helLer ikke noget konkret, der tyder på, ot de
kommunole tilskud viI vokse.
Generelt betrogtet er kommunens tilskud til klub-
ber for små, og den gør for lidt i retning of,hvod
det er for en støtte, der er behov for og i det
hele toget, hvod fremti.dens krov fro k.l-ubber kon
være.
Her nogle ting ti1 ændring of dette:

- betolt frihed tiI Ledere (toppen)
- heltidsonsot forretningsfører
- lederløn, som i unqdomssko.l-e
- tilskud efter oktiiitet/størrelse/omkostn-

inger, onden fordeling of midlerne
- sæIge NB som en kulturel institution

( inieressegrrpp"),
PERSO{EL

For of kunne honorere de krov, somfundet, vor med-
lemmer, trænere stiller tiI klubben, vi1 en hen-
sigtsnræssig plonlægning of fremtidigt personel somt
udskiftning of bestående \rære rigtig'.
HVEI1 MR Vi BRUG FOR

ffi
- Pers. med ledelseserforing
- Pers. med økonomisk indsiot
- Pers. med klubindsigt/spoitslig profil
- AlIe bør hove socio.l forståeIse

Ti1 ungdom/senior:
- Pers. med soc. indsi.gt og lederevner
- Klubindsigt - stor interesse for frj.tids-

orbe jde

TiI old-boys: Findes i egne rækker

Som trænere: Top - bredde forståe]se
Som hlælpere: Vij, gøre et orbelde uden væsentli-

ge måJ., men findes med omhu ofhæn-
gig of opgove.

Vigtigt er også, of vi er opsøgende i egne rækk.-"
for på den måde ot fi.nde emner og få dem uddonr )ti.l. senere kluborbejde. Seriøse og prof. Tedere "
er ikke of forogte, men lyst, interesse og forstå-
efse for kluborbelde skol ræere til stede.

,, )

Gå til specialasten'Det b6taler sigl

NORDBORG
AUTOOPRETNING
v/Svrnd Clauson

Mellsmvej 7 - Nordborg
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AI"IB ITIO.]SNIVEAU

Senior I hold l"1ox. Serie I - blive i Serie 2
- 2 hold Serie 4 evt. Serie 3

- 3 hold Serie 5 evt. Serie 4
- 4 hold Serie 5 og 6
- 5 hold Serie 6

Ungdom I hold .1 . år A. rk.-2. år evt. m.rk.
- 2 hold Evt. A.rk. - generelt B.rk.
- 7-monds Lære fodbold gennem leg

G@ER

- R"jser - stævner - weekendophold

, -, Generel kørselsgodtgøre1se for olle i NB
I-' Klub Ieverer spilLeorogt

- Behond.l-ingsformer fysioteropeut - Vocusoc

- 0mkostningsgodtgøreLse for trænere

Vi håber, ot du hor iæst uddroget med interesse
og Iigesom os fundet det v-æIdig interessont.
Der er monce voriobier ot, trække på og bruge som
grundiog for vort viciere orbejde .i kiubben og dens
udvikJ.ing.

Hed sportslig hilsen
BestyreJ.sen

qElqRUci!48!fq

Der er genbrugsmorked of trø1er, træningsdrogter,
bukser, strømper, støvLer og ondet fcdbolducistyr
i ki.ubhuset
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A. BOYSEN & CO.

SToREGADE 30- 32 - TLF. 45l6tto

tot$/fi[h-
gardiner
tæpper i:fffi'J:'"'
møbler nf. rr51432

)et betaler siq altid at gå til
HANS SCHMIDT

tJre&optik - Guld&sOlv
Løitertoft 8a - ttl 4500 15

|\'1ED LEMS K0l'lT INGENT

fnden næste nummer of SP0RTEN udkommer i opril
måned, skulle gi.rokort være sendt ud til NB's
medlemmer tiI brug ved betoling of kontingent
for foråret 88.
Kontingentet er fostsot ti.l 4oo kr. for senior-
spillere og 2oo kr. for ungdomsspilfere. Al-t som-
men for et holvår.
Vi hdber på en loo% indbetolingsgrod fro medlem-
merne. Sidste frist for betolingen vil fremgå of
girokortet.

medL ems kontingen topkrævni nS sc x1f

WESTON
FFA VIEG TIT VÆG

TONNY PETERSEN

'.OBLERSTOREGADE 69-7i . NOROBORG
TELEFON 45 T9 3I

VI S/ETTEA KVALITETEN I HøJS,/EDE|

W. Buss
El-inrlrllrltr
rl3

SPECIALCENf ER I HVIOEYARER
TLf. /1607 68 - ,1602 56

Dette er det første irrdlæg i SPORTEN.
Vi vil her fortælle lidt om pigernes "gode" vil-
kår i.ndenfor den store vide fodboldverden. Det
skol siges, ot NB ikke er den eneste k1ub, der
ikke prioriterer kvindefodbold særlig højt, men
de kunne måske biive den første.
1986 blev de doværende piger og luniordomer spil-
ler Sønderjyske Mestre/ men det hor vi ikke nrærket
meget tiI. 0g dog skol der tilfø)es ot NB spender-
ede engong pølser og en beoutybox på os, og dermed
vor det gjort. Vores ønske om ot rykke op i JBU
blev oldrig opfyldt, og hovde det været et drenge
hold, vor ønsket stroks bLevet opfyldt.
På trods of oflogte skæve bolde, ingen mål til
trænj.ng, mongel på bo1de, de resterende trænings-
tider når senior hor glort deres voig og oflogte
trøjer hor vi otter i 6r formodet ot stille et
hoj-d på benene. Hvori ligger forskell-en på pige-
og drenge fodbold ?
For ot der her til sidst skol stå lidt positivt
i. indlægget vil vi endnu engong tokke dem der som*
lede ind ti1 os, ved fodboldofslutningen 1987, \
Der er dog nogle enkelte stykker i klJbben, sc )
respekterer pigefodbold og sommen med dem hor v!
formodet ot stilIe en træningslejr på benene.
Den 1øber of stoblen i weekenden den 5.-6, morts i

BARE FORDI VI ER PIGER ...

Nordols Idrætscenter.
Her til sidst vil vi ofslutte med en efterlysning:
"PiGER SøGES I ALDEREN 16 - 99 ÅR" tif hver'mondåg
og torsdog fro kI. 19.00 - nsA ved Nordsl-s fdræ-
tsc enter .

Pd domeholdets vegne
Inger, Sonjo, Annette og Lene

6".

NBr s p19er.
Indendørssæsonen 87./BB.

Efter en meget fl-n udendørssæson - plgerne sluttede son nr' 3 I sI's
turnerlng - var det spændende at se om de gode takter vi1le blive fulgt
op 1 den forestående indendørssæson, nen det vLste sig hurttgt' at der
lkke var nogen som helst grund tl1 bekymrtng 1 denne henseende'
Det store antal spillere vl havde tll rådlghed betød samtidig' at der
kunne dannes tso turneringshold. Begge hold kom i en "aIslsk" puIje sam-

men med Hørup I, Hørup 2, Augustenborg oq Lysabild' Slut'stillingen blev
en suveræn topplacerlng tt1 hotd A og en 3' - 4' plads t11 hold B' Hold
A var således klar tlI finalestævnet on det sønderjyske Mesterskab den
30. januar. HoIdet, der nu var blevet forstærket på måImandsposLen' mød-

te fren tiI sundevedhallen ned deL sædvanlIge høje humør, nen santidig
føILe man en fortættet spændlng, hvor aIle var parate tiI at yde deres
bedste. De seks fremmødte puljevindere var delt op i 2 nye puljer å tre

mesLerskabeine i vinqsted den i3.-14' fetrruar'

Da vi mødte frem, var der - ja man frjstes næsten til aL stqe naturlrq-

vis - prcblemer med indi":varterinqen ' l'1an kunne ikke finde lokaler tiI

os, og der var endvidere meldt tre personer for l-idt ti1' Nå' vi fik

efter en tre kvarters tid endel.io k1ædL om oo skulle nu indsnuse noqet

atmosfære. PIudseIig blev vi klare over, at stævneforløbet var ryky'et

en halv time f rer (in9en f orudgående meddelelse), så pludse1lg lravde vi

krrn et halvt mj,nut ti1 al få smldt overtræksdraqterne oq komme i gang '
kolde og uopvarmede' Da den 1. kamP samtidig var mod de senere guldvin-

dere fra Frederlksborg 
^nL, 

nåtte det gå gafL' v1 tabte 2-B' r den næ-

ste kamF havde Pioerne fundet meloclien, og havde de senere søIvvj'ndere

fra tlorjyllands Amt alvorligt på hælene - resuLatet blev 4-4 - Den siC-

ste pu1-tekamp var mod sorø Amt og blev vundet med 1l-2 i fuldstændiq

oprisningsstil. Til sammenliqning kan lige nævnes ' at Frederiksborg kun

vandt ned 7-3 over Sorø-holdeL.
Kun et enkelt må1 skildte os fra finaLerunden, men jeg tør godt sige'

at p.igerne i de to sidste kanpe fik vist nogel af det bedste spil j'

prfi.", og det endelige resulLat blev en flot 7' plads'

Der skal herfra.lyde en stor tak tiI samr-Iige sPiIl-ere på de to hald'
både for deres indsaLs på banen samt for deres måde at optræde på uden

for banen - ikke nindst på udebane. De har i enhver henseende været
værdige repræsentanter for Nordals Boldklub'

santidig vil vi gerne s19e tay' ti1 de foræIdre der støtter med kørse1

såve1 son ved fremmøde tll kamPe og stævner'

Kjeld And!esen.

NB. vi ha! naturllgvis oqså deltaget i f ire af de lokaIe stævne! i vin-

Lerens Iøb: I\ugustenborg, Lysab1ld, Dybbø1 oq svenstrup'
ResultaL: Nordals son vinder af aIIe fire stævner'

n.

sig hurtlgt =ot t"t..d" den klart stærkeste pu1je, hvor Åbenrå til gen-
gæld var alene om at repræsentere styrke I den anden pulje'

a



RESULTATER FM N.B.'s SKOLECUP 1988Efter at have vundet det Sønderjyske llesterskab i indendørsfodbold
skulle vi tlI Iandsmesterskaberne i Vingstedcentret. Turen derop fo-
regik i- prj-vatbiler. Svend havde Trine. Uj-a, Mette og Dorthe R. med,
mens Kjeld havde taget Åse, Dorthe, Helle og Karen ned.. Åse var ued
son anstandsdaEe og skulle samtj.dig passe på vore formuer og dyre
smykker. vi manglede nålpigen CaDilIa, nen hun kørte selv dertil ned
s j-n mor og f ar.
Da vi ankon, blev vi efter Iang tids venten indkvarteret i 4 stk. 3-
mands være1ser, der både var fine og rene da vi ankom, nen det fik vi
hurtigt gjort noqet alvorligt ved, os inden vi tag hjem i.oen.Lignede
det hele nærnest en Iosseplads. Værelserne b.Iev nu også brugt flj-rtigt,
og det var især papir o.lign. fra alt det slik vi åd, der 1å og flød.
Der var oqså en stor svømmehal deroppe, son de fleste af os gjorde
9od brug af begge dage. Ude j- bassinet var der en stor qummifidus, som
vi altid havde en væIdig kanp on at komme op at sidde på"
l.laden var vældrg qod, selvon der var nogj-e <ier ikke spiste meget af
den. Vi nævner ingen navne.
Lørdag aften var der tag-seLv bord o9 discotek i den qt. ha1. Discote-
ket var ret kedeligt, Den vi morede os aIl.igeveI ned at taqe billeder
og snakke ned nange af de drenoe der del-tog. Vi holdt ud til k1. 0I,30.
Om søndagen skull,e den sidste puljekamp spiles. Bag efter samledes vi
på Svend o-o kleLds være1se, både for at fejre det Sønderj. Mesterskai)
og den 7. plads vi fj-k i vinqsted. Det skete med et l-ilIe glas cham-
paqne. Inden hjemturen skuIle vi se finalen i pigerækken, og efter vo-
res menj-ng var det det rigtiqe hold der vandt.
Som vi plejer at 9øre ved udekanpe, to-q vi på hjenturen ind på gri11-
bar (på motorvejen).
Hele turen var en stor oplevelse, og al-1e håber og ønsker at få en så-
dan oplevelse igen på et senere tj-dspunkt.

Pj-gerne

Holdet der vandt d.et Sønderjyske Mesterskab:

Dorte Ritter, Mia Mørk-Hansen, Trine Bleshøj Petersen.
Dorthe Bak Andresen, Karen Grau og Mette Pedersen.
I Vingsted deltog endvidere HeIle Andersen.

DRENGE:

4A+B

8AI
)

PIGER:

)

Klosse Nr.
Kl-osse Nr.
Ki.osse Nr.
K.Losse Nr.
Ki.osse Nr.
K.i"osse Nr.

K.i-osse Nr.
K.Losse Nr.
K.l,osse Nr.
Klosse Nr.
Klosse Nr.
Klosse Nr.
Klosse Nr.
Klosse Nr.

4.
6

6.
7.
8.

1

I
l-
I

I
I

l.
I
I
I

Longesø 3
Hovnbjerg 4A
Guderup 5A
Hovnbjerg 68
Guderup 7A
Nordborg 88

Hovnb ) erg
0ksbø1 5

0ksbø1 7
Øs terlund

Nr. 2 Hovnbierg 3A
Nr. 2 Hovnbierg 48 II
Nr. 2 Nordborg 54 fI
Nr. 2 Stevning 6
Nr. 2 Hovnblerg 7A,

3.-4. K.l-osse Nr.
5.-6. KIosse Nr.

7. Kiosse Nr.
8. K.Iosse Nr.

1 Stevning 1A
1 Guderup 28
1 Nordborg 3A
J. Nordborg 44 II
I Hovnbierg 5A fI
L Østerlund 6A
I Østerlund 7
1 Østerlund 88

203 kompe og scoret 803

i. gættekonkurrence om en
nu er blevet den lykkelige
lodtrækning af

mål.

fodbotrd gættet nø )ogtigt
e jer of en f odboi.d.

"h

)

iii§ |
);§(as

isri§

Ernst Sønnichsen Jena Hansen

I-BLAIOEDE:lr
Der blev i olt spillet

Mikoel Asmussen hovde
803 måJ., hvorfor hon
TiJ" Iykke med det.

- Nr. 2 Guderup 8C

Nr. 2 0ksbø1 4
Nr. 2 Longesø 6
Nr. 2 Nordborg 78
Nr. 2 Hovnbjerg 8A

Nr. 2 Nordborg 18
Nr. 2 Nordborg %
Nr. 2 Østerlund 34 II
Nr" 2 Østerlund 4
Nr. 2 Østerlund 54
Nr. 2 Hovnblerg 64
Nr. 2 Nordborg 7A
Nr. 2 Østerlund 8C

as sen I Check 3oo

B.

Camilla caul
rrni§r
:i*'iid§§t:r

C.

{§x
,r'å

W
§"
W

ffi

§'t" l,
7rr.:4
v.

å
å

W



HALINDVIDELSE

At bygningen of den nye hol, hor yæret en sog der
interesserede monge, fik mon tydelig bevist Iør-
dog den 27. ieh. 88.
Tusinder vor mødt op for ot fejre indvide.Lsen of
de nye lokoler.
De lokole foreninger hovde mulighed for ot gøre
befolkningen opmærksom på deres eksistens.
M forstod på fin vis ot vise onsigt u.lodtiI.
Mon fremviste videofilm, vimpler, plokoter og fod-
tennis, ligesom mon ti1 Ie)Iigheden hovde fået
f remstill,et en HVEI'1-HVAD-HV0R brochure om NB.
Vi vil i et senere nummer vende tilboge til, hvod
den nye hol vil betyde for NB. De sidste brikker
i J,^(olefordeling er endnu ikke foldet på plods.

( ) c'A'
PS. BESøG CENTRET - DET ER ET BESøG VÆRD.

Sl ngslerl or rel t t I tr J1 en

F^. l. J.TENSEN
Nordborg tllllon ,15 t ,l 06

STILHOFF'
LEGETøJ - HOBEY - BABYUDSTYN

NORDEORG _ TELF. 45 I483

DE ER ALIID VELKOI.IIIEN PÅ

SØ,,#Hx} ,
NØR

HERRED
HUS TELEFoN 150s35

,t/utle,ttenfrll
sor{DfRrotc - xotDSoiG
42 35 57 15 la 5l

ffi,I
Herretøi - drengeløj - læderuarer

Ttf . 0445 00 70

HAFNIA
HAA]TD I HAATD

KELD & PETEB MATTESETV

MADS CLAUSEi.WEJ t - ail:Nt NoFDBoRG

RtNG 450205

D. -7-

,) srotaoaDt laa. &at@ ro
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iI. PERREGAARD A-i
6/130 NORoBOBG 6i174 SKOVBY

TLF. 45 01 50 TLF. 44 /t/i 00

TR/S.IINGSKAMPE - SENI0RAFDELING

SERIE 2:

Groosten B - NB

Sønderborg B - NB

UlkebøI - NB

SERIE 4:

Groosten B - NB

NB - Lølt

NY TRÆNER

Efter J,ong tids søgen er det endelig lykk"d"-)
3. og 4.-holds træner i 1988 sæsonen hedder

PER LUND

Kort tid efter ot hove sluttet sin oktive korriere,
hor Per fået lyst ti1 trænergerningen.
SPORTEN byder Per veLkommen.

c.A.

TRÆ.IING5TIDER (FM APRIL 88)

START

YNGLINGE : Hondog - Onsdog l-9.00-20.30 6.4
JUNI0R : Tirsdog - Torsdog 18.30-20.00 5.4
DRENGE : Hondog - Onsdog i7.45-19.L5 6.4
LILLEPUT : Tirsdog - Torsdog 17.15-18-30 5.4
MINIPUI : Tirsdog - Torsdog 17.00-18.30 5.4
PUSLINGE : Tirsdog - Torsdog 16.00-17.17 5.4
DAHER : Mondog - Torsdog 19.00-2I.00 7 4
JUN.DAI'1ER : Mondog - Torsdog 19.00-æ.30 IPIQER : Mondog - Torsdog 19.00-20.30 ,14
SMAPIGER : l"londog - Fredog 17.00-18.00 8.4

t- I
0-1
3-0

7-42-r

Din økonomipartner.
Nordborgvej 24,

6430 Nordborg.
Tlf.04-491177

@-y,[Eå-
Køb og salg al brugte biler

Løiiertoft 13 - Nordborg

Tll. 04 4517 04

Kom-TLt
BYENS GRILL A BURGER

v/Knud Tarbensen

i:",!xr.t"u' 45 19 86

URE
'eftf. OpTtK

SIoRCGADE 65 XOiDBOiG - TLF. t5 t55t

Jeg
klarer
den

"r**lr,p#r,8.**=*lC.J

pg harogså
kooto i

Flardelsbar*en

MÅNEDENS SPILLER

ET RIGTIGT EVENTYR

Det storter med , of tonken
går på, hvod de nu vi1 h6 en
til ot love- jo tonken opstod,
do det vor kommet op på tre
henvendelser om, hvorvidt ieg
huskede, of der vor generol-

" 
t','" 

: {/il?111,,(t4fi .: 
: :''?'''1((/4//4, 4 

f o r s o m l i n s d e n 28' 0 1' 8 8 i N B'
Så kommer mon. 0g se om ikke formonden storter
med of kolde Verner Petersen op, for of hon kon
få de synlige beviser for hons velfort)ente hæd-
er som æresmedlem.
God vide - nej - nok er du 65 år, men older gør
det !o ikke, så der er ingen grund tiI, ot det
bæver lidt om munden. Jeg føIer, om lommetørk1ae-
det er lj.ge ved hånden - næsen er slem til ot
.Løbe "hvis" det nu er sådon noget. Min tur.
Jo, mit novn er Per Søndergård, æresnedlem i NB.
Jo, det vor det, de vil}e. Det er det, )eg er,
og helt overvældet. Men meget, meget glod for
æren, vil jeg her i SPORTEN tokke ledeåsen for
ud frelsen og hvod dermed fulgte.,

l'4ed venlig hilsen
Per Søndergoord

Fro næste udgove of SPORTEN vil ',MANEDENS SPILLER',
blive genindført, d.v.s. trænere for de enke.Lte
hold i ungdomsofdeli.ngen vil udvælge en spiller
som igennem kompe j. måneden vil hove gjort en sær-
lig god indsots. Novnene på spiilerne vil blive
meddelt igennem SPORTEN.

MALERFORFETN I NG
Hessethøivei 32 Tlt. 04 45 18 52

\", sx.cvr
:- \? THORVATD

Restauranl

Storegade 43

Tlf. 04 45 30 34

Erik Jensen
Olielyr - Centralvarme og sanitel

aul. gas. og vandmesler

[/'leilemve] 2 - Nqrdborg

Telelon 04 45 05 65
SPOI{SCR }.}lCLlrnT IE. 5

FARVE OG TAPET
Storegade 17 - Nordborg

Tlt. 04 45 00 69

MALING . TAPETEB

NGESø HEHREFRISøR
UNDGÅ VENTETIDEN - BESTIL iID

Dre, et godt nummer

04 45 12 31
v. J, H. Rasmussen
lVlågeve1 2, Langesø

f,ÅTE JSB6EX
PEDEBSEX

Telefon (04) 45 l6 79

-9-..8-

(ffiryz^J

MALENMEBTER

HEASILHSJVIJ IO
(D XOROSORO



bent
enghoff

Herre- ogr Damefrisør

BMryT FORI]EIÅ-N

TIDSBESTILI,ING

llandag - Ti rsrlag - Onsdag

T ørd ao I rtlrlral!vrueo

Havnbjerg Butikscenter

TIf.450B4C )

DE,S BILER
Havnbjerg Center
Tll. 04 49 00 00

,L.rI'
TEXACO
ft ænker pi dlg

ULYKKESFORSIKRING . TÆNDER
VIDSTE DU TII

at for kun 80 øre om dagen kan du forsikre dine tæni )
(indtil 2O.OOO k) og din-førlighed (indtil 2.ooO.Ooo kii
mod skader opstået ved ulykkestilfælde i din fritid, f. eks.
i forbindelse med din sport.
Vil du vid6 mere om uVkkesforsikring eller andre forsik-
ringer så kontakt: BJABNE NTELSEN

Kgl.Brand
PERLEGADE 40 . SøNDERBORG

TELEFON 42 33 33 (kontor) ELLER 45 43 43 (prtvat)

En hkal bank
lur rnange fordele

"derfur

DET VRIMLER
MED FRISKE
NYHEDER i
SMART
FORÅRSTøJ

KOM IND PÅ
EN GRATIS
KIGGETUR!

SPONSOR 1. HOLDET NR. 1

l(uichlyer luiklterc!
II 

'IIId
Her skal hverken sælges isenkram, tekstil,
f madvarer - eller hverves medlemmer.

Vi har såmænd bare købt pladsen her

lor at støtte en god sag og sende dig

en venlig hilsen fra

SYDBANK§'j
SPCIISOR l.HOLDET NR.8

SPONSOB 1. HOLDET NR. 12

NoRæMG DA'\,IF/AS(EBI A BE {STE
FIDEPIADSEN 3
il30 loffmnc
TELEFo{ Oa a5ra79

SPBRT
RIDEPLADSEN - NOBDBORG

TELEFON rts 16 25

rZ
Illl
F
IE
lut
lo.
l.n
lY
lr.l

-t 
ø JEå,SPE RTE N-,/ TELF.

6430 NoBDBo$-,...1CStøtO

H ELMAR'S

FOTO

NOHDBORG
, 45'16 06

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

lndlever din tilm i dog
- og hent deilige
lorvebilleder i morgen...l
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TEXACO
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