
10 Spørgsmål til Chr. "Geggan" Jørgensen

Nord-Als Boldklub's tidligere formand
Christian Jørgensen også kaldet "Geggan".
For de der ikke kender Chr.Jørgen-
sen, kan det her oplyses, at "Geggan"
var formand for NB i tiden 1976 til
1982, altså i 6 år,
at "Geggan" nu er æresmedlem i
Nord-Als Boldklub siden den 25.1.90.

Sporten Hvad får du din velfortjente
efterlønstid fil at gå med.

Geggan Have - Hus - Høns i nævnte
rækkefølge. Have hver dag,
hus mest fredag, høns efter
efter behov ~ ingen hane.

~ rten Hvordan betragter du NB's
nuværende situation øko-
nomisk og sportsligt set.

Geggan Den økonomiske situation
er da blevet væsentligt for-
bedret, men der skal stadig
passes på, vi har set, hvor
hurtigt det kan gå den gale
vej. Bestyrelsen skal kunne
sige nej til udgifter, både
store og små.

Den sportslige situation
kunne være bedre. 1.holdet
'klarede' sig i serie 2, og
næste sæson er der 3 hold
i serie 5, det synes jeg er
skuffende. Ynglinge Mestre
har de 2 sidste sæsoner
været en oplevelse at følge,
det må kunne blive til noget
godt. Ungdomsafd. har jeg
desværre ikke fulgt med i.

Sporten Har du stadig opgaver in-
denfor NB.

Geggan I øjeblikket er det kun som
støttemedlem og tilskuer,
men er da åben for små
opgaver. Jeg var jo sidste
år 'legeonkel', men der var
ingen der ville lege med
mig, alligevel havde jeg en
hyggelig tid med pigerne.
Vi fik kaffe og småkager.

Sporten Set i bagspejlet - er der så
ting, du ikke fik gennemført
som formand for NB, som
du fortryder idag.

Geggan Det spørgsmål er svært at
svare på, der har da uden
tvivl været ting, jeg gerne
ville have gennemført. Jeg
stoppede som formand,
fordi jeg følte, jeg ikke
havde mere nyt at give, der
måtte nye og yngre kræfter
ti I.

Sporten Som erfaren leder og for-
eningsmand, spørger NB' s
bestyrelse dig eventuelt om
råd og vejledning.
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t----:::;::;:::----t Geggan Da jeg startede i NIF for 30 år siden, havde
vi jo også dette blad 'SPORTEN', dengang
var annoncerne i bladet livsnerven, uden
de penge der kom ind, kunne vi ikke få
økonomien til at hænge sammen. Så den-
gang som nu er økonomien stadig en stor
del af bestyrelsesarbejdet, så der er ingen
stor forskel, jo, omsætningen - størrelsen
er jo mere end tidobbelt. De forskellige gø-
remål dengang og nu, 'Tordenskjolds sol-
dater' om igen. Dengang skulle bestyre]s n
eller spilleudvalget selv ud og kridtet
nerne op, enten det var i Holm, Havnbjerg,
Nordborg eller 0sterlund, der var ikke an-
dre til det. Idag er det hele gjort af andre.

~ HAVNBJERG
~ TLF. 7445 1737

Havnbjerg Butikscenter

Gå iii specislisten - det betaler sig

Nordborg Autoopretning
.••• vi Svend Clausen

~ Undervognsbehandling
Tlf. 74 453094"

Mellemvej" . Nordborg

~s-·

URE GULD SØLV
TLF. 74 45 37 57

Storegade 15 A • 6430 Nordborg

Geggan Jeg snakker da jævnligt med styrelsen om
mange ting, men om der dermed er givet
råd eller vejledning, har jeg svært ved at
sige. Der er da sket ting i NB, som jeg ikke
mente var rigtig, især een ting, Pinsecupen
der blev stoppet. Vi var lige ved at nå vort
mål 'et af de bedste og mest attraktive
stævner i Danmark'. De danske hold der
deltog beviser jo kvaliteten. Jeg kan godt
sige, jeg blev rigtig godt gal i hovedet over
denne beslutning.

Sporten Kører du og Annelise stadig til alle NB's
udekampe.

Geggan Vi kører stadig ud til NB's kampe, men da
kun når de er her i nærheden. Vi har kørt
til 1.holdet og ynglige mestre kampe, og det
bliver vi nok ved med.

Sporten Hvad er efter din mening de væsentligste
forskelle på at lede en klub idag, og da du
var formand.

~
JEL-CENTER
TLF. 74 4501 52

STOREGADE 15·6430 NORDBORG

l!"":\~ siden 1865I~ "I
(G1.~\-påbordet hvor
~I) venner mødes
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Geggan Et spørgsmål som dette har været diskute-
ret mange gange. Vi har jo selv haft det i
eget regi NIF-HIF i 1969. I NIF var modstan- I-_~ "'"
den meget stor mod en sammenlægning, ':k\\
det var flere gange med på generalforsam- ~ tAl klip og hårdesign
lingen, og blev altid nedstemt. Først da ~! -:
spillerne selv tog det i egen hånd, skete der :;æ li' ~ for hhaende
noget. =:;; ~, ,l og rn
Svaret direkte på spørgsmålet! r::'ne L:~~n, St~lionSVej 5 (vi Kvickly)

For fodbolden vil det være en stor fordel, Tlf. 74 45 37 64

det er jeg ikke i tvivl om. Derimod vil det 1- --1
nok være en ulempe for det foreningsliv, ~~~ -:;.r/-
der er i de andre klubber, jeg tror, det vil ~. "_.
vare mange år, før det bliver en realitet. (

Sporten Mener du NB gør nok for at fodboldspillet Un;ba nk
bliver attraktivt for de unge.

Geggan NB gør meget for at gøre fodbolden attrak-
tiv for de unge, men om det er nok, er
svært at svare på, de unge i dag har jo så
mange muligheder, men er interessen der,
kommer de også til NB, hvor der ligger en
stor opgave i, at få dem til at blive i NB.
For de yngste er det nok vigtigt at få foræl-
drene med, at få dem aktiviteret i NB. Der
er i øjeblikket en stor forældreopbakning, I-----------t
men den kan blive større.

Sp.orten Har du andre fritidsinteresser udover fod-
bolden.

Sporten Ville en eventuel sammenlægning af klub-
berne på Nord-Als efter din mening være
en fordel eller en ulæmpe for fodbolden på
Nord-Als.

Geggan Min helt store fritidsinteresse er mine
blomster 'Fuchsia', de kræver flere timer
hver dag. Jeg har ca. 200, og der er mere

Bygningsartikler - Trælast
Nordborg Trælasthandel

Holmgade 39 • TIl. 74 45 1457

Stationsvej " Telefon 74450533
6430 Nordborg Fax 74454434

~

.... " . .. . - .
Danloss pr. Nordborg, til. 74 45 18 18

*74 45 18 18 amu, 30 74 4918

Oceka·købmanden ~I
EJNAR LORENSEN
købmand, Turøvej42, Kirkeby

Tlf. 74 45 00 55

Th. Brorsens Vej 1 6430 Nordborg

KROGH's
BAGERI

Th.Brorsensvej 56
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vI Bente Sudergaard
Tlf. 74 45 17 11

toregade 35 - Nordborg

matas end 100 forskellige slags.
Jeg kan godt lide at bage, men resultatet
er ikke altid vellykket.
SPOR TEN ønser dig og Annelise alt godt
fremover.
Tak til Geggan.
willi~------------~

YNGLING EAFDELlG EN

Ynglinge-B har skuffet mig meget, havde de presset
lidt mere på, så var mesterrækkeholdet blevet bedre
placeret, de fik ingen konkurrence.
De spillere jeg har trænet, har jeg været godt tilfreds
med. Nogle har haft langt til træning, trods det, er
de alligevel kommet, det er FLOT - FLOT.

-- •• Jeg håber, alle spillerne spytter i næverne og giver
den en skalle i 1993, jeg vil da glæde mig over at se
mine gamle spillere på de forskellige hold, for d~t
er jer, vi skal bygge op omkring. ~
Verner Petersen/yngl.træner

Danbo Super
Th.Brorsensvej 46

6430 Nordborg
~ 74 45 11 09

Center Sko • ,
Hslmuth Bm
Hovnblerg ~uflh(.nI8r
6430.Nordborg - telf.453374

Dat bataler lig altid at gA til fagman-
den

HANS SCHMIDT
Ure & optik - Guld & sølv

LeJtertort 8a
tlf.14450015

Her på falderebet af sæ-
son 1992, vil jeg ge ~
gennem 'SPORTE',
takke alle jeg har haft
kontakt med i løbet af
året.
En særlig tak skal yng-
lingene have. Det har
været et hårdt år.
Ynglinge-mester har næ-
sten indfriet forventnin-
gerne.Verner Petersen

SEX CHIKANE
VED UNGDOMSAFSLUTNING.

En lidt ældre ungdomsleder i korte bukser blev under
indendørsstævne i Nord-Als Idrætscenter i den grad be-
famlet på benene af en anden dog knab så gammel
ungdomsleder, at han i bar befippelse hamrede sit knæ
gennem banden. Efter signe skulle vedkommende leder,
efter flere dages total forvirring, igen være kommer til
hægterne.

-6-

Påskønnelse til Svend Wrang

Ved et arrangement på rådhuset den 14.11.1992 fik Svend, sammen med 16 andre
klubledere, en påskønnelse af borgmesteren for mangeårig ledergerning i klubben.

Pokaler til NB.
På reg!on 4 ,:,ødet den 17.11.1992 i Rødding, fik NB overrakt to vandrepokaler til hen-
holdsvis ynglingeholdet og dameholdet. Begge hold har vundet Region-4-cup'en i deres
rækker.
Endnu engang tillykke med det!

Lysanlæg og formandens ansvar!
Alle kender efterhånden sagen fra dommen over fodboldformanden i Uldum IK.,
der er blevet gjort strafferetsligt ansvarlig for en tragisk ulykke, hvor en 14 årig
dreng i 1991 berørte en strømførende lysmast og blev dræbt.
I denne forbindelse har JBU opfordret sine klubber at sørge for, at kommunerne
gennemfører en kontrol af deres lysanlæg.
For NB's vedkommende er dette sket ved henvendelse tilldrætscentret (for
lysbanen ved centret) og kommunens tekniske forvaltning (for banen i dalen),
og begge steder har man forsikret os, at lysanlæggene er i orden, og en lig-
nende ulykke ikke kan ske her.
pg
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FA ET OK KONTOKORT OG STØT
Nord-Als Boldklub

-
0/<
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Hver gang du tanker
OK benzin,

støtter du din egen klub
økonomisk

NB'er TIL PARK-PREMIERE.
25 NB'er drog onsdag den 9.9.92. med Anders Ebsen, JBU, DSB og DBU til offi-
ciel landskamps-premiere i nationens nyopførte og flotte fodbold-bodega - Par-
ken. Der var indbudt til EM revanceopgør mellem europamestrene og verdens-
mestrene Danmark og Tyskland. Reportageholdet fulgte folk og begivenheder.
Morten Knudsen kunne lige nå at stemple ud, inden der var dømt afgang fra den
Nordalsiske idyl. K1.6.45 stod Leo's bus nemlig parat ved Kvickly. Ken Christi-
ansen fik en ønskestart på turen. KI. 6.35 spurgte Bo C. høfligt, om Ken ikke
snart skulle op af sengen. (Nogen skal jo lukke og låse på Fregatten!). Der var
ligesom ikke tid til at diskutere så meget i den situation. Alligevel nåede Ken
både at få kasket og halstørklæde rigtigt anbragt og at komme rettidigt til bus-
sen. Dog er bestemte frisurer meget fordelagtige i en sådan sammenhæng -

n flot klaret.
er lidt opsamling og Ander's indsamling var næste stop Sønderborg Bane-

gård, hvor depechen blev overtaget af DSB's indsatte særtog. For at fylde toget
lidt op, havde en del SUB folk også fået chancen for at deltage. Eftersom de stort
set ikke skejede ud på nogen måde, så må de da godt køre med en anden gang.
Af de mere markante stop undervejs må Tinglev så absolut nævnes. Tinglev by
morning. Hundene var ikke kommet ned fra tagene endnu, den lokale bænk
stadig ledig og folk udnyttede flittigt tomrummet mellem stand- og markarbejdet.
Disse indtryk var god ballast før mødet med den farlige og hektiske storby.
Selvom det var svært, så lykkedes det at løsrive os fra 'v.or' bænk, og vi fortsatte
således rejsen til Svensk Congo. Efterhånden som den medbragte pose blev
lettere og lettere og det udmærkede landgangsbrød, som vi fik på færgen, ikke
længere kunne undertrykke McDonald spøgelset, nærmede vi os stille og roligt
Hovedbanegåden, som vi invaderede og indtog ved 14-tiden. Lidt spredt rabiat
håndgemæng - mere skulle der ikke til. For at erobre hele byen måtte flokken
selvfølgeligt dele sig. Personligt var jeg med en guerilla gruppe, der uden nogen
form for kamp; men med sædvanlig alsisk charme, tempo druk og en omgang
Bier-skat stille og roligt indtog hele Nyhavn. Prøv engang at se hvor heroisk og
suveræn den ny udnævnte 'Hertug af Nyhavn' Anders Ebsen, tager sig ud på
nedenstående historiske fotografi. Andre var trætte efter en lang ceremoni.
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Da tiden nærmede sig det tynde øl og landskamp, måtte vor Bier-skat desværre
afbrydes. Jeg foreslog ellers at droppe kampen, men det vandt ikke rigtigt ge-
hør. Så 20 minutter senere sad vi på stadion (parken). Der var andre end os,
der havde fået den ide. Derfor var det godt, at vi havde reserveret pladser. Vi
sad faktisk meget lækkert. Bemærk, hvor tilfredse og glade vi ser ud. Mon det
alene skyldes de gode pladser?

Billedet er taget før kampens start. Dvs. før, vi havde lært Kurt Nissen, hvo "er
man står og hvornår man ikke står op, når der er siddepladser. Ved hvert) k
begået frispark og så snart danskerne var på tyskernes halvdel, så rejste Kurt
sig op. Vi, der sad bagved, kunne ikke helt dele denne begejstring. En halvlegs
opdragelse eller forståelig træthed i Kurts ben bragte dog balance i begejstrin-
gen.
Efter en glimrende dansk indsats, der dog resultatmæssigt endte lidt trist, mente
Ken C., at der skulle noget mere kulør på tilværelsen. Efter et par 'sorte guld'
(om ikke andet, så for at spæde stadion-øllet lidt op) og et McDonald besøg, var
der endelig tid til at få en tatovering. Det blev til en smuk rød rose på højre
overarm. På fotoet fornemmer man en intens, nervøs og forventningsfuld
spænding. I mellemtiden har Ken fortrudt og tatoveringen er blevet erstattet
med et stort ar. Sådan er det bare!
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På hjemturen var de fleste godt trætte/mætte af alle de nye indtryk, så de fleste
lå vandret arkiverede. Fredy Naef havde dog lidt vanskeligheder med at rumme
alle oplevelserne, hvorfor han af og til måtte afbryde søvnen med en gåtur.
Ved 8-tiden blev Kurt afleveret på Danfoss, hvilket indikerede, at vi atter var til-
bage i den nordalsiske dagligdag.
På deltagernes vegne skal der lyde en stort tak for en meget vellykket tur, der
gav nogle indvendige tatoveringer, som man ikke kan skille sig af med lige med
det samme.
Til slut Anders Ebsens udgifter:

Tur/retur:
01:
Udstyr & kostume:
lait:

590 kr
250 kr
460 kr

1300 kr

Tekst/Jens Hansen Fotos/Bo Christiansen
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Slutstillinger JBU 1992
Serie 2. Herrer" Kreds 14 Serie 5 Kreds 126
-- ------ ------- ------------- ------- ---- ---- ---- --- -------- ----- --- -- ---- - --------- - ----- ------ --- --- ----- - ----- -----
Hr. Holdn!vn ~p V U Nål Pt ir. Holdn!vn ~p !Il Pt

l. ~OIOm IF 22 14 5 6B- 26 31 l. GRAASm/RImW 1 22 19 2 92- 21 40
2. mmG B 21 13 7 59- 37 27 2. BOV If 2 22 17 3 1 O ~ - 30 37
3. 16ERstOV som Uf 22 10 6 41- 42 26 3." BROSAllE If 22 14 2 71- 35 30
4. GRIISTEi/Rmms 22 B 5 0- 40 25 4. NORD-AlS B 1 22 14 2 71- 46 30
5. SUB SUOERBOR6 22 B 5 37- 31 25 5. lYSAeJLO SG 22 12 1 70- 54 25
G. VOJENS BI 22 10 7 0- 2S 25 6. SVENSTRUP Uf 22 11 3 79- 57 25
7. SOV If 21 7, 6 35- 44 22 7. NORD-AIS S 2 12 10 3 9 ·63- 62 23
B. NORD-AlS B 22 9 9 44- 37 22 B.Nmmsu 22 9 310 52- 61 21
9.EGERNSUNOfREI 22 7 7 8 29- 42 21 9. mTA1S If 22 5 215 32- 71 12

10. JEtS If 22 6 412 22- 36 16 10. BNS 2 22 4 117 35-113
1 l. ERR lTS I 6lf 22 3 712 n- 59 13 11. E GEN UI 22 3 l IS 36-110
12. TOfTlUND If 12 2 515 23- 52 9 12. SUB SINDERBORG l 22 2 119 30- 81 5-

Serie 6. Kreds 199 Miniput B 7. Kreds 729
--------------------~--------------------------------- ___ w ----- --- -- --- --- ---- -- --- ---- --.- -- ...•. ---- ---- ----------- ---
Nr. Holdnavn lp V U T !!l Pt Hr. Holdnavn lp V U Nål Pt

l. SUB SINDERBORG 20 16 3 71- 27 33 l. AABEHRAA B l 14 3 65- 17 21
1. l YSABIlD S6 20 16 4 80- 34 32 1. LUNDTon If l 14 2 0- 31 18
3. NORD-AlS S 20 14 6 64- 38 2S 3. SUB SBHDERSOR, 2 14 3 29- 33 17
4. SR08111E If 20 11 7 37- 42 24 4. EGE H UI 14 2 30- 19 1,-
5.NOTMARKSU 20 10 B 2B- 52 12 5. SUB S!HDERBORG l 14 l 44- 37 1~
6. SVENSTRUP Uf 20 10 S 54- 5S 22 6. HORD-A1S B 14 1 16- 53 1l
i, HIRUP Ul 2 20 10 9 43- 64 21 7. BHS 14 1 9 19- 53 B
B. mms If 20 10 1 9 31- 66 21 8. 8ROSAllE If 14 012 9- 33 4,
9. SINDERBOR6 f B 1 20 5 312 si- 58 13

10. EGE! UI 20 O 020 0- O O"
l!. smERBORG fREm 2 20 O 020 0- O O"

Herreynglinge 3. Kreds 316 Herrejunior 2. Kreds 372
-- -------- ---------- - -- ---- - ----- --- -- ------ -------- ------ -- -- -- ---- ------ ----- ------- ---------- ------ ------- ------
Nr. Holdn!vn (p V U !!J Pt Nr. Holdnavn ~p V U Mål Pt

l. SKÆRBÆK If 11 2 24- 12 l7U l. BOV IH01BIl 10 25- 9 IB
2. CIf Ifl f 11 2 46- 22 17 2. AABENRAA B 10 21- IB 15
3. HADERSLEV fK 11 3 31- 11 16-0 3.SUBSmERBORG 10 20- 24 10
4. VARHÆHOURUP lF 11 4 24- 29 1 ~ 4. NORD-AlS B 10 21- ~ O
5. HiRUP UI 11 4 21- 22 13 5. BHS 10 11- 22
6. OA1BY Gf 11 4 14- 17 IH 6. !!DTAtS lF 10 13- 2 2'
7. VONSIlD lF 11 4 24- 36 12·
8. NORD-ALS B 11 5 14- IB lOU
9.SUBSiHDERBORG 11 6 8- 43 100 Miniput 2. Kreds 649

10. SKRYOSTRUP Ulf 10 8 15- 10 3"
l,-

II. SOI!ERSTEO/O,SENVAD
----- --- - - -- - ----- -- ---- ------ - --- -- -------- - -----

11 O 8 10- 11 6" ,~r. Ho l dn avn Kp V U Mål Pt
12. TiNDER SF 10 010 0- O O"

l. OY8Bet lF 10 75- 18 19
2. SUB SiHDERBORG 10 71- 19 17
3. NORO-AlS B 10 54- 18 12
4.RIOmOlf 10 20- 54 5U
5. lIGU! lf 10 19- 59 5
o. HJORDKÆR UlF 10 3- 64 2U
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Serie 3. Damer ~r~ds 259 Ynglingemester 1. kreds 281

Nr. Holdnavn Kp V U PtNr. Holdnavn Pt

10
10
10
10
10
10

l 27- 15 17
2 29- 17 15
3 13- 15 12
6 13- 23 8

O 6 15- 27 B-
010 0- O O"

l. HORSENS f S
2. AABYHIJ If
3. mVBAKKEN
4. NORD-ALS B
5. BRAm HG B
6. BROIGER/OYB8Il lU

10
10
10
10
10
10

29- 14 H
19- 13 12
lB- 19 li
u- l ~ 9
10- 26 7
14- 22 7

l. NORD-AlS B
2. SU8 SINOERBORG
3. AABENRAA B
4. oRAAsm/Rmms
5. smBH If
6. BREDEBRO lf

Drenge 1. Kreas 425 Lilleput 1. Kreds 532

Mål PtNål Pt Nr. Hol dnavn (p V U Tsr , Ho ldnavn lp V U T

56- 13 15 l. SU8 mOERBOR6
2. BHS
3. LYSIBIlD S6
4. mTA1S IF
s. BOV /H01BIl
6. HORO-A1S B

10
10
10
10
10
10

~ 4 - 15 18
52- 17 18
37- 40 10
22- 42 6
29- 49 6
25- 46 2U

10
10
10
10
10
10

UB SiNDERBORG
IRUP UI

3.,OYBBIl IF
4. 8NS
s. NORD-AIS B
6. mm Sf

41- 11 13
33- 26 12
20- 14 11

B- 33 7
10- 71 l

Nyt fra klublivet.

Selvom fodboldsæsonen er vel overstået og vinterpausen indledt,behøver man
som NB mik langt fra at kede sig. Klubhusudvalget er endnu engang på banen
med et godt tilbud, nemlig:
"klubhus open", (se Sporten no.S/red.)

Vinteren igennem er huset åben på lørdage, og flere spændende aktiviteter er
planlagt.

e var således også tilfældet lørdag den 31.oktober. Ikke mindre end 20 del-
t' ere var mødt frem til det første NB - mesterskab i dart. Efter talrige hårde
kampe og timers spil, godt styret af stævnelederen! nåede man frem til at
CLAUS KROG er NB's bedste. Nr. 2 blev KIERAN DALY foran en ellers godt
spillende BRIAN OLSEN.
Enkelte deltagere blev, efterhånden som kampene skred, mere og mere lar-
mende og resultatet var, at stemningen nærmede sig kogepunktet under finalen.
løvrigt tak til Poul Lyngkilde for salg af øl.

jnj.
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JYSKE MESTER 1992
NB's SERIE 3 DAMER

Stående fra venstre = Kjeld Andresen (holdleder),Jan Jacobsen (ny træner), Karen Grau, Jette Eng-
no«, Gitte senernet. Vicky Wrang, Susanne Hoftmann, Camilla Gaul (holdfører), Helle Meier, Lone
Møl/er.
Knælende fra venstre = Tina Meier, Camilla Kolmos, Pernille Hansen, Bettina Jessen. Dorte Rytte'-
Svend Wrang (træner)
Liggende forrest= Margit Nielsen og Monica Morsing.

Først blev de kredsvindere, derefter 4 sejre i 4 kredskampe, og så en finalesejr
på 6 - 2 over Vokslev så var NB's damehold '

JYDSKE MESTER
1992

SERIE 3, DAMER
som det så flot står på JBU's mesterskabsplakette.
Sporten ønsker pigerne hjertelig tillykke med det flotte resultat.
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Stort udvalg I damete]
Sloregede 37 • 6430 Nordborg

TH.74 45 1579

Glimt fra afslutningsfesten.

Formanden Peter Glock takker Walther Schwaermer
for hjælpen i forbindelse med trænerskifte i den lø-
bende sæson.

Slagterforretningen

Fa.J.J.Jensen
Storegade 46

6430 Nordborg
~ 74 451406

Locks kler
Tlf. 74490883

Parallelvej 2 - Lavensby

Et godt sted
at starte

~ DEN DANSKE BANK

M*RGUERITTEN
- din blomsterbutik
Parallelvej 6 - 6430 Nordborg

Telefon 74 49 13 43

~

HAFNIA
SERVIC.E

KUNDE CENTER
Mads Clausens Vej 1
6430 Nordborg
Telefon 74 45 02 05
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Klubbladet Sportens konkurrence "Super-Y' fandt sin
afslutning, samtidig med at de sidste udendørskampe
blev spillet. Deltagerne måtte dog vente til week-enden
den 14.-15.nov. inden slutstillingen forelå. Overrækkel-
sen af præmierne skete i forbindelse med NB's kegle-
turnering og foregik i klubhuset, hvor overdommer Kaj
D. Jensen, med vanlig rutine, stod for uddelingen.1-----------1 Slut stillingen.
Nr.l Sporten 32 rig. (400 kr + pokal)
Nr.2 Ole Mathisen 28 rig. (300 kr.)
Nr.3 Morten Knudsen 26 rig. (200 kr.)
Nr.4 Fredy Naef 25 rig. (150 kr.)
Det er de fire bedste - sidst og nr. 27 blev Benny Jør-
gensen med kun 10 rigtige.

M.PERREGAJ\RD AIS

1430 NORDBORG· 8-C7J MOMMARK

~7«50150 • ~7«07110
KORN - FODERSTOFFER

Din økonomipartner.
Nordborgvej 24,
6430 Nordborg.

. TLF. 74 49 11 77

BIL-HJØRNET

S·" vi Frederik Holm
IIWtil..X . Løjtertoft 13

6430 Nordborg

Tlf. 74 45 1704

~/

~d
Storecade 278 . Nordborg

TIL 74 4905 67

Arets Dame 1992 blev MARGIT NIELSEN.
Udtrækning af lykkenumre.

Ved JULEHYGGEN i klubhuset den 12.dec. foretages
lodtrækning af diverse præmier.
For at lykkenumret er gældende, skal det forefindes
i klubhuset på ovennævnte dato. Det vil sige, hvis
udtrukne lykkenumre ikke er tilstede i klubhuset.
fortsættes udtrækningen, indtil diverse vindere er
fundet.
klubhusudvalget.

Nyt fra klublivet.

BYENS GRILL

•Ka r i n ~. Bjarne

Storeqade 50 7445 1986

®
Nyt syn

. DIN LOKALE OPTIKER

K. V OpTIk
vI Kaj V. B. Kristensen . Ridepladsen 1 . 6430 Nordborg

TELEFON 7445 15 51 - 74 49 05 49
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Blandt alle deltagere blev der trukket lod om et gavekort
på 100 kr., som Sporten vandt. Derudover fandt vi to
'gratis' deltagere til foråret 93 - Freddy Naef og Benny
Jørgensen - (hvem ellers? )

FACIT
nu har konkurrencen overlevet første år, med rimelig
succes. Derfor vil Sporten (bladet) være på banen igen
i 93 med en fortsættelse. t-----------t
ENKELTE MÅ BESTEMT TØRSTE EFTER RE-
VANCE!
god jul/jesper

...'

NYT NYT
9
':1 I

cDrey!!'?e/~se.Aliee-
vi Nis Dreyer - AUT. EL·INSTALLATØR

.I All indenlor el-branchen

.I - også salg al el-artikler og hårde
hvidevarer.

Brønd 7a, Holm Tlf. 74 45 02 01
6430 Nordborg BIIUr. 30 74 14 03

LANGESØ HERREFRiSØR
vi John H_ Rasmussen
Drej et godt nummer

74451231
UNDGA VENTETIDEN - BESTIL TID

Mågevej 2. Langesø

~~~
Mellemvej 21 - Nordborg

7445 1852
MALERMESTER

HANS J.
. PEDERSEN

HESSELHØJVEJ10 ~~~
6430 NORDBORG • ~::.:
Telefon 74 45 16 79. ',.
811111. 30 74 50 39 l'

:
........ :.::

..
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