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Fodboldspillerne gaar til JB11 ,
Nordborg-Fodboldspillerne forla-

der nu SØnderjydsk Indrætsforening
og gaar over i Jydsk Boldspil Union
Fodboldspillerne i Nordborg stod

tilknyttet Ungdomsforeningen, hvad
del' umuliggjorde en Optagelse i

I JBt;, Den 'ny Forening har' Iaaet
'Nav~et ,.Nor,dborg Sportstorening".

§>om Formand er valgt Sagfører
Gerlach Jørgensen, Sekretær "Ren-
seriejer R. Haugaard Pedersen, Kas-
serer Kontorist Erland Jensen. ,
'Idrætsudvalget, bestaar af Kontor-

assistent Sommerlund og, FrisØr
Steffens, Foreningen fik fra Starten
60 aktive Medlemmer.
Planer om en Overgang til JBU

har som bekendt ogsaa været drøftet
i Lysabild og Augustenborg, og det
maa ventes, at man i disse ByeF vil
tage Stilling til Problemerne.
For Augustenborgs Vedkommeilde

skal der' tages Stilling til Spprgs-
maalet paa en ,Generalforsamling,
Foruden de nævnte Byer el' 'man
begyndt at røre paa sig i Ulk~bØl,
hvor man dog har den samme Van-
"skelighed som i Nordborg, at Fod-
, b;;ids;;illerne horer under ungqom'~-I
foreningen, saaledes at der', ogsaa
hel' rnaa oprettes en helt ny- For-
ening.
Bliver Resultatet, at disse Klub-

. ber søger over i JBU, maa man for-
udse, at Storkredsen ikke kan gen-
nemrøres.

----

. '

Den folkelige idræt og Sporten -'
-Vi har modtaget:
" rrølge en meddelelse-i Nordborg'
Tidende fra sidste uge ser jeg, at -
der er gjort- forSØg .p~ aj: drage de
unge' ~drætsfolk' fra, sØnderjydsk _
Idrætsforening over j Jy~
.Boldspil Union igennem dannelse
af en sportsforening. Det er meget
'beklageligt, at det er sket. Sønder-
jydsk .Idrætsforening- har gjort- den
nationale og,' fol~,eUge;kap1p med
siden 1903, Vi"'kan i år rfejre 5{}:
aiS jubilæum, og kan gøre det på'
en IdrætshØjskole, som SØnder~
jydsk Idrætsforening -har været
med. til at, rejse. Det har, været
SØnderjydsk Idrætsforenoings mal'
Ira 1ørste færd, rned idræt og gyIl}-nas~ at give ungdom lejlighed til,

-, igennem idrætslege af være med til' -
at opdrage og styrke <!e'gedste 'ka-
.rakteregenskaber ,hos unge,' og.
I sammen med dette at drage dem
I ind. i 'et -nationalt og folkeligt .ar.,.

Ibejde,','-,~,et skal ~ære medtil at fyl
de yo:r~ forsamfingshuse. : _ ' "

1 Det er beklageligt, atjnan ser.
t. folk, .der kommer tilrejsende, sæt-
te sig i spidsen for en løsrivelse al'
idrætten fra disse værdier. Jeg hå-'
bel', at ungdomsforeningen fortsat
har Kræfter til at føre-den folkeli~e
idræt videre; den har jO'Te4skaber~
dragter. osv., -og. så må. cdei;tjo ar-
bejdemed deiu,:der~:-vil svi~:_
den ~nationale og folkelige' sty;r.kel-:-"
se af VOlt ungdomsliv lier i 5ølF'
IdefJylland, dertil skal den .få al
l-støtte fra' Sønderjydsk Idrætsfor-
ening. Når jeg .skriveJ::-dett~,er·def;
fordi de ældre .skal vide, hvad dej'
sen:der"deres'ung~tiL Jeo ved, 'at
det et~mange, 'der selv engang har.
været med. ;på:Dybbøl, 'i TØnder"
eller når der kaldtes 'på - sØnder-
Ijyds~ idrætsungdom, og.ær følt et .
l, forpligtende kald overlor alt, hvad,
"der er dansk. Jeg tænker også p~
Ide ældre,der fra Køller"politikenS.
dage :stred l'!lldet 'hjem, til Dan~ .
mark, Lad os håbe; at de ældre vil
send~ deres unge til idræt- i Nord-
borg ungdomsforening.
Laveftsby,,den'S/6.S3.

Clatls 'Cbristense».


