
l. årgang Nr. 4 September 1962
Det er med glæde vi udsender vort fjerde nummer afItSpoJ.·t8n~~

Som læserne sikkert har konstateret har vi kunnet udvide til det
dobbp~te,dette skyldes i første række den store velvilje vi haT
mød~,Jos byens handlende, som i form af annoncering i vort blad,
støtter og fremmer ungdomsarbejdet i 'Nordborg Idræts Forening.

Vi er glade fordi De vil have en annonce i bladet,men vi er
endnu mere glade fordi det ikke er for annoncens skyld alene,for
som en af~annoncør-ene sagde:Det er mere for at støtte foreningen.
Og dette er kun een måde at gøre det på. Hvis blot foreningen ud- \
viser initiativ,vil vi hjertensgerne,støtte den. Det er trods alt
af stor bety~ning for byen og ikke mindst for dens opvoksende
ungdom at der cr folk som på trods af at de må ofre største delen
af deres fritid,giver ungdommen mulighed for en fornuftig ud-
nyttelse af fritiden.
Da det jo er en kendt sag,at Nordborg efter sin størrelse og med
den udv.ikling der her er foregået,endnu kun har et dårligt sport-
san~æg,er det uforståeligt at kummullen har trukket denne sag i
langdrag og'mange her i byen har fået øjnene op for det,og lige-
frem har-fået indtryk af at foreningen er blevet modarbejdet. -
Kan man forstå det? - Nej,for i så stor en by som Nordborg vil
der altid mindst være een idrætsforening. - Da er det jeg synes
atÆ reningen tilfulde har vist sin levedygtighed,at der må
væt',-, .~t godt kammeratskab o samm
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Hvorfor skælde ud ?
et sker'ofte,n~r man som til-
kuer overv2rer en fodboldkamp- - (Nordborg,\dette er dog ikke
oget speciel t for l~ordborg)at
an bliver v.i.dnø til nogle mere
Iler mindre pæne udtryk,i sær-
eleshed overfor spillerne,hvor-
or sker det?tr det fordi den der
rems~tter den r,ener han kan gø-
e det bedve,aller er det fordi
an ikke mener den pågældende

fortsat. piller yder sit bedste,sikkert
.kke har været de bedste forhold at egge dele i forening.Jeg vil
rbejde under,hvilket jo nok kunne kke påstå at jeg er nogen und-
ave fået en mand til at smide a~~ agren),men jGg gør mit bedste
eIe fra sig.I stedet har man b.)!; or at være nogenlunde moderat.
ænderne sacunen , hol dt ud, og endda on ikke vi herig'ennem kan blive
ørt sporten frem i toppen i de ræk- nige om een ting,når en spiller
er hvori man deltager. år på ba~~n er d2t af mange Gru-,~------------------------------~

-- •.•.•-----------""""tleg synes derfor foreningen fortje- de.med en smule nervøsi tet,det ~(
er al den støtte det er os muligt iger sig selv,ndr man er nervøs ~ ~
t fremskaffe,jeg ved der er mange can der nemt ske fejl.Een ting
orretningsfolk der er.af samme å dog stå klart, spillerne er
ening. a ligeså intorreseret i at vin-
a,det er der!På vores besøg hos by- e SOm tilskueTne,så. jeg ser in-
ns t@ll~etningsfolk har vi modtaget O'engrund til at spillerne be-

nge opmuntrende.ord,so~ har givet idst skulle gøTe noget forkert.
s blod på tanden. et hjælper da ikke på spiller- r·-"_I~"--p~.-.--.---------------~__._______________ ...,·eddette som grundlag siger vi es humør når de bliver skældt

dnu eng~ng tak til forretnings- æder og ære fra ude fra side-
oLkene , - Til medlemmerne,ja iøv- injen,tvært iI!lod.Detmå og skal
igt alle nordborggensere:Støt vore ære en ting tTæneren har eneret

noncører! "':'Eller kort sagt gør på.Hå vi horefteT regne med,at
eres indkøb i Nordborg! de q;. elte deT stadigvæk vil

skælde ud virkelig er så store
geni er på banen' 'at de kan til-
Lado .sig de t•.
løvrigt vil jeg gerne takke de
folk der stcir bag udgivelsen
af "Sporten",det er efter min
mening et stort plus for for-
eningen,at deT på denne måde er'
skabt et talerør for samtlige
medlemmer.
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Telefon 51279 Stort høstbal.---- -- ørdag den 15.september kl.20.00
----~----------------------~ holder Nordborg Idræts Forening

,ort høstbal på Hotel Union.
et fem mands store orkester

I arelli" med eange r-Lnde n Al.Lce
<rydstrup underholder.

aften for både unge og ælare.

EFTER KAMPEN MØDES VI
MØLLElPS-G4l!.tl!.t.ia
Storega~~;r- Telf. 571986

- -- _ ..";--':;:''''.'-;' _ ---- _." .._._- ._- •.. -----
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;J papirvarer
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Anna He1les~el{oretborg
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En tilskuer.

Alt i l. klasses
kød og pålæ~. t:

..• man købe~ det hos ...• man køber det hos ..• man køber det hos T 1f~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ _~KAMPER_ K.AM__P.ER..'. _ K.AMPER·_e • 5 1744•.. man køber det hos ..• man køber det hos ••• man køber det hos 'Te li. 5 1744KAMPEn KAMPER I~At-ljP~R

Storegade 56 Telt. 51715

~ODE~NE HUSHJÆLP
En moiern~, klæae1ig
frisure O" et· ve1pasa:etglansfulit hår

uif"res hos .
B. STEFFE1.iS

HERRE OG DAMESALONStoregaue 49
....-.----~~_:!f.!5 1648.



H. P. TYGESEN
BAGERI. CONDITORI

telefon 5 t5 19

R~~ ~~ ++++++++H++++++.+++++++++++++++++++ +++++t++++++++++++
HOLMGADE O NORDBORG Por oni ngens forretningsgange e:r i øjebl:l.kket gons tand for gennen

Telt. 5 1238 gåe!)d~I:evisicin~ som vi håbe r kan være afsluttet i Løbet af dette år,
Våi vask tør vask og Når forratningsgangenc ligger klar er det mdnLngen at al I.o lectqre
rullevask • Tøjet hentes .og udvalgsmedlemmer skal have et eksemplar. Vi skulle derved kunne Ol}l ••,
og bringes.. et bedre overblik ovor de forskellige s:L -Guati9Fers S2 man hel t nøj-··

_____ ...•.•. .••,c:,gtigt ve-d hvad man har at f'ore tage sig i et givent tilff3l·deo
Udvalg cg ledere kan påragne at blive stillet nogle praktiske spørg-
smål,så vi derved kan .opnå en tilbundsgående analyse af fareningens
arbejde.
Een af vore rnedlemmer9ingeniør Alf Sørensen,farestår udfarmningen af
f arre tningsgangene • . ..J

+++++++ +++++++++++++-;--H--l--H--j 'Y++++++ +" ) ++++++++ ++++++-H·
I fodboldserierne klarer vores hold sig fartsat strålendsoF0Tste-

y/H.nniJlI Lau.. Iholdet f'ør-er serie 4· med Rødekro a painJc.Her vil afgørelsen om op-
.__._ . teIf.51'" __._ ,rykning til serie 3 s i.kko.rt først falde ve Cl.aB" to klubbers indbyr-

des kamp søndag den 2309~ i Rødekro.
Serie 5 holdet ligger prsrit placeret i midton,efter at have spillet
en del gode kampe.
Vares tredje seniorhold som sp-i+ler i sønderjydsk,liggor p2 en flot
førsteplads.Holdet rykker nok op i A rækken til næste år.
I vort næste n"J.mmerbrinu-8r.vimålscorere og pakalstemmer for Emdens
tredje og juniorholdeneo

+++++++++++++++++++-:-H-+++++++++++++++++++++++++++++++-:--1-

Dyp i Dyrups
_.. fra-

NORDBORG
FARVEHANDEL

HUSK FILMEN
til turen

Alle førende tnd!TleeT
$'Ort/lhV'idog farver

HELMARS FOTO
Nordborg - TIf. 51606
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#. P.JeN$EN" SØN
j)RHE o, HEIlRE-FIlI$~1(
3TOREGAD! 41 NORDBORG
l man~sbetjening

LOC. J( e y FODBOLDSTØVLER

så

fINM~
Nordborg - Tlf. 5 1625

~rlø:~
Tlf. 5 15 40 ~ Nordborg

Symaskiner Støvsugere Vaskemaskiner
--- .'. FCIFWl) a :~

; ~

Storegade 9 - Nordborg
Telf. 5 Ol 09

Køleskabe Frysehokse EL-komfurer

, , , man køber det hos
KAMPER Tel!. 5 1744, , , man køber det hos

VAUDCD
..• man køber det hos , .. man køber det hos

I{AMP~R KAMfER Telf. 5 1744
. , • man køber cl",t hos • ,', . man kob er det hos

KAMPf.P. K/~MF>E~



KV'ALITET FREM FOR ALT

.P. H. KOLMOS & SØN
KOLONIAL - I$ENXRAM

"lORDBORG TELF.SlUD

:Jlvel'dag lriskbl':miukaffe· O
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__K_MPJ;~ K K Te1f. 5 1744 KAMI."l~R KAMPEn .4 _
h rI'.; K.~~fv1f:.E~

Her følger som lovet i sidste
og målscorere for drenge li og
Pokalstemmer drGn~ A.
Hans Hakannovitz 14 stemmer
Leif Zimmer 9
Chr.Kamper 7
Ole Garner 7
Preben Johansen 5

~~ •••• ~~~-----------~Finn Christensen 3
Peter Lund 3
Peter Krogh 3
Poul E.Feldsted 2
Jens Hausner l
Thorkild Møller l

SPORTSPLADSEN

Frugt .. Grønt
S to'ri-k'ob b-els-~-Uds a lO

_Nor~bo.rg

Blomster
Nålscorere drenge_cL
Preben Johansen 9 mål
Finn Christensen 5~~.--_ .._--_._._..._-_.-_.._-----_..----------~ Chr.Kamper 4

.Hans Hakannovi tz 2
Poul E.Feldsted 2
Peter Lund l
Selvmål l

• +++++++++++++++++-:-+++++++++++++
Badminton. .

Badminton er startet mandag den
3.september,og fortsætter frem-
tidig hver ~andaz og onsdag.
Om mandagen fra k1.18 ,00-19,30
er der lejlighed til at lære en
he~ del om spillet,idet Keld
v!endelboe som tidligere har spil-
let i Kolding har været så flink
at stille sig til rådighed disse
sftener.- En sund sport for bå
kvinder og mænd ,

a~s O m s Ef
NORDBORG· Telefon51457

el th
Bllkkenltlacel'DlMter
Centralvarme • Sanitet .
'l'elefoDSI.~

lVordhorc

I nummer af "Sporten" ,pokalstel1llR
s drenge B.
j 1:'ukalstemmer drenge B .
r Bent Stolberg 13 s temmar
TI . Thorkild Mølle~ lo
E F1. Christoffersen 7
c Jens Hausner 5
i Poul Christensen 4
i Karl J.Schmid t 4
l Brling ensen 3
l Jørgen Hansen 3

Jan Schmidt 3
Svend Christensen l
Bent Jensen l
Fr )rik Bart l
Knud Skov l
Målscorere drenge B

( Jørgen Hansen 3 mJ,l
/ Bent Jensen -..f:.' ':" ... 2
J Jens Hausner .l
I Selvmå.l '" ... 1:- .

. i ++++++++++_+++f++;++++++-H--l+++++
I Foreningen har indkøbt 24 koste

skaf te til brug ved fodboldtræ-
, ningen.De er beregnet til drib-

Li ng søveLae.r,så;man kan få '.:on-
trolover sine driblinger. Selv- ••.__~ _
om for meget dribleri ikke er
populær er det dog nødvendigt
for en fodboldspiller at kunne.

+++++++ +++++++++++++ +++++++ -:-+++
Idrætsforeningens årlige gåse-
s~;.] afholdes torsdag den 4.
oR~ er p~ Hotel Union.
Vi håber på stor tilslutning.

++++++++++++++++++++++++++++++

Hans W. Petersen ..
Nordborg • TIL 5 15 15

~--~.•....~--------
BaJ!erl Of! conditori
Skomagergade 14
Stort udvalg i friskt
og lækkert brØd
Tlf. 51555~

oV~,.~b~\""j
.......Jt)"'~rvMI,eYl

;/ "E~ik Rudbeck--'
Telf. 514 79 Ridepladse~ ..~..-- ., -- . -- .__ . _.-.. .-

DET ER6~TA!I! VÆRE F.ORSIKRE!I! ~. ~~

D_ER8etH\!. AT VÆRE GODT FORSIKRE ,,~"~':!'~

DET EE 8eDST AT VÆRE FORSIKRET i ,)l'~, r~~~~
vI H~~S LORENZEN . STOREGADE 79 . -~E~~;ON 51112 ---- --



Storegade 34

Tlf. 50070

B ORDTErJHIS •
SI?illeudvalget:Knud Skov,Henning Klyhn,Gunnar Rasmussen.

-:---'--'-Trænir:gen begynder mandag den 3.september.
Spjlledage:Mandag,Tirsdag,Onsdag og Fredag.
Spilletider:Juniores:Hver aften kl.l8-20

Seniores:Hver aften kl.20-2l,3o og aet bord hver
aften kl.18-2I,3o

Tilmelding sker til formanden på en spilleaften-.
Jer bliver lejlighed til at del tage i en del stcWner;Og ..lige:"
ledes i holdturneringen,(dcr vil blive tilmeldt både j~ior
og ser.iorhold til denne.) ,.
'{lubbEns seniorhold blev sidste år puljevinder i herre B
rækker, og tabte i finalen om det sønderjydske mesterskal;> til
Aabenr aa med 7-3.Holdet opnåede dog alligevel oprykning til
i~erre 1~rækken,i hvilken det stiller op i år.J)e øv:rige hold
opnåeC'e kun bundplaceringer.
Vi efterlyser især seniorspillere,både damer og herrer som
ved siden af spillet kan holde ro og orden og sørge for at
de festsatte spilletider overholdes.
I tilfælde af overvældende tilmelding både med hensyn til
junior og seniorspillere vil der muligvis blive foretaget
en staammere inddeling af spilletiderne. ~,
Den 9.septembor deltager lo spillere fra klubben ved et
stort st@vne hos "Stjernen"i Flensborg.Her får vore spillere
lejliehed til at prøve kræfter med Nordtysklands stærkeste
spillere. 7.~~ ~ U

-

. ' HERREFRISØR
'v

sætter De'pris, på
en moierne 'frisure-
så gå til fagmanien. Leif Ellegaard

Storeaade 30 ~.TIt:'.! Ol' 60 . .
•


