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._~ Så er spændingen for i år udløst i serie IV.
Efter Nordborgs nedorlag til Rødekrø på 4~0 og kun to kampe
tilbage i turneringen skal man være stor optimist for at tro
på den teoretiske oprykningsmulighed vort hold stadig har.
Vi har, al grund til at være glade for den Lnd cat s vo re spillere
har' vist i årets turnering.Det går jo fremad~sidste år place-
rede vi os som nr. tre ,i år bliver vi nr.to.næste å:c LI'c------

rrilbage til kampen i Rødekro,vort hold spillede så godt
som det har spillet i alle øvrige kampe o Vi må erkende. 2, t Røde ••
kros hold var bedre og havde den smule held der skulle til
for at vinde kampen.

+++-H-++++++++++++++++++++~-++++
Vi kan med rette sige at have en dygtig fodboldungdom i

"Nor-dbor g ,Vores drenge li hold har på overbevisende måde· sikret
sig pulje sejren i deres gruppe,og har en målscore så god som
49-9.Allerede på søndag skal holdet spilie den første kacip
om det sønderjydske mesterskab. .
Også .vort puslingehold er blevet puljevinder,vore raske pus-
~ jg8 har scoret så mange mål som 124 mod ll.Puslingene fort-
s'Miter også i k~I!LR~!t-,-2~.L9-~"Ii,:;;1<;'1').9-~:r:jy'q.:;;~~ mest.erskab.
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Kun pnma cveurererj..
E!1· ti.l skuer skr.iver ,kød l~f:l;e:, a t have ove rvs.r-e t kampen

mo Ll sm .dQ;clckroog lITo::,'dbo:,'g,;pe-
flæs _Fa.J. Jørgen jensen kuLe rer mange vist på hvorforvorthold'lod sig løbe over

f
e k ,.Nordborg el~C:ei don grad som det skete_Jerræ -- _.hcr?·~Hon ikke een af grundene~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~Jkanvæ~ ~n,at vi ~.r ~ogle

meget då:rlige t.ren i.ngaf'or-ho.Ld
Her følger slutstillingen for i Nordborg.
drenge A,pokalsternmer og målscore Hødekro med ca.l200 indbYCt"ere

har et meget fint stadion.
Hor' :,'+ ~g med ca , 3000 indbyggere
har LA bane som skal benyttes
til både opvisning~træning,hånd-
bold f skolegymll8,stik og skole-
fodbold og til slut kan alle
og enhver lege på samme bane
efter behag hele eftermiddagen
hve:::,dag.
lvIanhar tilbudt N.LF. at be-
nytte banen ved Fægteborg,men
mon ikke vi derved vil miste en
del af vo:::,ttrofaste pup~ikum
som følger vore hold fra kamp
til kamp både hjemme og ude og
ligeledes vil vi ikk~ have for-
del af' nogen "hjemmebane".
For øjeblikket er det sådan at .'-<

når frerr~ede hold kommer til
Nordborg udbryder de:Nu skal
vi iP~ spille på marken i
Nordborg!

.. - Han ikke der efterhånden kan
D8r deltager l drenge og l puslin- afsættes et areal til en ordent-
I:;,dl-01,Q., ved amtstævnet på Idræts- lig :Ldrætsplads i Nordborg, så
højfkJleni Sønderborg den 14. tror jeg også at idrætsforenin-
oldober. gen s medlemmer vil være rede

++++++++++++++++ , til at give et nap med ved ind-
retningen af denne.
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l'DTER KAMPENMØDES VI·
i.M.S'h~_!-~~t s ..

~~~/~t:;~~{~§
l Leif _immer 20
2 Hans Hakannovitz 18
3 Ch~.Kam~er 13
4 Fin Christensen lo
J Peter Lun~ 9
6 Prøben Johansen 8
7 Ole Ganer 7
8 K"rl J~.~chmidt 5
9 La..lr.Nathiesen 3

lo _'eter KJ ogh 3
11 Poul E.leldsted 2
12 P~oben lansen l
13 ThorkilC 1\1øller l

+++-1+++++++++-1--1+
l Pl~be~ Johansen 14
2 Fin Chr~stensen 12
3 Chr s l.amper 4
4 Peter Lund 3
-5 l"eif Zimmer 3
6 H~ns Hakannovitz 3
7 Poul E.Io'eldsted 2 - I

stemmer
~)

mål

Dagblade

Ugeblade

TidSllcrlfte~
Fotoarllkler

Tobak.·
og papirvarer

KIOSK ++++ ++++++,.j-+++++
m.m. Telefon 51179

TATOIi
Anna He11e8~e-
Te~~:i~oi~o;'-- STØT VORl. ANNONCØRER f· +++++++++++++++++++++++++
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Iorgmesteren i krydsild. '

To a~ ICI::,ætsfol?€ningensmedlemmar var fredag den 28. september
mødt on på borgmesterkontoret for at interviewe borgmesteren om
idræt~:orhol~cne her 1 byen.
Der var lagt op til at borgmesteren ordentl'ig skulle på skafottet.
Det hpvde bO~1mesteren nok også anet uråd om,for med vanlig smidig-
hed o~ charme fortalte han hvilke store problemer og opgaver kommu-
nen f'ør s t 1.,6 f r-ømmes t måtte have løst og forstod hele tiden at drage------ ..----------1 disse ,roble~·er frem,som om det var dem han blev intervie\'fet om.-
Vi melier dog alligevel at have fået en.del ud af samtalen ,hvilket
skal fremgå af nedenstående. Idrætsforeningen er nævnt som I,
borgmesteren som B.
I: Ic'rætsf )reningen har flere gange henvendt sig til byrådet ang.

de ~....rlige ban=f'or'ho'l.d i li\prdborg.-BY-"ådet har al tid ved vore
henvendelser virket mege )imødekoIDn~.]i har dog længe været klar
over at byrådet kryber uden om problemet,hvorlænge har byrådet
tænkt sig "\t blive ved IDeddet?

B: Sålænge vi ikke har indenrigsministeriets tilladelse til at an-
søge ou optagelse af lån og dette lån ikke er bevilget,kan vi
ik'e gøre rne re ved sagen!

I: Har byrådet i det hele taget søgt ministeriets tilladelse til
at ans-øge om lån?

B: Ja,det er lang tid siden!
I: Har DE ry~ket ministeriet om tilladelsen?
B: (Krympt:rsig lidt,men må sige: )1TEJ!
I: Hvorfor har De ikke rykket for tilladelsen?
B: -----
I: Som-svar påvor'sidste henvendelse blev vi lovet at byrådets

id:..ætsudv •..lg skulle indkalde Idrwtsforeningens be styrelse til
et møde,hvornår bliver dette møde?

B: Hvorfor sku.l le dette møde egentlig holdes?
I: På .,r~ •.1 af en c..ventuel placering af klubhus,samt fordi Idræts.;..

foreningen må væ:re or-Ler ' iret om hvr·~·ian forholdene bliver i
ud:Jygningsperioden, og Oh.--Avadvi ev·~.Jel v kan være behjælpelige
med!

B: Kom.munt::J.ngeniørener overbebyrdet med ar-be jde og må ofte ar-be jde
på kon tor ct t:i.l sent på af tenen o Vi har i øjeblikket flere gade
og veja~'bejder,samt kloakeringsarbejder i gang,-og det store
skolebyggori til 2 millioner Kr , - Ting der går forud for
j.di vJtten.

I: Hvo.r mange .baner kan d.erbliv8 på området ved skolen?
B: l C'}wisnir""':sbanc,l t:ræningsbane og 2 håndboldbaner!
];: Hvau har 1.1Tådet tænkt sig at gøre ved sagen?
B: Ja

7
hvad gø:r Idrætsforenillgen for os? Ingen'cing!

I: JO,det gØT vi :,hv8rtfe,Ic1~hvE',d mener De f'o'r eksempel hvis de~:'
li'''.''''~c!'Y)t:t:(>,.,y\~)qt.(> qir.e

H. P. TYGESE ,II

BAGERI. CONDITORI
telefon 5 t519

HANS SCHMIDT
-- ._-

Ure & optik, guld & sølv
Telefon 50015
NORDBORG-_._----------

-CERTINA
--------

AUTOMATIC

R~ I
EKpRD .

VASKHOLMGADE o NORDBORG
Telt. 5 1238Våivask, tør vask og

rullevask. Tøjet hentes
o~ bringes. .

Dyp i Dyrups
- fra-

NORDBORG
FARVEHANDEL
y/HUl. ia, Lar •••

till.51'"

HUSK FILMEN
til turen

alle jørende m.erker
rortllhvid og farver

HELMARS FOTO
Nordborg - Tlf. 5 1606

Nordborg - Tlf. 517 SO
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3, manis betjening

lOC.1< E Y FODBOLDSTØVLER
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Fortsat

iI KO 'T8r· 110ze~1 c1~r g8.~1 ta,ge Dig af
d n opvoksen2e ungdom? På Sr?rts-
p adse n kan ungdemmen få 10-' at

se ud på' 811 rov_O_G der :Lkke skade r
mf'unde t .Hv i.s ungdomrcen g:i.:<: cg dz-cv
nd t igad~}."ne vil de}~2.1tid komme

-~,'~-=-'!,,!'-'~-'--"""'--------~g0t, op ,:i c~emsom sigel':de,:c sker
, 8LONSfEA ~ 6Nr:;;t.g,i gentingsog føJgem:le deraf er ofte

-st' enkobhe!s, U-dSalnEe~ ~~=g~~;~;~;~:.~:~~r~~~~~l:~~~~~~~,
U I Y meget muligt at ungdommen efisT

Nordb~rg el af' te n på spor-t p'lad sen går ~ ')ttrr
i gade r-ns $m8n da har den alleiAe
~ ugt sit ove~skudaf virketrang
P' sportspladsen og kommunen sparer

_- t.Mingetil 9pdragelsesanstal te:c Gi;
l gnende o -Ledez ne er of te rbåde gift
o har børn,gør'arbejdetgratis,
o rer rnegenfri tid på d.et j og må
m'ske oven i købet tilsidesætte mereJens Kolm s E t ~rsonlige interesser. Synes De ikke,
a det faktis~ er en samfundsmæssig

NORDBORG - Telefon 5145l __o gave foreningen udfører,og for-
t ener foreningen da ikke at få

____ !!"!,,"!!!'~_!!'I.,_e!!!_!!"!__ !'!! !'!!!_,"" .. ,"", •••••• b~',dre forhold at arbej de under?
B Ja,det-er fuldstændig rigtigt9

De,lmwth BaofJen m n der er he ller ingen i byr åde t
s m ikke ønsker opgaven løst sna-

BUkken_lacermflster r st.Byrådet erkender at Idræts-
Centralvarme . Sanitet. f reningen er blevet holdt hen med

s ak ,men til fordel for andre: )re
b tydningsfulde opgaver.-Såm sagt
m gIer vi altså penge til projek-
t t,men jeg lover,at vi straks vil

SPORTSl'LADSEN

'7EI.':. 5 1831

'l'eIeIOD s '16)54

Nordbora:

-,' gå aktivt ind for sagen.
, I :'OK.Ellers kommer vi også snart

igen.
Dermed sluttede interviev,ret,som
vi håber har skabt en gelfsidig
re spekt byrådet og Idræt~f,orenini"
gen imellem.-Og vi men?r"'at have ,-
opnået en kontakt. som '1. .~frem.tiden .•.•• ",!,,!,!_~~ __•••• _

vil styrke Idrætsforeningens for-
hold til kommunen.

Q 'Baaeri og condltori, if.Jti " Skomagergade 14
.. , Stort udvallt i friskt

!iog lækkert bred
Tlf. s 15 SS

++++++++++++-H++++++++ "", - -"--- , --- - --Foreningen overvejer at arranger~ •

en festaften med amatørunderhold
ning i nov s el s dec ,
Vi anmoder derfor alle,der kan
spille-synge el.lign.elier har
'andre ~ode ideer om at melde sig
til' Jagn Skov

-ev- .'l'h.;3~QF~,en'sye_j_Ja.st. th.
inden lørda:~'(feri 20.oktober.

, t++++++'f++++++++t+++++

Fortsa t.

Sids+ ~ oktober vil foreningen
holdL ~fslutningsfest med over-
rækkelse af pokaler til de spil~
lere der har opnået flest stem-
mer på de respektive hold.
Tid og sted vil blive bekendt-
gjort .ve d opslag.

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

Den 21.oktober sender klubben
to mand til et trænerkursus for
bordtennis i !benrå.

NYD KAFFEN
EFTER KAMPEN
på '

HOTeL UNJOIJ,

Hans w. Petersen
NordbolE • Tlf. 5 1515

cA'•.••.~~4n.j
.. P:~rvMLn-i

v] Erik Rudbed(-
r.eIf,~__~ 1479_RI~eplads.~~}

T' 'l:' t'''' 5 17' 44'" man køber det hos
e. '. Jc:AMPElt

•.. man køber det hos
________ KA~"pE~------------------------------------=--

•.• man køber det hos
KAMPER



Storegade 34

Tlf. 50070

13orcltennis.

Klubben hav~e den 9.september lo spillere i Flensborg til
Stjernens stævne.Det var meget tidligt på sæsonen og vore spil-
lere havde endnu ikke trænet meget,så det var ikke de store
resål tater der blev opnået. Det skal dog nævnes at Ilse nøl]
kom til semifinalen i å.;....,nesingle og ligeledes kom Ilse Hø.ILer'
0[; Cunnar Rasmussen i mixeddouble til semifinalen.
Søndag den 23.se~tember deltog Ilse Møller på Skeldes senior-
damehold som i S•.:el 0 "'l s}/ilJ,.ede mod et damehold fra Odense.
;3lcelde tabte til de st'Brke damer fra OB,som blandt andr-e tal te
sidste års danmarksmester.i pigerækken og den fynske moster og
landsholdsspiller med 9-1~
:::er skal det nævne s at:Ilse Il'løller leverede en strålende indsats
og togsæt frar:~1e der'fyhske og danmarksmesteren.r.fodden
fynske mester tabte hun så kneben som 20-22,22 ..20,21-19 og mod
danmarksmesteren bh./ cifrene 2l-l8,20-22,2l-19. . .
J)en sønder jyt.ske ':loldt1:r~ering begynder sidst i oktober og der
er t~l denne tilmeldt hold i herre A rækken,herre B rækken,
herre junior li yczH:e".,herrc junior B rækken, drengerækken og
C,&.E~ejunior 13 rd.cken. Vi beue.r derfor alle spillere møde flittigt
op til træninGen og der vil rruligvis blive spillet nogle kampe
de enkel te spiD.ere im."' lem til vejledning ved sammensætningen
af de forskellige hold.

++++++++++++-f ++++++++++++++

:Nåede
kG.n ne nå

l annon~eplads ledig.
De ikke at få en.-arnonce i Sporten
det nu4Henven,lelse til redaktøren.

+++4--H-++++-, +++++1 ++++++++

i første omgang ,

HERREFRISØR
'" ..
s:ætter De pris på:~~in~ef!~:::~.Leif Ell~gqard

Storeaade 30 ~ Tlf. 5 01 60
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