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B(ctli;el1n:LsudY:;l,J.g~)t pe"l' v.dfclJ.et stor aktivitet f'er-ud for det
s~o~e stævne der sfhol~0~ p& No~~~~~g skele søndag den 13 Js.
E.'!' Q';'o'~"- )""'·'~.r"'"m E-' t-1':'·""'~"'" ..,.-l, ';,' .'.. 15 Y''';C'l ~'C' ~ 't~l" e ld tJ'J •••.• 1,... ~!.. I.) I--f.::...;.f .•.•..• .J,'. .:_.;"',.L ".V~;:;J...C<.ogl'" -=..uelJ __ o s ....:-'--L __t?~_..., Gl·..!.. mc;;J.. v,
og dr 8kBl afvit18~ 26~ ~~0;C pA 8 b~~ci.e.Der otG!tes klog.OOe
r'1.G..~~" Yh.IJ.C 2~~,,~·~}:(~2~t.l:i.dt hen pt~ a~C'telJ.e:il f(z.~c V·iIldo},"'J:"J8 :1 r'1~~ :f.0~~\r,?:.~ ~ ,--

stævnet omf'a tcc e mcd sro r i:',trnesse; idet der har meLdt oIg
spillel'8 f ID. alle egne a t' SC;1Qerjylla.nr17 sa"nt fra. Stjernen og
KFUMi Flensbol'go Vi Oljf0:rlL~~:2 dor f'oz- byens bOJ'ge:ce såvel aom
for eningen3 meilc::1.::CE2:'ti1 at læGGe 30ndagsturen os på 8kole:t1Jl1

da der for ve rrt.es mange spændendG kampe u

Ve Lkcmmo n !

illill~~Fi~RSAI'~1.I~,GE)!
Ca 50 medlemmer viste inte::Gs38 fej,," fo:renil:gens a~'bejde ved

e.t møde f~:'cm til den ordinære gei18J:'::tl,forsa:n:ling? (ler afholdtes
på. UNION den 16 dec,,:"'Det var ikke enga:ng ha LvdeLen af forenin-
gens voksne medlemmer; men så, må redan selvfølgelig finde sig
i .de ting der blev vedt age t ~ og kan ikke bagefter tillade sig
at kritisere.

Der skete iøvrigt flere interessante ting på generalforsam-
. (fortsætter side 2.)

===========================
KLUBfIlESTERSKAJ3ER I BADMINTON.

I lighed med tidligere år afholdes også i år kl~bmesterskaber

MA3NS LO ENZEN
STOREGADE 79 - NORDBORG



(Geseralfor3. for~sa~ i~G ~j~0,
1~.(;re·tnirle 'Llclt:r~!"!-:: fc.~;.-· :-J'~ ,:..: ': ::-::

sultatmæssigt hav~e Væ~8~ O~ nc-
genlunde godt år~ i~Gt all~ vore
fodboldhold med ur..d."tag-els8af ee'
blev placeret i den bedst"e halv-
del i de rækker man del togo Hera UN ION
3 første pladser. SGn~Orspillern. .
og især l.hold spillerne havde
dog gjort for lidt ved t:r:-æningent--------------

har netop i sidste uge f:ra inden- i efterål~et, hv i.Lket hævnede sig D · D
rigsrninisteriet modtaget meddelel- i den sidste del af t.ur-ner-Lngen , YP I Y ru ps
se om, atman har fået ministeri- r
ets tilladelse til at erhverve
jorden bag autoværkstedet og Tip-
Top~ samt tilladelse til a'( car-'
te arbejdet så snart penge f or-hoL«
dene er i orden. Jorden ejes end-~
nu af Fabrikant Mads Clausen der
dog på en forespørgsel fra kommu- .
nen har udtalt sig positivt med
hensyn til at afstå jorden.

Byrådet agter derfor at indbyde
bestyrelserne fra ungdoms-og i- V. Skov ønskede også at trække
drætsforeningen samt skolens læ- : sig tilbage, med den be gr-undelce ,
rere til et om, hvordan man kunne at han foruden meget overarbejde
tænke sig de forskellige baner mØ på Danfoss nu også redigerer"Spo
m. anbr-agt. Hvornår mødet skal ten" og på den måde alligevel vi___________________________ ~ afholdes vides endnu ikke, men følge bestyrelsens arbejde på næ,.- _

~rLJgt den første fodboldbane skulle ku meste hold.
ne tages i brug i 1964, så der

grønt - blomster sker sikkert snart et eller andet

St k bh I Ud' I'" der kan sætte skred i foretageneen o e s t , sao Desforuden viste Nielsen ~gså
~..~ordb.org . f'or-ake TLi.ge udkas t som fOl: jag
l' til anlægget. Derefter var der
~ 8 1 lejlighed til at stille spørgs-T I_L- 5 1·3 . mål p hvilket dog' ikke blev til---=~~.~"o~~__~~~~------~ så ret mange, idet man sikkert

stort set var tilfreds med den
udvikling sagen har fået.

- Deres Fri~r
teffens

Dame & Herre salon
Storegadeo49 , Tlf. 51648

•

Kvalitet fremfor alt

PH.Kolmos&5øn
Kolonial-Isenkram

NORDBORG Tlf.51420

~I~SA~~~::
~tHbehør m.

Rans W. Petersen m
itorq. 2. Nordbora. t1t 51515

Våd vask - Tør vask
REVORD VASK
RULLE .•••VASK

Holma.6 Tlf. 51238

\\.;e:tlt..:;.LDJ..Li:"';~·U", 1(':':'·l::...J~i.,v 11a~ ;:;j.,ll.G ..1_ I

liugen. Fo~rnanden V~ither Lu~d o

bød velkommen, hvorefter :r1anover-O
gav ordet til KODlliUn2in&e~i0~en
Lyteken Nielsen de:r på byrådets
vegne var mød t , for at fortælle
om kommunens. s t t Ll i.ngcagen til
sp0rgsm~let om et nyt idrætsanlæ~
Han sagde bloa~

NORDBORG BYRÅD

-------------
H. J. Jermerblev valgt til dir~
gent. -------------

FORItI.A1lfDENSBERETNING
Formanden Valther Lund gav i sin

!<'OF.l'lf'"NDENUD

V. Lund anmodede om at t~ække si
til; )e, da han foruderi sit arbe j
de ~,~ Danf'osQ 1.. ~,~ ~~ .•••,'I~"., .; D.·,.'; r<'

rUl . I.,)J,J ••..-lo ••.•• ,... (:;) ••••••• - •••••••••••• -- -- -r) ·-u

at passe, og derfor ikke har så
megen tid tilovers at han ikke
kan bestride formandsposten på e
for ham tilfredsstillo.nde måde.

Kasseren ud

I begge tilfælde viste genera
forsamlingen stor forståelse.

2. mand af efter, tur
g For\oJen ovennævnte to, skulle Ch

Christensen og Rasmus Clausen af
gå efter tur..................

v Bestyrelse og udvalg se s •.4&5
Kun pr.jrlla KV,j,~~t\.::;t",:(

kød
flæsk
fjerkræ

]

EFTER KAMPEN VI SES
HOS LAURA OG DRES

PÅ HOTEL

fra

~

NORDBORG
FARVEHANDELy,••,.al., J.,ar •••

•••.•u••

HANDELSBANKEN
I NORDBORG

Tif. 50105

Kontoret i Langesø 5 16 15

Fa.J. Jørgen Jensen
Storegade 46 Nordborg

TI f. 51406



:D.øbl4de
Ugeblacla,

, TldssbHt.,
Fotollrtlkl.,

Tobeki.
.og paplrv.•,er

KIOS,K

- Man køber det h os

Av PER
K ø El !' ••1i\(,1D

Storegade 77a ,
tlt. 44-.

KAJ Alt i Lklasses
kØd og pålæg:

STER
Storeg. 56 Tlf.51715

elVø", 2>t~\"",

.JZ)JlO~rVM~e"'i
vI 'Erik Rudbeck

Telf. ,51479 Ridepladien 3

.B~}~~:;rrelli.E'll:
Formand Gunnar Hansen
Næstformd: Rasmus Clausen
Kasserer H. Ch~~Rasmussen
,Sekretær : Chr o Jørgensen
Medfem. Harry Bock
Suppleant:,Peter Clausen

Rypevej 22
Apotekerv.14
Turøvej 31
Drejøvej 13
S-~oregade 17

,
9Kirkeby
~Langesø pr No~a1org

11,
,lIolm,

Iodboldudva.lge;t:
Formand Carl.J. Chr-Lst.ense n 'I'h s Br s ve j 80
Næs t f orrnd s f'Iiini Clausen :Apotekerv.14 ,
MedlemCarloMeyer1h.Br.vej64

1: Jørgen Petersen Løkken 18',
;! Chr. Løbner Uldbjergg.14

Badminto;'1udva1Eet=.
Formand : Knud Skov
Næstformd:~enning Klyhn
Nedlem : Gunnar Teute
Bordt~nni~udvalget:
Formand'- 'Gunna:'::,Rasmussen
Næstformd: Hans Jessen
Nedlem : H~lgeZirrimer
!odboldtræn.2~
Seniorer H. J •.Jermer ,',

.Yrig lt.nge Thorvald Rasmussen
Juniorer Gunnar Hansen
Drenge tH.P. Day~~?en
Pusiinee : Chr. Løbrie~
H.jæl..E.~~ træl!.~!!!L.~l

Seniorer Valther Lund
Ynglinge Peter Gla~sen
Juniorer-:. ' ",' _ rr : _, , •

Drenge Hans Jørgensen' )
" ,Chr. Christ.ensen

Puslinge Henning )Gyhn "-
II !-Hans J'GS s€n '

''''')
Ho Lmgac 7,

11 31 9

Kirkevæng.31,,',

li

11

II

II

pr 1,1

II'

II

II

Holmgade 27
Apotekery. l ,

,Havnbjerg 'Nordborg

Th.Br.vej 6,
,Oksbøl'

Rypevej 22 1Langesø :Pg
Th.Br.vej 22 ,
Uldbjergg:14

'"

,,Dyvig
,Holm

. ~ )
"Th.Br. vej
,Holmgade

,Søvang
6 ,

31 ,
27", . ".r"

Idrætsfondets arbejdsudvalg: "
H. J. Jermer og G~nnar Hansen, adr. Se ovenstående!
Bladudvalget:
Redaktør V. Skov, Th. Brorsonsvej78,Nordborg.

Chr. Christensen J':" adr. Se ovenstående!H. Chr. Rasmussen !

KLIP UD OG GEN !
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HANS SCHMIDT
Ure & optik, guld " selv

Telefon 500 IS
N.ORDBORG

CERTINA
AUTOMATIC

••~ _;1" ".i

LOCKEY Fodbold-
støvler;

,Telefon S 16 2S

lD'TER KAMPEN MØDES VI
i.ld_ØLL1;!ltts' , ' , ,

.Ca ~(!.t(!.tia
Storegade ;r- Tetf. 5 1986

Skjold Burnes Vine
Oceka-Købmd.

Fa. H. STI LHOFF
Nordborg-Tlf. 51ft73



Dame &Herre-friser
H.P.Jensen&Sø n

3 mands betjening
5toreg.41 Tlf. 51417

Alting I Eltin8

~.tiJ:
Storegade 3()..32

TI!, Nordbora S 1540

-~~
Nordborg - Tlf. S 17 SO

..lkn møQ"'e."ne
KYinae slgeJt:

...CH,;3TENBEN
Storegade 4, Nordborg, tlf, 5 1426
Altid det nyeste i grammofonplader

radio o~ fjernsyn

(i3:::.dlf:::'n'Ccnf(j:~(;SD.tfL'2. si.d.el') D'- iiLtj':I~~::;" ..;.....::.:."~'.::;.~".;"-";'.•' ...0.;'_ Der er ,·ngen tvivl >, er vil blive "a:::'so.t t':dsTI",'kJcf2r badmi~~0~spillerne • Denn; - " ~,~-,ar de enkelte kamp~~ så der ikke
~ang i vask-enden 26-27 januar P~nstår for larige ventetider.
~o~dborp skole. L V· h t'l' t'l '"-1- u l ens l ...Ler :i, oplllerne oin

.6f"eX'SOffivor med Lems st ab i år J, møde talr-Lg t r"'r .(:'~ d ' ,,o v (, \.!.. (, em.1.0.(' erlgen··
er mege~ stor, habar man fra for,em at opnå så vellykket stævne
eningens side på god tilslutningiom muligt.
idet spillere d6~ ikke spiller Der kan købes sodavanr !
med i turneringen også del tager Publikum er velkommen t.il a'c ov ez
i disse mesterskaoskampe • være stævnet ,.

Forenil1.gcms 4 be dst e spillere
8.r seec.eC:., og koruuer- f'øz-s t Lnd i
billedet i 8.dc18finale~ne9 si ~
er gode muligheder for topplace- 2, f '11' . 'll· dec. havde vi 4 mand med irlnger cr lK{e-~Urnerlngsspl e·re. ' kampe ne om ,de Sønder jyC',skemester .J K I E~tf

D'~21' vil bl:i.vespi lLet ef"er skab J Resultaterne blev følgen ens o ~n~~ ;Jill .•

cupsystemet , såvel i single s om de:, .' NORDBORG· Teldon 51457
d oub le , og der vil blive udsat I herre. s i.ng'Le s~lll~de Teddy' '
præmier til vinderne. Vi bliver Pete~s~n slg.frem tll flnalen~sor'~~~~~~~r---------------~
ligesom tidligere nødsaget til a han lml~lertld1 tabte. Moderne
opkræve et tilmeldelsesgebyr, so ,Hennlng.Kl~lm,og Knud Sko,: møbler
vil gå til køb af bolde og præmi splllede Slg l slugle frem tllkvartfinalen, medens Gunnar Ras-er. T .Der startes i følgende rækker mussen tabte sin første kamp. ODRJPetersen
Herre single 4- kr I herre double lykkedes det
Dame II 4- II Knud Skov-Henning Klyhn at spill
JuniOT II 2- II sig frem til finalen, som de, li
Herre double 6- II 1'1' par gesom de indledende kampe, vandt
Dame II 6-11 II II overlegent, her 15-3, 15-6 •
Junior' II 4- II II II I turneringen ligger l.holdet
ftiixed n6- II II II på 2.pladsen idet man tabte til

Der gøres opmærksom på at ju- Augustenborg 4-3; men slog Tøn- R Utebil kel asken'
niors ikke må.være fyldt ~{år, der 5-2. o

og at de har ret til at li jde si 2 lfS 3.holdet har faet deres
i mixed double. mang ~,ndekampe udsat.

L d't l ' 'l bI' f t +++++++++++++++++o ræcnlngen v
24

l, lve hore E(Generalfors; fortsat fra side 3)
get torsdag den Januar, vor-
for anmeldelser må være Knud Ske Regnskabet
Holmgade 7. tlf 51434 eller Hen- Kassereren V.Skov oplæste regn-
ning Klyhn Holmgade 31.tlf 5l85~ skabet. Der havde været en omsæt DANSK SVENSK STAAL
i hænde sehest den 23 januar. ning på 19838 kr,og regnskabet

Junior single og double vil balancerede med en kassebehold-
blive afholdt lørdag den 26 ds , ning på 1777 kr. lVlanhar stadig-
og der startes kl.16.00'. De øv- væk store udgifter til kørsel,
rige rækker vil blive afviklet men det bliver vist svært at re-
søndag den 27ds, og her startes ducere. Vi vil ligesom regerin-
kl. 9.00. gen opfordre til mådehold.

.

HOKI-kaffe

God f'oz-nø j eLs e
.VGt.O~ClCI'(I.OD •• ftl:';'

er bedst!
H.Michaelsen DANBO

,Bygningsmateriel
og kulhandel

Storegade 48· Nordbon

-Tlf.S1931

vls-c-vis
SPORTSPLADSEN

~--~-------------------'
.J. NØRRELYKKE

Notelborg Tlf. 5 1443



t'(telIh alIOi §. 1 6.r: l; §U.c )

Storegade 34

Tlf. 50070

I n9}i~~E!:0<s.~~L9r q ~~,-'2fL...~2le..~~t~:~~~~~;..1
En an~odning om at stille 2 mand til et arbejdsudvalg for
idrætsfondet blev vedtaget.

Et forslag cm n ad sæ t t oLs a af et by·ggendva::g til [l,t a( j_o
de vid8lte rned pLan ez-nø or!2 eGet. l(lD.bil\~L~ ~ }1"v·oI·I·~·:·~ld(:~:: af e__.
anonym gi'ver slcænlcedes 5000 h:1") , ~)le'v o:,,:'·e=:~2.dt be s t yr-e Ls en
d.er a l Li.gev e I slcnJ_ hav o m0d.f~ med byr-åd e t O!1l p1.-;lco:ej_ngcp af
de forskellige baner m.m.

Kontingentet foresloges fo~højet fra 2 kr om m~neden til
5 kr i 8 pe~icder af året. - Vedtaget!

Bestyrelsens forslag om at flyt~e generalforsamlingen fra
~jf'.nUaJ: ti.l sidste he.Lvd e I af novembe r , og oill.lægge r-e gn akab a-
åz-et f'ra 1-11 til 31·"10 blev Og8tt ved t aget , Forslaget begrun-
dedes med at ~ye bestyrelses-og udvalgB~edlemm8r vil få bedre
tid 'tjl at fOl'1:lel"eclonæs t e års aJ.'oejde, samt at f 4 e}:s\ til
Jlm 81")11 de:;:-allerede l dec. opgives hvormange hold man vil
hrve med. :i. næste år s -Lul~neTing,.Derfor er det I'imel:Lgt at de
d~):rskal arbejde Be6. det er mo d vo d denne afgørelse.

Under evt. kom flere småting til drøftelse, men plad~en
tillader a.eSVf3rrc ikke me i-e fra generalforsamlingen.

0000000000000000000000000000
ANNONC0RERNE (- ,

Som man vil lægge ,mærke til, holder nogle af vore ( )
noncører fra 1962 pause, men til gengæld har vi fået en del
nye , Og vi ønsker hermed at sige vore gamle annonqører tak
for året der svandt, og byder ~amtidig de nye velkommen.GODT NYTAR.

75 ---
HERREFJRIS0R

Ile iaard


