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GENERALFORSAMLING afholdes søndag, den 24.nov. kl,lg2Q
på-"HotelUnIon "-med følgende dagsorden:

l. Valg af dirigent '
2, Formandens beretning3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
4. Valg af bestyrelse
5. Valg af udvalg
6" Valg af revision'7. Behandling af indkomne forslag
8. Eventuelt.Der gøres opmærksom på at forslag, der ønskes behand-

let skal være, bestyrelsen i hænde senest 4x24 timer
før generalforsamlingen. Stemmeret kan kun ud0ves ved
personligt møde. Stemmeret har alle aktive medlemmer
over 15 år, som har været medlem af foreningen i de
sidste 2 måneder før generalforsamlingen og som ikke
er i restance med kontingent.
På geYj,eralforsamlingen skal der tages stilling til II

mange ting og vælges folk ind i de forskellige udvalg
i stedet for dem der afgår, cFølgende er på valg:. Bestyrelsen: Kasserer + 0ekretærFodboldudvalg : All e (5)

I30rdtennisudvalg : Alle (3)
Badmintonudvalg: Alle (3)
Idrætfondets arb.udvalg Alle (2)
Bl~dudvalg: 2 medlemmer.

L.v~~~~g ~ug~~u~~"emner" tilJ;_._~~~.~_~ge "goster"

NYE DANSKE

HA1NS LORENZEN

Storegade 79 - NORDBORG

Telf.51112



bedes sendt til bestyrelsen
før generalforsamlingen, så
vi ikke behøver at bruge ti-
den den dag med at spørge ef-
ter"emner" .
Til slut håber bestyrelsen at
alle foreningens medlemmer
møder frem, så hvert enkelt

• •••••medlem ved sin "stemme" kan
være med til at forme fore~
ningens f~~~t~~~*
Qngdomsafdeling~n afslutni:t]gs-
fest for turnerlngsaret 19b3
afholdbs lørdag, den9.npv).
kl.16° i Danbo-kældere~. ~vor
overrækkelse af pokaler vil
finde sted.
Seniorafdelingen, herunder

--------------------------øtynglinge, afholder fest den o

30.nov.på Dyvig, nærmere tids-
punkt m.m. vil' senere blive
offentlie:.Q'jort.

~-*******~t*Medlemsmøde. Der afholdes igen
i &r et orienterende møde,
søndag den l7.nov.kl.lo,00 i
D~nbo-kælderen. Mødet vil bli-

e en gennemgang af de prob-
--------------alemer, der skal b-ehandles på

generalforsamline:en.
. *******"****

Fodbold. De sidste resultater
i efterårsturneringen blev:
Serie 4: Bylderup-Nordbov .....)1-6
Serie 51: Nordborg-Egen _,u/

amp. Serie 52: Ketting-Nord-
oorg 2-3.

•••• -t.JunioreB: Lysabild-Nordborg
4-1.

,port- og camping-artikler

DANSK SVENSK STAAL A/S
J. Nørrelykke

Stoftpde 35 • 'Uf. 5 1443

~ut~bilkiosken
vis-o-vis

SPORTSPLADSEN

Skjold Burnes Vine
Oceka-Købmd

Fa. ~. STIL ~OfF
NORDBORG - TLF. 5 1473

Alt i brændsel, bygningsartikler,

trælast og støbegods

Jens Kolmos Efiflg.

Nordborg Telefon 51457

__~~'~~);a~*øøøøøøø Stillingen for Juniores har
endnu ikke kunhet oplyses me~

il foreligge. ved næste udga-
e. **~f*****

HUSK GENERALFORSAMLINGEN.

Stde 3
Stillingerne~
Serie 4:
Havnbjerg ~l
Skelde 28
Åbenrå 21
Nordborg 19
Tinglev '.17
Lysabild~ ..· 15
Hjordkær 15
Augustenborg 13
Hostrupskov •..... ll
Bylderup 10
S(->....,~·e52' .
U'l ) "h 0l . . .. ..';': 11

__ o _ •••••• • •••• )r

Nordborg I~ 32
Egen I .. · · 28
Havnbjerg ' 0'.25
Ketting·.•... · 24
Notmark ·.· 23
Lysabild 19
Augustenborg· 11

,Nordborg 11 11
Svenstrup ~~ 6
Egen II 6

point

o

point

*******-*****er
MÅLSCORERNE: Af hensyn til
plads indskrænker vi os til
kun at nævne de 5 fra hvert
hold der har scoret flest m~
Serie 4: Hans Jessen 27 mål,

- Kr W Skov lo, Henning Klyhn
6,~enned Hedegård 6, Hans
Clausen 3,

. Serie 51 :'æhorvald Rasmussen
20-må~b 'Clausen 8 .

EFTER KAMPEN VI SES
HOS LAURA OG DRES

Hotel Union
.Nordborg - Tlf. 5 1770

HEIMUm HANSEN-l-OlJ~~~ _Blikkenslalermester-= {.

*'~~.
CENTRALVARME OG SANITET
Bækgade 2 - Nordborg - Tlf. 51654

Dyp i Dyru ps fra

f;.O DB e
F R ~~~uu~~

vI Henning larsen

tlf. 51669

Handelsbanken
i Nordborg

m.50105

Kontoret i Lange~ø. 5 16 15

kun' prtrna kvaliteter i

kød Fa J.Jø rgen Jensen
flæsk 5toregade 46 Nordborg
fjerkræ Tlf. 51406



Den lynhurtige svenske ,./ ~~:i.de 4· f,1 .t, kNcm~crg Klos·
Vigge.Nielsen G m~l, Gunnar·.
Antonsen 5, Bent Jessen 5.
Qerj_e_2~~ Hans Jørgen;Struck
9 mål ,Leif Rasmussen 6, Vi~~
go Nielsen 5, Gunnar Anton-

HANS W. PETERSEN & ~ØN sen, 5, Markus Clausen 4. ~
Storegade 2 - TIf. 515 15 ~:3:QlQE.~~ Ol e Garner 7 mal,___________ -=__ -sKjeld Christensen 5, Poul E.

Feldsted 3, Preben Hansen 2,
Hans Hakanowitz l, Laurits
Mathiesen l.

kan-beses og prøvekeres hos

:~.Deres Frisø
**-l(-**-)(-****-l(-***

•~'.. - .. lu:"r·-y""l'!'f. I.'I! ~.'~~·i(~ s~ on. ~, j;.;.. ~ •• ..:.',. ",a

Tlf. 51Gl~8

Fodboldudvalget har ønskb~
at offentliggøre nogle b~-
tragtninger·i anledning af
den nylig afsluttede sæson.

••. ,. • =.w=:mgm, •••• -=~""""'4Vi lader Carl Johan berette,
- og han skriver:

Ja, så er' fodboldsæsonen
1963 slut. Og det kunne må-
ske friste en og anden til
at kaste et blik tilbage,p~
den nu afsluttede turnerin~.
Først og fremmest på de op-
nåede resultater i senior-
rækkerne.

------------~----------·-!='~.·ISerie IV holdet sluttede på
en hæderlig 4'plads, efter
at have ligget i den neder-
ste halvdel ved efterårssæ-
sonens begyndelse. Det må jo
være en skyffelse for de/jm
havde håbet på a~ det i·a~.
skulle være Nordborg,der ryk-
kede op i serie III. Men sam-

~ ..~n~er- vi henter og bringer! Itidig må placeringen som nr.
4 da have glædet dem, som i
for~ret frygtede at holdet
måske ville rykke ned i serie
V.
Serie 5lsluttede på 2'plad-
sen, efter at have ligget på
l 'pladsen ved efterårssæso-
nens begyndelse. Det er jo
iunægtelig lidt af en skuffel-
se, at det ikke lykkedes os

- exam.

opriker>

URE OG OPTIK - .GULD OG SØLV
Tif. 5 00 15 - Nordborg

VAD'VA~K • TØR VA~~
RULLEVASK.

~REKORD VASK

v/Helga og Svend Jacobsen
Holmgade 6 * Nordborg - Telf. 5 1Z 38

- Man køber det hos

AMPERKØBMAND
Storegade 77a
". " ..... ..tlte ,51144, __

Side 5
at. f~-holdot op.i serie IV~
~sær· eftar· at klubbens ~il-
hængere havde kastet deres
kærlighed på dette hold, da
førsteholdet skuffed~ s~ fælt
i foråret. Men alligevel er
der grund til megen ros og
tilfredshed med dette hOldzisær for det gode kammerat-
skab og sammenhold der har
været, og vi kan kun ønske
bedre held næste år.
Serie 52 har ogs~ gjort det
ove~"').1godt, idet holdet slut
tede på en 7-8 plads, trods
mange udskiftninger på dette
hold. Det vil altid være s~-
dan at 3 holdet skal levere
spillere til 2'holdet, og i
nogle tilfælde også til l'
holdet, såfremt disse hold
trænger til fornyelse,eller
har for mange afbud. Derfor
er der ekstra grund til at
sige tak til 3'holdet for
deres indsats i turneringen.
Ynglingeholdet måtte desværre
på grund af stort frafald af
spillere trækkes ud af tur-
neringen, men de tilbage-
blevne har fundet plads på
:or;,)seniorhold.
Aret i sig selv må vel si-
ges at have været en blan-
ding af godt og ondt. Træ~
ningsforhold~ne har ikke væ-
ret de bedste, og det har
vel også afstedkommet en del
arbejde at afvikle alle tur-
nering~kampene i Holm. Men
vi håber inderligt at vore
nye baneanlæg i Nordborg kan

.tages i brug i 1965.
Men det har skuffet spiller-
udvalget dybt, at der stadig
findes senio~spillere, som

anbefaler sig med alt i

;~(.
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Tobak
..<:;.i',.~

iS'Ugeblade og aviser

Dansk Tipstjeneste
Dansk fræmietjeneste

O. Nørgaard
Telf. 5 1279

LOCKEVFodbold-
støvler:' . . -
....i' . raEJ~\~~~;/•••••;;I."k'" .:::?~

Q" '-' ~Y'"
Nordborg • Telt. 51625
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VINE OG DELIKATESSER
'''G~!''..,....,~-,..~r '1 [";".,.I""~.••.•~"",....:a
.~ . !l.o:~ld.i.I,,~••~"'.J .-t.;D r;·~t.•.••v!i;~,t,~d&.~~.:;.

Tb. Brorsensoe] 46 - Telf. 51109
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EVL'iln"~1~[RC.QBat[~ S~._._;-' ...

m T(m~lJ-...-. Føter~~;
Storegade 48 -

TIf.51931

m"~AJAlti l.kla~ses
V, . kød og patægSTERNBERG
St?~~~.56 Tlf.517~5..j



~~N~~EJY~§KM~§TEB§KA~~
p~ alle-m&der skal gøre træ~ Atter i år skaffede vort l'
~ernes, bestyrelsen og spil- puslingehold foreningen et
leudvalgets arbejde ekstra sønder jydsk mesterskab. Første
besværligt, bl.a. utilladeli~ runde spilledes i Ulkebøl,
opførsel på træningsbanen og d .12.okt. Her spill ede vi uaf
i-omklædningsrummet , kontin-:- gjort l-l mod Ulkebøl og vand
gentrestance og uvillighed 3-1 over Gråsten. Sidste run-
til at betale kør selspenge v, de spillede s i Rødekro sønd. 1---------------1

----------------------------~ rejse til udekampe. OgoSI~st d.19~okt. ,hvor vi spillede _Å' ,
_ Manufaktur _ men .ikke mindst, den darllge l-l mod Rødekro og vandt 2-0 (i' Y ~~~b~~~

k~ubmoral ~lt for mange har ...JoverHøm,hvilket var tilstræk . ..,;
Vlst, ved Lkke at møde regel--keligt til at hjembringe IDCS- '" ~",,_. rv~s',e~'
mæae i g tIl tr-æni ng , ved mod- terskabet . Vore mål blev sco- ~~
vilje ved at spille på?) rret )f: Kurt Christensen 5,
hold og p~adser so~ de var Torben Hald l og Peter Feld-
udtaget tIl, og !ea ~t sende sted l.
afbud til turnerIng~ og træ Holdet bestod iøvrigt af:_______________ ....•ningskampe, eller s l.mpeI then Anton Duu s , Torben Wainø,
hlive væk uden lovlig gr~nd,~poul Chr.Mikkelsen, Lasse FORFRISKNINCEN
Desuden har der været spi L'le Chri stensen , Gunnar Sørensen, nyder vi i
re somJhar ofret alt for m~n Ole Henrik Aug-mstini, Frede
ge,af aeres gode kræfter pa Lund, Peder Feldsted, Kurt C. "M0LLER"S"
a~ kv~ruler~ over al t og allnTorben Hald, Hans Poul Kam- C #
b.:1de~Inde pa - »e udenfor ba er Reserve: Per Dvb sø , " . a. f~~'.·/f}, _.-J,';"./})' tianen.Bn enkelt spIller har en p , v . f~L~~ _
nu ikke observeret, at klub-_Efter kampen fik hver' spiller
d rag t en bes tår af nvide trø;j overrakt en smuk sølvnål, mens .Storegade5~ T~!. ~ ..,!986
og blå bukser, og .Lkke som ~'f foreningen mod tog en pLad e , I=z=~""""",,,,,,,,-=z_,,,, __ =-":;::::_.....:ll

I'~:i.r "~' ~"-- . t.er hans opfattelse af med- Tillykke til spillerne og Et god.t indE;øb3stedr ~ '~) __r' ~;~_____ 'bragt T-shirt og brun ternede Chr. Løbner, som dygtig h~r
~-~,,--~'" sommershorts. ført holdet den lange ve j . for' kolonialvarer Ii:nde'i" De

SA fF{\ ,- A; - Til slut vil vi sige hjerte- **********
~ \.~ lig tak til de aktive av pas DrE .8 A, der også 'spillede ,i Kirkegade, nr. 1.

sive medlemmer, som har give om a~t sønderjydske mester-
l!I. BQVSENS KØRESKOLE °tS ett nlaP

J
,med, og Tenhsærll,ld'gf skab indenfor deres række, ,P. Ii- I(OLMOS ~ S_~'~

'ak i ermer og .orva, spillede sønd.d.12.okt. i
d t t ræn i b' d Nor~t;ci''''- Telf. 51410eres s ore rænlngsar eJ _e, Vojens. Der spilledes 4 kampe~-= ~ .I

----------~----------------~ som vi håber vil fortsætte i i træk,'kun med et kvarters
tiden fremover. mellemrum og i regnvejr. Dette

************ var en altfor hård belastn.
for vores ellers så dygtige
drenge.De vandt l kamp,spil-

12 lede l uafgjort,tabte l, af-
af brød og delte point i den sid

stesom alligevel ikke kunne
skaffe noget mesterskab.

3 mands betjening
H. P. Jensen & Søn

Dame- og Herrefrisør

Storegade 41 - Nordborg .Telf. 5 14 17

P~æ~~~
Nordborg - Tlf. 5 17 SO

t.!Ung i Eltb'ag

~"'YJ.rø:
Storegade 30-32

Tlf. Nordborg 5 15 40

Nordborg. Telefon 5 00 96

Nordborg Radiocentral,

~STENSEN
Storegade 4, Nordborg, tlf. *51426

, Altid c1et nyeste i jtrantlDofonpladci'
radio 02 fjernsyn

Side 6

v/Erik Rudbed<
Telf. 514 79 Rldepladscn 3

SKOLEN ER LUKKET-----------
for
13.
den

al sport i dagene ll.
14 november, på grund
årlige skolefest ..

*******-)(-*****
STØT ANNONC0RERNE.
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TALTIL--EORÆLDR~.!..
Foreningen udtrykker hermed sin bedste tak til de
forældre der sA velvilligt har kørt med drenge og
puslinge til udekampe i 8.rets løb. - Mange tak.

****-** -)(-*-)(-*i(--)(-*
SØM I ØJE. Tirsdag den 15.okt. ved 18 tiden, var ~)
af voy.-dygtifIste drengespillere, .: den 14 årige Finn
Christensen - så uheldig, at træde på foden af en
stander, hvori der var hamret s0m igennem. Standenen
vippede over mod ham, og et søm ramte direkte i øjet.
Pinn s t.y r t ed e hjem med hånden for øjet. Hans mor sør-
gede for han blev bragt til læge. Det var dog først
den tredieoopsøgte læge der var hjemme. Denne kaldte
faderen hjem fra Danfoss og beord~ede Finn kørt til
Sønderborg. Herfra blev de straks dirigeret videre
til Åbenrå, hvor han endelig kom under behandling. o
Nu 'er Finn hjemme igen. øjet er syet tre steder, men
synet er borte. , _
Pinn har i år været centerforward på drenge A og har
score t 56 mål i 12 kampe. - En cen terforward vi vi 11 e
kunne have f1et megen glæde af. Nu må vi blot håbe
at Finn vil slippe Sd billigt som muligt fra uhel-
det, idet faren for øjet ikke er ovre før om 4 må-
neder. - Vi øn aker god bedring. o.J

o ***"****-)(--l(-***->t***** p
An.QonQ'§'~ Oliekamin, brugt. Sælges for kun 150 kr.
kontan t.

Chr.Løbner, Uldbjerggade 14, tlf.51918
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En bedre frisure og et smukkere hår. (

man bedst opnår - hosLei/ Ellegaard .
Alt indenfor moderne

HERREFRISURER
Ol ea udstrakt semce

Storeø;ade 30 - Tlf. 5 01 60H~EFRISØR ..... -

BADMIN!ON: Herom skriver badmintonudvalgets formand
Knud Skov følgende:
S~ er badmintonsæsonen i fuld gang og de første
kampe er allerede blevet spillet.
V" h "9.~ ar lndr kunnet glæde os over en usædvanlig
t~lg~ng C;f ny~ medlemm?r, hyoraf nog?n endnu ik-
ko har f et tlldelt spllletld, men Vl vil gøre
v?rt_bedste og ~åbe~ at alle har fået spilfetid når
sKolt;fes~e:l!er f'o rb i den 15 november. Vi vil ved
s:m~Il~ileJl~[,hed byde vore. nye medlemmer ve Lko mmen
~ }n3~pr pa godt samarbejde.
L_or~~ingstavle~ er nu færdig og vi håber at en-
hver vll prøve pa at forbedre sin stillinp på den-
~? Javl?, hvor spillerne på nær de ti før~te er sat
t~l~æld=::~: ?p. Vi vil ~ndv~dere forsøge at arrange-
~~ ho~dGrænlng søndag tormlddag. Onsdag aften er af~
~dt tll holdturneringer.
Resultaterne fra de ovenfor nævnte kampe er blevet;

~ordborg l Grlsten = 5-3 (seri~ 2)
~o~~bor~ l - Tønder = 5-3 (serie 2)

T ~or~bo~~ 03 ~ Sønderb.3 = 4-4 (serio 4)
-,~~~~e H~~Qe~S to d for den største overraskelse, i.det
a ~," se ha 1.. u udelukkende b os t å r af un.ce uru tinercdeSIllI}ere aF.": ]T'~, 'd t. ' o
T '; .' _,.lo:"1:,0, rmn s J camerne overraskede ved at
vind e d e r-es c«-mt' o 3 1 (
t:d'-d 0t _0 o~. ~lge o ~ampe, men det skete imicq]pr-
l e k e d l a t 4 '"~O,0- ,_ oo,e..l.lgeo.. • manden blev borte ude n "'t sev'-

c' E' a f liD d h ' ~l.. "'" u
}'o,i d'O'~' T':' vorv?d hC?l?_et havd o t ab t en ka.np Då for-
L•.n .. Lad os blt.vø rrt for den sJ.agfJ."

)
****************. DT"ii'l'Ti"lIS'o d s.l ' T-:-__ , _.::.:::!~_~_..:..0Y '-'- E.~SVl g l;n{ldomsf'er-en inrr OD' q T p' b a'"lnvl t':'ret· t"l' .L -,. "t:) Co >J. ~'o . .le 1..

d
~ o os l e t stor G ,jUbllcumsstævne, der af'ho l",s "('tl cl d 24/11 63 ' T; . o "_.."~l 'o,C),~, - " o. "- -, l Pr i he dsh ajl en i Sdrobsr • Lndrne l=:aeo :-::iesenest d 8 11 t'l ('h 0J . b o .10_ .,--

ol.'Q'-: . 'o'._-00 l, _'- r. (0:cgensen eL'l er på op-
'"- af:.'-' L. o.v l e Yl l b Cl r d t orm l s J o l.~ a'l L' t o."flT I P b . . _.,"-v 0'-' •
to~:r':k:'beOrrndtednnisls~lPille.;re deltog ikam:pcne om AJ e me s-

, >Jo Co e er ) ev '01' 'l '10 +- o S - oSdrb" E'~ n.-l o ~..VIK eu pa ønderskovskol.en i"t"o' ..LISe J'l10 ler f'ri k enf-!n 2 l' ~J -"" .præmien var en ] l - c 0- __ J.. }Jo aos l. Game Jun.
J-. _ " ,s ø o v_y s e s t c-::.ge e

50rdtennlsturnerl"noøn beg.ynct-'kl o c;.~ . ~,l c r her torSd9J)"?d 7-ll-tJ3~o,.19,,00,hvor dame l"tll D skal d S' c·' _0_'rr Id t u" ._U cO n mø e .KeJde,
1.•0 Ae er som følge: ..
Ulla Fvn ak EJ lO' S - o~.fl l·l .J '0_. e ~ø_J..eraE Anne"rnot~e v::- 00- o, e, .;.. '~Jo" ~.8..mper.


