
Foreningen indbyder alle s i.ne medlemmer' til e11rigtig hyggE-o
lig. )estlig og fornøjelig aften på hotel UNION lordag den 23 d;;;
kl 2o~(Fastolavnslørdag) " .

Musikken leveres af succes orkesteret !IHILOHAWJ\.II.Al\fSlI"Den
kendte og popuLære kvartet spiller dejlige livsglade me Lodi ør 9

der vil løfte stemningell som ved et sydtysk karnoval elier hen-
sætte os til ell måne akå.nana t på Hawa.i ,

Salen vil være festlig pynteto-·Cg så daziaer vi til k L, 2"
Medlemskort kom kun købes forud ved bestyrelsesmedlemmerne: Se
adresserne p~~agslden •

II

MEDLEMSBLAD
. for

NORDBORG IDRÆæSFORENING

2 årF:ane nr

OES FASTELAVNSFEST OES

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pr a forenin:::;ens :E'ormEmcGunnar Hansen h:O.r vi mor:tl':~cet føl;:;;e:J.
de ekr LveLse a

Efter at vi nu her passeret nytå~ og turneringen for fodbold
.e.f.dolingensne.rt bec-;ynder, - badminton oG bcr otennå s har jo væ-
ret i c::me hele vinte:cen? føle'!' jes: tr:tng til C0re alle vore ak-
tive medlemmer opmær-ks om på, ':;.t vort mål i år må være en fQj:,tsmt
fl"':' ]ffi2:, med de opnåede rine resultater frt~,i fjor i \7enli:,:
erindrin,~', som målestok for en mere ihærdi;,' træninG. - n.~cd hen-
syn til. tr&:lnin::: er vi i år cef forskellige §rsnger bLeve t f'o:csin-
ket flere ucer? men .jeg håber c;et må virk.e som en spore.

r StUl1m8for'oiYlciel:::Je kunne man ønske at endnu flere af' v er e
medLemmer' JGncer et nap med. i det 0_c:.r;li,::e. Som kontra.st~1ertil var ••

•••• _'"""""""""""""""""""" ••••••__ '''~.'Rl:&V.s~,;-~~~.~.:~~ J"'''1''Jt,..::;o •• Æ''IJ!U$II .••~~



,-JM~:
~.v.LassenjH.Ågård Haderslev

---====================:.. - r 2.G.,Slajkjær Åb./G.Rasmussen Nb ,

BORDTEN"NISSTÆVNET an Herre B:
der afholdtes søndag den 13 januar j'o.. a 1.P.E •.SvenningsenL •.Thyssen~Skrav
blev også l ål en stor succteds. ]t~ttl. 2,F.NissenjW.Ehmsen Flensborg ••••--------------t
store arrangement var mege yg 19 ;'
tilrettelagt af den unge talentful- rs junior A & Bs
de Gunnar Raømu.e aen , og man har fr. Al.J •.Harder/K.Andersen,Haderslev

. flere sider hørt en meget rosende l 2. J. Christensen/J. A.Thygesen Tøn
omtale af arrangementet. a °Bl.P .H.,CarstensenjStig Hansen "

Foreningens formand G. Hanao n r 2.H.,C.ThygesenjJ •. Dahl n

åbnede stævnet med en velkomsttale, D d bI
t .. d d arne ou e:hvoref er man glk l gang me e I

;~~;;g. 2, NCidb",r3, tl1. S 15 15 indledende runder. Del' bLov spille l. T. Je~sen E"M.Struck Skelde
, b~de s ændende underholden- 2.T.SllpsagerjU.Andersen9Sønderb.

li.:~"""~--:~~;·:t»~.(_",:~~tz~~~~i;w..mrt"'""'-. mange .. r;. " p ·9

de og velspillede kampo, Vinderne Mixed double:
i de enkelte rækker blev følgendeg 1.T.Jensen,SkeldejK.M&Hansen,Åb.
HERREn~ Mesterrække s i ng.Le s , 2..E.M. Struck "jB •.Stabel II

Nr l Bent Stabel Å,nc,urå LI Jlet')
11 2 TT M H (, ~ d'tævnet sluttede med uddeling a1"-. '. ansenA 'n l • pokaler, ligesom formanden takked
Nrls~~ee~essen Flensb; de mange bordtennisspillerey og
II 2 Niels Krogh Slcrave omtal te den store ?etydning di~se

B . l stævner har for splllets fr~mtld.slng e ~

tf l O, M~rtensen Sønderb. 'elkun prima kval ite-ter i
2 F. Ni s se n Flensb. Ogl

0l
N10R

N; ~i~:;~\arder Ho.dersle' kød, C" J J' ø J
" "B ~i~~i!~derSen " Iflæsk r-a r rgen ensen

::--; ~t~~~~~~:~en Tø~der I. , Storegade 46 Nordborg
l2'lKQQEs!c'.'gle, . ,fjerk r~ TI f. 5 14 06

l'Jr l G. Sllpsager SønderbjR , .
k-",mnp rp AY 11'1lH KV'IH :-iH, I,,,,,,,

c e~
Dame & Herre salon
Storegade'49 , Tlf. 51648

Kvalitet fremfor alt
P.H.Kolmos&5øn
Kolonial-Isenkram '

NORDBORG Tlf.51420

Frugt
grønt - b lornster

SIoi ~t@øD~lsD~Sw 10-
, ~!ordborg .

TLf 51831.========-,=-==-~.~'--=------=q
Vad vask - Tør vask
REKORD VAsK

r/
RULLe:. lASK

Holme.f Tlf. 51238

Skelde
Nordborg

~~. 2. G. Malion Flensborg
det rart at se bordtennisspillern
med flere ved stævnet i Nordborg
skole hjælpe til med alt forefal-
dende arbejde, uden dårlige und-
skyldninger. Apropos, då~lige und,
skyldninger. I den sidste, tid har
man hørt enkelte medlemmers udta-
lelse for ikke at komme til gene-
r-a Lt'cr aaml t.ngen , af frygt for at '
komme "ind i'noget". ---- Lad OS9
i det år der forestår, være fælles
om ulemperne så vel som goderne.

Dame single: ,
- NI'. l. Tove Jensene-r ti 2. Ilse Møller

- Dame junior singleg
e Nr~ l. E. M. Struck

II 2, Sine Thyssen

Pige single:s
Nr. l. A.M~ Poulsen

cl II 2. Gurli Fogt

DOUBLES

Gunnar Hansen.

Skeide
Skrave

Skrave
Skelde

II

ti

EFTER KAMPEN VI SE
HOS LAURA OG DRES

PÅ HOTEL

UNION
Dyp i Dyrups

fra NORDBORG
FARVEHANDEL
y/•••• ia, l.ar •••
~.tI'.

UANDELSBANKEN
I NORDBORG

Tlf. 50105

Kontoret i Langesø 5 t 6 15

----------------~ .=..WMW



BADfiliIWl'ON l____ ._ j.f!;rik Sørensen S~~l1derborg9 så s ik-
Søndag den 27 jal1uar afholdt vi iker t som IS-II, 15-139 som den sø

vore årlige klubmeste~skaberc Kam- Ider~YdSke mester i A ræ~cen, Kjel
pene begyndte kl.89 - og man spil- IChrlstensen med 15-6915-6. <, •....

lede indtil kl. 21
0
30 før alle vin-' Nordborg tabte iøvrigt den kamp

derne var kårede. . F18d 3-2, idet Teddy Petersen hav-
Stævnet fik det bedst tænkelige I~e en u~præget off-day og tabte

forløb m~d mange gode kampe , som = s i ne kampe s Lt gesom man tabt------------....;.--.-.ll blev af'v i.kIe t på sportslig vLs.j se Iv- doublen.
_ Man køber det hos om gemytter~e undertiden kom i kOg,,: RESULTATERNE'fra finalekampene: t-------------

En glædellg overraskelse for os, Herresingle: .

KA' < p~..R var, at Skåmange vhar.mlkødtop for atlTeddY Petersen - H,Klyhn 15~8915-
overvære ampene , Vl et kunne ty.... .•. '. .
de på at der er stigendeintr ne ~~e'T-:slngle~

." f"Itt r"'II AA __,'" for badmintonspillet her i 'N.O.L.J~'rgRac.....lild Poulsen - Tove lÆogensen
r\'LIUlvlMI~U Vi vil her benytte lejligheden til 11-89 11-129 11-3.

Storegade 77a at takke tilskuerne 9 som måske nu Junior single:

•• · ...:!L!l:.:.f.:...-'-'J..j~4;:.;;4;;:.,.;._=harfå~td øljnene op for at badmintonJes Bladt - Gert Hjelm 11-29 11-9.
er en l ee . sport for både unge og . --=_ .,.,,_ _A . ældre o J erre double ~ . r· ~.. """"~ ..",.."._ .••••••""'"

AJ k
lt I1.klasses Et tydeligt eksempel herpå fik H.Klyhn-Teddy Petersen 159 18 L.' OCKE\l Fodbold "'"Ød og pålæg man ved at se urmager Bleshøy spil- Kn, Skov - Gunnar Rasmussen r >» - - 'l n .

~1bC::FPaR le. Han var stævnets størsteover- .. ixed doubLe s støvler:
raskelse9 idet han til trods for ik agnh.Poulsen - Ingerl Jensen

"''-.•.~ ke at have spillet i 15 ård~monon- fI, Klyhn - Knud.SkOOiT . dC:.,'''''l\

Storeg, 56 Tlf.51715 :ir~~:~:,e~a:~n;~:::rf:!~~~;~;eV:;og"e!~~i~~l~i~;l~~~iordoublen ~i- 'i~~r:~....--------------.;1 se 9 hvordan han g~ng. på gang udspil runde t af Jes Bladt/Gert Hjelm. Telefon 51625
. lede vore unge ~plllere efter alle .. ._ A.' ., kunstens regler. . Den 28 Januar spillede 3.holdet
.(11 y Ø.•.•~b4)~65 En anden stor overraskelse var l Ulkebøl og tabte 6":"1. .

Gunnar Teute, som i 8. dels>fj..Jla~enl M~ndag ~en 4. februar ~'piller. .'" ..•..•..•"".F.."'. A.«!.l~ti-:; slog en af turneringsspiller ) ~udl .b "'flet l Nordborg mod Abenrå ~ og~~9~~.~~~~_.~ Men den største overraskelse var - anuJg den 11 ds. mod Sønderborg .
vel nok Henning Klyhn, der i semi~ også her.

Y/ El'ik R~jdbedt finalen bese jrede Knud Skov efter ========================
Te!t .51479 Ridephtdsen 3 en lang 9 (,gpændende og ti l tider me- '.

_""''''_..,"'''''''__ ...,.",_.__ •••••••_'''''''''''''-, =~;t.~. get velspillet kamp•. Denne overrask De~ del tog La I t 40 spillere ved
else var der vist ingen der havde badmlnton-mesterskaberne 9menalli- ,~,_",""_-,"""="",,,,,,",,,,,,,,,~,,,:oo=:",,
ventet eftersom Hennings spil i deng~vel er badm,udvalget ikke hel t C. ,,,' ·ld B:: ....,....V·
sidste t~d ikke har været det bed_l~l~freds. ~an mener a: f'Lne mp~ion ~.\JO., urnes rns
ste9hvo~lmod Knu~s spil har været :plllere bur-dø have tllmeldtslg. .Oc ,~-., f/· f..,,> "J
meget s.i.kker t shv f Ike t hans resul ta- or 9 når folk s?m poBleshøy og Han: . eKc~"""'"r\~!hJwilQ.
ter i år har været tydelig bevis .• Pe ter senj som Lkke har spillet i ~ ~ lJ S"''''°l ,r,FI."
for. Ugen før havde han i turnerin- Ler e år , kan klubbens egne spiller f'U. t. I!LI'~Ur
gen om "G'Log-Poka Le n ti slået så ve e. vel. også. Der var endog spiller@ •
den sønderjydske i mesterrækken ed spilletider i den store sal de~ NOi'\1 OO:ig- TtY. 5·1473

_~Å,I •• , .
-:/ tI' 0'4>V "Ø""5
Eoto;srtlkl.r

Da;blade

Ugøb!ec;:!

Tidsskrifter

Toballs-
og paplrv..."er rn.en.

10 .
Telefon 5 1279

~·-IAt~sscasuur
Ur~ Ib optik, guld B: sølv

Telefon 500 ts
N.ORDBOR.G

CERTJNA
AUTOMATIC

'm«"

EFTER KAMPEU MØDES VI
i.M.ØLL~R·s .

.Cailt2if2tia
Swrec;ade {o Telf.' 1936



Dame & Herre-frisør

HP.Jensen&Sø n
3 mands betjening

5toreg.41 Tlf. 51417

Alting i Elting

~"c;:
Storegade 30-32

TIl. Nordborg S 15 40

p=~~~
Nordborg - Tlf. 51750

.J)en mOØ?pne

..tvinde slgefl:

Nordborg Radiocentral

'~STEII8EN
Storegade 4, Nordborg, tJf. 5 1426
Altid det nyeste i grammofonplader

radio 02 fjernsyn

Så har vi nyt for drenge og pus-
linge .Denne side står til jeres rå
dighed j aå hvis I har noget I gerne
vil have i bladet kan I bare hen-
vende jer til V.Skov Danbo 78 st.h

Også drenge og piger der spiller
bordtennis og badminton er velkom-
men til at skrive til bladet eller
blot henvende sig til ovenstående
adresse.

Nu skal I bare være friske og
I kommefrem med jeres ønsker 9kri tik

=====;~~;~~~;;:~~~~=== t ;'e' pl~i~~~!~e~a~v:~g;t n:e~a~e~!!

Træningen for seniorspillere h idræt og foreningens arbejde at gø
været i gang et stykke, tid nu. ~!I7 re.
træner hver lørdag eftermiddag ~ +++++++++++++++++++++
kl 16.30' i den gamle gymnastiks8st Fodbold træningem Ved en henven- .,~\f

Træningen foregår under H. J. Jerlljel-delse til H.P. Davidsen o~1hvornår f.;~~~'
kynd i.ge ledelse. I r ahan agter at starte trænln~en f~r~~·Aif 1

YngLingerie træner hver søndag drenge ?sagde han s at det bllver lkkL;~ ,
formiddag i den gamle gymnastike før der bliver mildere ve jr. Det Ir~".-
Her er det. Thorvald Rasmussen ~e samme ~agde Chr: Løbner 7 så der kan~{~~*:
l~der træ~lngen90g han lægger fk39 god~ ga n~gen t i.d e~dnu. , ~t~'
flngrene lmellem9 men de unge f~ J .Nar Davldsen er pa nata~beJde 1~~~
kan Hde denne træning for mand-s 0V1I Hans Jørgensen tage slg ef træ - Tlf. '51931
folk. " - ningen for drenge. ' :,.;;.;;;;.;;;;;;;:;;;;;;;;;;.;u;;;;;;;,;;.;~ ,""""

Hvornår træningen for juniores ====================
begynder vil blive bekendtgjort~
ved opslag i kasserne.

ikke var ti lmel dt. Badmint onudval.~
finder dette soraiA.u b,;y~:: fer mang-
lende interesse. Man overvejer del
for alvorligt at bytte Oh) på spil:
stederne 9 så det kun bliver dem d(
virkelig interesserer sig for spi~
let der får spilletider i den et oi

gymnastiks al. '
Der ud over kan man som sagt ku:

sige ~ at stævnet var en stor su cc.
for badmintonafdelingen. Det bev i.,
ser at de unge udvalgsmedlemmer V,'

hvad de har med at gøre.

IlRENGEl - SIDEN

KONDITION
nen hårde vinter med tilfrosne

t~ )øg vand Løbj gi.ver gode mullg-
heder for at komme i form før træ-
ningen begynder. Har man skøjter
og støvler 9 bør man,ud.r.tytte,'denne
chance.

====================~-~ .•...
I

5 mand har været på trænerkUJ
sus i Sønderborg, Det drejer 'si/
ome Hans Lage 9 Erik Sørensen9' S,I
Mars cha l l , Thorvald Rasmussen Ol
Hans Jørgensen. Kursusset etr ak,
sig over en week-end. Man kan b,
pgspise på hotel om man ønsker Vi vil her benytte le jligheden til
det hele er ganske gratis. Kun evat takke de bilejere der sidste år
transporten må man betale. Diss' på en storslået måde9 hjalp os gen
kursusser har alle medlemmer re nem vore kør-ae Lapr obl.emer, 'De fle-
til at del tage i 9 så hvis der e: s~e var fædre til. en af talenterne
nogle der ønsker at kommemed v p~ holdene'oFor dlsse fædre har de
de fremtidige kursusser har de sl~~ert ogsa været en oplevelse9at
~h::;n~p.n se disse for det meste velspillede

119 1•.•••.•.••.•.••_ __ m 1\ TT rrvvo TTf'XT) C"f17lT T;'\l\T

==================~

Der er ingen tvlvl r

,OKI-kaffe
.... "!.,

er bedst!
H.Michaelsen DANBO
Bygningsmateriel

og kulhandel

Jens ;(olm~$ Eftf.
NORDBORG· Teldon 51457

~,=-~----~---=----~"~\Moderne
\\ møbler

Storegade 48· Nordbo

Rutebi tk iasken
vis -rr-vis

SPORTSPLADSEN
DANSK SVENSK STAAl

J. ~Ø9RELYKKE

Iii. S 1443



NORDBORG
.Storegade 34

Tlf. 50070

'IRÆNINGSKAMPE

Vort nye fodboldudvalg har allerede bevist at det er både beslut-
ningsdygtigt og han~lekraftigt, ,~e før~te træ~inl'Sskampe er ('fDj]
længzt af telte , Serle 4 og 5A splller l Lysablld d, 10/3 kl ~5 I

og kJ. 14.30. I Augustenborg d. 24/3 kl 13 og 14.30. Desforuden
er der rettet henvendelse til SkGlde og Rødekro 9 som endnu ikke
her afgivet sval'. ~'"Serie 5B skal spille i Notmark d. 2~/3 kl 14.
Medey's man endnu ikke har modtaget svar fra Ket t i ng ,

Alle -cræj.1ingskampene blivor udekampe på gr-und af Nordborg ba--
nens elendige tilstand.

~====================================
MEDLEMSKORTskal forudbestilles ved nedennævnte9

hvis man vil gøre sig hå~om at få adgang til fastelavnsfesten.,l
Gunnar Hansen Rypevej 22 Langesø pr Nordborg.

Hasmus Clausen Apotekervænget 149 II

Harry Bock store gade 17 II

H. Chr , Rasmussen Turøvej 31 Kirkeby Pøl
l3hr. Jørgensen Drejøvej :13 f! f!

Henvendelse kan ske efter kl. 17.00. Når mart bestiller med-
lemskort er det ikke nok bare at bestille til så og så man~~
mand. Man skal opgive navn og adresse på hver enkelt.

====================================
stof til bladet skal være redaktøren i hænde senest den 25 i

hver måned. Efter den tid kun i specielle tilfælde og efter af-
tale.~0~~~~~'='-=-=~~---=-------------------

HEtt.~EFRI§ØR
90ttorDe priapå
en modorn~friB~~e-
~å gå til ·f~~~~ni~n.


