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Afs tenming ove r fidl1,slJoka-
len efter en kO.EJ.P? synes at
have tendens til, c.t den de
:u~rer flest mål få:!:,f'Lø st
S-C3mmer.
Det ma dog være den~ der ha
vist godt spil, god k arnpå ..nd
og en god sportsånd hele
kampen igennem der fortjG-
ner pokalen.
Med henvisning til·tidligere
omt a.Le i Sporten af tri:cjner-
kursus 9 gøres opm8rksom pa?
at interesserede bedes selv
hellyend~_~:[,z__j;.tl_ b_ri~:ti.r~)y_~_
idet der ofte:.skal c..fgives
svar til arrangør3n inde:nfo

------------~~----~---1Fægtebor~stadion~ en uge9 hvorfor det er umu- ~-----------------------
Frugt Arbejdsudvalget for Fægteborg ligt at spørge hver enkel t SE _ ~~i>~~~~~ee,'

med.Lem, ...,," ••ø· t bt ter stadion har her i foråret vær ~I..L Ce'" ,bg r n - _oms t' vt A' Interesserede vil da få be- ..~. '>mege akt i. • Al.Le forårs tur- ~~ ~\e~\\e\ ~.Sten'kobbels U.d·sal-O- nerings kampe' er tilret+ ~?:.gt le ed når kur susp'Laner-nefo- _&).1 e~~e ,,'b-~ ~~.
'-I religger. );l'X:l-~ oq. .SOO /

. ordensregler er blevet uo ar= <'J..:~'f.e~""n~"'J,.'.~.<o~// f\ IV om:.

l'. Nordborg. . bejdet og nu er man igang med v' .,.;>". l't
at bygge omklædningshus • Huse e ~'f.<"f. .

•••• _....;:T~L;::.;.F_..;;5;....1.•••8;;..;3_1_· . •••• er et tr@husderl-costerc a. J"t+l""',.,..IIIIIlIt ••••Ut"lIltl/jHlflUllli"'Hmt"'HI',WIll",fI"IliHl'WU;,~NU4I/t1UtHilIiiIII11 ",!ooo. __ ••••• ~_._"'_." _ •••••• 7".1;.'% ••••••• , _ ••••• ,

Vådvask Tør vask ~~;~~~f~~de~~mA~~~~~:~ ~f~re [kun prima kvaliteter i
- SK delvis af medlemmer f'r-a de im ·I_.~(ø,dREKORD VA plic~r~~~ ..f~reninger. • -

E'" - .....'.1 'L ,c. ' ,-, .: tf tæsk
Ru LL . VAS K FODBOlillST0VLERNE skal tages -

inden man betræder omklædnin ~J··erkræHolmo 6 Tlf. 51238 rUlllmet.~1 .

- Deres FriSl>r
B.Steffens
Dame & Herre salon
Storegade'49. Tlf. 51648

Kvalitet fremtor alt
PH. Kai mos&5øn

. Koloni~,l-Isenkram '.
NORDBORG Tlf.51420

-- -~ aveg;Q~CYkl e r
SAAB nallert e r

tilbehør m.
Hans W. Petersen m

side 2

Frank Jensen og Søndergård
Havnbjerg.
De 15 spillere er følgende:
Peter Schmidt? Erik Rud beck ,"
Gunnar Kock9 Jørgen Jørgensen
Mogens Jensen, Gert Jensen,

. IPoul Nielsen, Max Larsen og
Frede Ped.er-sen, Havnbjcr-g ,
Hans Nicolajsen, Knud Skov,
Bj8Ine Nielsen~ Henning Klyhn
Hnn s Jessen og Hems C'Laueøn,
Nordborg.

)
I anledning af lo.års jubilæ-
et har bestyrelsen ladet frem,
stille et klubemblem som kan
købes for 5 kr.pr.stk.
Emblemet er meget smukt udfør
og forestiller Nordborg's by~
v åben , og med NIF indgraveret.
K2ssereren H.Chr. Rasmussen
melder allerede om stor inte-
resse og god afsætning.

f'ortsO,t
side 3

side 4
Ynglingene spiller ret nyde
ligt fodbold~ men det kni-
ber med afslutningen.
Resultaterne ~ -
Nordborg - Lys ab ild 1-6
Nordborg - Broager N.u.k .
Tinglev - Nordborg 7-3

EFTER KAMPEN VI SES
HOS LAURA OG DRES

PÅ HOTEL

UNION
Dyp i Dyrups

fra

~

, NORD~OJlG .
FARVEHANDEL
Y/lhaala. J.,~rt ••

••••••••

HANDELSBANKEN
I NORDBORG

Tlf. 501 OS

Kontoret i Langesø 5 16 15

ax. J

Fa.J. Jørgen Jensen



Augustenborg-Nordborg
Nordborg-Skelde 1-7
Nordborg-Hj ordkær 2 ..-1

------------- ••.••Ting1ev-Nordborg 4-3

Fotoartlld.,

Tob_i.
"O.t paplrv.rer

KIOSK
In. m. . Tel.fon 5127'

HV8d er fodbold? hedder en
bog skrevet ci Niels Middel-
boe og udgivet af ~2nsk-Bold-
spil-Union. Bogen indeholder
bl. Q.~ lo fyndord som nævnes
her for at unde rbygge forstå;
elsen af fodboldspillet' (hold--
spillet.)
I fodbold må 211e elleve spil-

Der akaL dog siges at holdets ~ lere samarbejde for at opnå
spil i de sidste to kampe er et god t re sul +c.t , Den ypper-
blevet "betydelig bedre 9 så ste form for dette aanar-bejde i

~11 ~r~mg2~ng er f'oz-håben tL:' ~1 e~ r--~t~g forståelse af posi-
l Slg ve. ,)J 'ti 0l.LJspl11et.

En selvisk spiller? hvor glir.a-
; r ell.de_.1.1.an__end ~r, hoi~-ikkel'lO-
~ gen berettigelse på holdet.

Teknik er spillernes nødven-
dige redskab. Det nytter ikke~
et ho..nvil forsøge det rigtige
når mang'Lende bo1db ehc~ndling
forhindrer ham deri.
Gode fysiske egenskaber er af
stor vc:3rdi7 men spillet må ik-
ke baseres herpå .
Spillet bør gøres så hurtigt 5

som spillernes 't ekn.i.k på no-
gen måde tillader.
Kondi tion alene skabder ikke'
en fodboldspiller, men god
konVH ion er nødvendig for at
han Kan få det fulde udbytte
af sine evner og sin dygtighrl
store medfødte evner for spil-
let er ikke nok. ,:;elvdet stør
ste talent må have såvel fy-
sisk som moralsk kondition.
I fodbold hvor situationerne
skifter uafbrudt, er det nød-
vendig hele tiden at spille
med omt2.nke.
, (fortsætter side 8)

side 4
l. holdet har endnu ikke
vist særlig stor styrke,hvil-
ket resul tat.erne da også for-
tæller lidt om.

7-3

- Man køber det h os

KAMPERKØBMAND
Storegade 77 a

_______ u.:.fJ.,o ~u..;,;4:..4;:.:..-12. ho ldet syne s me re stabil t

KAJ Alt.l· l.klasses og spiller gonske pænt fod-bold, resultaterne~
kØd og pålæg Nordborg I-Nordborg II 9-0

STE Ulkebø1-Nordborg 2-1
Nordborg-Svenstrup 84
Ketting-Nordborg 4-2

Storeg. 56 Tlf.51715

o1'ø,"2>~~•." .
JZ)JIIO~rVM'(i"i

. vi Erik Rildbeck~ ,
Telf • .5 t4 79 Ridepladi~n l

.________________________ ~3. holdet er efterhånden ved
at blive sammenspillet9 efter
at have været lidt for løs i
so.mmenføjningerne. !1esulta-
terne e r e

ordborg II-Nord borg I O-~-?
Jordborg-Egen I 4-9

Augustenborg-Nordborg 0-7
Nordborg-Notmark 4-3

Junior I har endnu kun spi1-;
let een kamp 9 og det V2.r mod:
Sønderborg 209 som vaRdt 5-2.

(fortsættelse s.3)

side 5

"

,HANS SCHMIDT
Ure at optik, guld l: selv

Telefon 500 I S
N.ORDBOR.G

CERTINA
AUTOMATIC

I~WELLEIDaRF
~, . NORDBORG

LOCKEV Fodbold-
støvler:

* FI
~

Telefon S 16 2S

DTB KAMPEN MØDES VI
iMØLLJ!lUS' "

·Ca~etetia
Storegade 70;'" TeJf. 5 1986

Skjold Burnes Vine
Oceka-Købmd.

Fa. H. STILHOFF
Nord borg-Tlf. 51473



Dame &Herre-friser
H.P. Jensen&Søn

3 mands betjening
5toreg.41 Tlf. 51417

.Allins I E!tinø~+.,c~
Storegade 30-32

TIf. Nordborll S IS 40

P5~~=
Nordborg - Tlf. 51750

.l)l?n møctepne
lw/na'e slgeJt:

Storegade 4, Nordborg, ur, 5 1426

Altid det nyeste i ~rammoronphu!ei
t'l'!<tio os, ntnt.'i'""lJ

side 6
~9-.-J:!æp?~~_e.for ~"~~'lioTes.
'I'h o'rv a.l.d Rasruus s en har påtc:-
get sig c.t hjælpe J"errner med
se niortræningen. Der er ef-

-t er'hånd en så stor en t.i.Ls Lut.
.n.ing , 8-t een mand har fuld t
op at gøre. Det er en glæde-
,lig f rerngc ..ng , som er sket i
løbet 2f den sidste måneds
tid, og mon ikke endnu flere
vil møde op nar der er to -tffi."
. '?nere. o

.lJY_~__~f2..:L11.~r_?_ •
;1 løbet at april måned har
~oreningen fået tilmeldelse
frs en del nye spillere, og
vi byd eæ velkommen til;
.Anton Rødtness, ]}gtved
Carlo Roccato, Italien
;Gunther He.ns en , Toftlund
'And r eas Laur-Ld s en , Svenstrup'
Ch r , Cl21.ISen, Svens trup
Claus Hemsen, Havnbjerg
Mogens Arnold, Nordborg
Svend Pe.de rs en,Nordb org

Kont:Lpg~.r.!.i~_

Det er stor hjæ Lp for opkræ-~t
. verne, hvis hver enkelt" -1·ed-
lem selv husker på at be"'G21e
kontingent, så opkræverne
ikke skal løbe forgæves een
eller flere gange. Adskillii
h8-r husket det og fortjener
tak derfor.

l
Genst<:.mde glemt i onk.Lædrring
rummet kan fås udleveret ved
henvendelse til pedelen.

side 7
DR8NGE- SIDEN

l. Puslinge har st2~tet
stærkt, og har i de to først
kampe en nå.Ls cor'e på 24-0;
idet holdet vandt 21-0 over
Broballe og 3-0 over Havn-
bjerg.

Der er ingen tvivl -

HOKI-kaffe"
er bedst!

H.Michaelsen DANBO
Bygningsmateri.el

og kulhandel

Jens Kelmos Eftf.
NORDBORG . Teldon 51457

2. Puslinge består af mange
nybe gyndere, men k'Lar-e r sig
forbavsende godt. ' .
Holdet tabte 6~3 i Augusten-
t ); og v andt 3-1 over Lys-
ab i.Ld •.

- "Drenge A spiller f'an't ae tisk ~~!!!!pII"'l!!!!""'~~~-~----"
godt fodbold. Hor vundet 13'7 Moderne
i Ketting, og 5-0 over Sønde møbler

c borg.

Drenge B vandt 4-0 over Not-
mark9 men tabte 7-1 til Bro-

. ba.LLe , der dog benyttede 4

. spillere der var for g2ffile,
hvorfor Nordborg alligevel e
vindere af kampen.

•

Tonny P,barsen \
Særegade 48 - Nordbor~

- Tlf. 'S 1931

Forældrene til de dygtige
drenge og puslinge burde tag
hen og se nogle af disse
d. ~gel{8"mpe, då der bliver
vist fantastisk godt fodbold

Rutebilkiosken
vis-a-vis

SPORTSPLADSEN
lo års jubilæet vil blive
fe-jre't med-'ensportsuge. Et
udførligt progro..m vil blive
uds end t i næste 11U1l1111eraf
Sporten.

DANSK SVENSK STAAL
J. NØRRELYKKE

f

ST0T j~~NONC0RBRNE

DE S'I'0TTEROS
Nordborg 71f. 51443



Storegade 34

nf.-50070

• _tM __
. . S!!!!I!!i _

De }-~~d_9rd fortsat fra side 5
.FcdboLd kcn kun trives i frihed ~ så fantas ien kan få fri i
i spillerum. Er spillet bundet af systemer~ bliver det som
'en ørn med stækkede vinger.
Jo mere ~ 1l12nviser e-ilDneog vilje til at gøre spill8'1 -~et
.f or sine medspillere 9 jo bedre har m211.forstlot fodbold-
spillets ide.

:Ang. spillemøder der afholdes, opfordres endnu flere til
at del tage 9 da ethvert spø rgemå.I om forenin0ens virke vi]
blive taget op til drøftelse. - Besked om, hvor og hvor-
når disse møder afholdes, gives ved træningen. I år har
der hidtil været afholdt et møde.

Nord b Qrg _~_~~i_Q..l}~
Nordborg stadion er helt ubrugelig til tvneringskampe~
hvorfor alle foreningens k8mpe spilles på enten ~olm ellE
Fægteborg stadion.
Det forventes imidlertid, at Nordborg kummune går igang
med det nye anlæg i denne mm1.ed.
En tak-1il_annoncøre!:ne, for den tillid man viser~Lor-
eningen, ved monstant at ~ære med.
Stof til bladet modtages stadigv æk.

... !ØfÆt

Forhandler af:

Leif Ellegaard
HERREFRISØR

~ 30 •.nf. S Oi'CiO


