
3. år.gang nr. 10~ okt. 1964. Anevar-ah, :re' d. ,V••Skov.

G Å S E og A N D E S P I L.
Foreningen c.fholdersit åri"ige f1gi:~e og etndespilii
torsdc..g den 15. do. k L. -j 9 e 30 på hotel irtITJJIOl'if1i~05spill,es OLl 46 8~c.?:~e.?ov:Lnstor, o~ indsatsen or
1- h .~- ,., -' -,"-I .: .'" ' r, :1 _ ri -1( - -.-,o') -··-V}~ 3,JJ ~r. pI. b~_l~O~~~~o, olIer 3 ctLo fG~ 10 k~.

Altså; Sluk for fjernsynet? find det gode hUlIlør (og
te gne dr engen ) .Dre m' o c: g'2.hen at s Larroe af o"'"I~ e to R ,.... t:> l:! J.. ~ r- ? o .....•~,1......... " Cl G~.1!.LJ --L I c' v

e pændende pE,rt~;. IiGåE>8& AD.despilli"

FODBOIJ)TURN3RING?::;N SLUT. _. JUNIOPJ~S KR.8IBHiES1.21=?bo

Spændingen i de forskellige rækker i hvilke vi har 0.:;1-
taget? var allerede ud Løs t før de sidste kampe af -Gur····
neringen blev sp:Lllot. .
Serie !~blev vundet sikkert af Å benr-å der hele' efter···
årsturneringen lå i sIHCtsen og ik~ce 'på noget' tidspunkt
var særlig ti~uet c .Å.bearå ap.i L'Le r- dermed i se~:,ie ~tITra
næe t;e sæson. ','"
Vort eL;et hold i serie 4 h3.I' 1~8ie tUl'Yleringel'l igennem.
ligget indenfor nedrykningens f ar-ez cne , uen nåede dog
~.'. s' '}le ,"re o . [5' en 6 l 'nc ~"-, ~;,:,,;,,""'<' '.'.,., h-"'~',d, LJ ..Dl _ S.l..6 P ,1Ic.- .L.!. , p_a\...,:o•.. _j_' - :."',!.i,,,~J_L' ~'~ \..:....1.,

II, _ke,ud og det blev r;!inglev og .Ulkebølo Sidstni'Pvnte
opnåede altså kun een sæson i dcnne ser i.e , hva.Llæt
måske beviser at serie 4 er en hård række at opholde
sig i'. 'Sammeskæbne o'v'ergik Bylderupbov og Hostrup-
skov sidste år.
To serie 5 hold rykker i år op i serie 4? nemlig Søn-
<;leTborg og Notmark. Vort hold som \78 d efterårsturne-
ringens start lå på 2. pladsen, gled helt ned på 6.
pladsen. Et ikke helt ukendt fænomen for vor t serie 5
hold~ som tidligere har været i omtrent samme situa.-

~'-:l.:,' " •..•
• "z '="'; '.'.;"~~~



i)J.QG Co d
IHtion. - Mon ikke der slappes af lidt for tidligt? !i!

Det sammegælder ynglingene, ' som ved efterårsturnerin_, I "-
gens start lå på 1. pladsen, men modslutningen tog iI iI,
lidt for let på -opgaverne og derved satte nogle vig- II ;
tige points til. I f" "r>,' ~.~!. .
Den største præstation yd'Me juni or'hoLdot , der i sine l! i s-tnaskec: I L"J'tcrt('~:-_f~O'~j~(~:';~\~/!
18 kam~e opnåede 33 points og scorede 93 mål mod 319 ~L,._~ "_~"_.~ ~...,,=->~_~.....•...;,,,, :. =_5_1_5_4_7M*~---!

~~nd~~~:~eb~~o~:;~~~!?~~illet i Vojens der for- ri II Køreko~l~.,-'---7~,,,,,,,_:-,~
tjent vandt med 4-0, efter 1-0 ved halvleg; Det var I i J:,'-",~-;;"~~~T,-,-,-"'~~1i>"='~.~"~'-~~.',;;;,;;:-,,-i,f,Æ~f,f.Rd,et, bedste hold 'der vand t , og det bliver således Voj-' t.; I~ii'it-~ :j

:~: ~~~ ~:p~~d~~e,,~M:;;d~~:~:~s~~~e~~. kvalificere II SI. ~-. )~ ((lil}"':' I H. P. Jensen & Søn
'Juniorholdet har hele turneringen igenæ m spillet ud- ii N. <'I,,'(!;;;:W: Kj:;r,IZSKDlE I Don, •. og Henelli"",
mærket fodbold ol? har været det af vore hold del")ar 11 I 1. ,.'. " " s'o""",d,o 41. t'o,dbo,g:Teif. 5)417
splllet mest stabl,lt. - Tlllykke med kredsmesterskabetil_~..:....::::~ l_-=------. o ••. ~

Drenge og puslll1ge har. klaret Slg mere eller mlndre o r " " .' _ . '."", ".~:;:-::1,, ". q..l,J... ~ ~
godt i år. De sidste 3-4 ar har Vl været vant til at II ~lA,~~\j~\~)~t'~1'~~~,l,A~~N\. "L, }2-:-?f::d:'l1:

i
,

et eller to af disse hold blev kredsmestre • Derfor er 11 ,1J[JJj~;YB'{,~-K i' ...L.,J;..
det som om der mangler noget i år 9 men s'to.r-t set har vi ; ','',;': '. i-

kun grund til at være tilfredse med de opnåede resul- l
tater under de nuværende baneforhold. Her tænkes på'
træningsforholdene som måske har fået nogle til at væg-
re sig ved at følge træningen så konstant som hvis det
havde foregået ved SkOlen, hvor omklædnings _ og bade-
f.rholdene er i orden.

****** ~~***** ****** ******

- Hary Nielsen
Tlf. 5 1852 - Th. Brorsensvej 54 - Nordborg

\LT MALERARBEJDE UDFØRES

Fa. H. S T I L HO F F
Nordborg • tlf. 5 14 73

BENZIN - OLIE
VAS!( • SMØR' NG

B:L en

v/Helga 'og'Svendi}aCODSel:f"" ~

I HowJgHdeÆ,,- Nm:dh-arg ~''I'elf;,'S~13U '. I,CEl'dRALYA~;~'H3 OG~ SA~IT~T 1

; De ringet: -~ vi henter', og b~'ingerl' j I < ,!t~kiade 2 • N(ifdb~rg._: .rif~:~~~:~===_J
'="'---"~=~~~~>"~'''~-'~="''~~~~'.~~'-~',:""w~~'7''"w''':_~'_~::="""'-~~"""'"=",:"'~_,:=w"_~~"_=~_,, : ' j

Ugeblade og aviser

INDEND0RSTRiENINGENi fodbold er i fuld gang 9 og tider-
ne er som følger~

Old-boys~ Hver torsdag fra kl. 20 - 22. ~'IlS~ ~. - t~:~,~,! ~,'~~~l,i ~i~~\~"~~i1
JseUnn1l:°orreess~°TgJ.'YrUsgdlalg"ngOge~f'rTe1'rdaSgdakglo.g1f9r_ed2agO.kl. 20 ,-)22. ~J rn)æSf-.t fe! <Q,,~ t)~'~ s= . "J 'i}"'<!;!'rmill~~~~:"lA Of..

" . Storegade 46 , r-Jorqoorg ~ ereron J +' ,.Drenge g Tirsdag og torsdag kl. 18 - 19. f]erkrlt~
___ T_l_'d__e_n"""",,,f~o=r~p::-u_s_I_i_n_5_0'_e-_e_I'>_e"ln_d_n_u,_i_k_k_e_f_a_s_tlag~~,_.-t-i' .=~~~_=~'~'~~ ..,_=_'~"""'''~._"'"~_~~'_~=. __'~'~''':_'=."'~."'""~"-=;~"~~_"'_=_._

- Nordborg !{iosk ~,~ ! q ,boi,d ,,~~I c; (,'< I ~,~.
tenbefaler si9 med oH I Tobak l
~i

Dansk Tipstieneste
Dansk Prærnietjeneste

O. NØigOorU
Telf. 5 12 79 * FIN~

Tel~foI) 5 16 25



~,,,,~' NGntrntOItG nAumCENTRAL ! f'$':"t"lB ,M)' (~{\ :?:;'S;;\~,-,tL-~isi de 4. ~, I w,., tf.?'!' \ 4~./ \}" ,/_~::..''''''',,-"';:'~
INDENDØRSFODBOLDTURNERING.Til derme turnering er der li .:~~ •• {(l~:~,d~s.r !f~~~~l!~V [}5:~Y~J:;~~f)!~;~t,~
tilmeld t et hold i· storkredsen, hvis kampe spilles i !;;r ~;Y't~:v'.;;;ø@~~m~'u~:J3tt~I

r

.0./:'1'i'~\~~ @ " ~J

"Frihedshalleni! i Sønderborg. Ligeledes er der tilmel~t,~ Altid det nyeste i grammofonplader, h.
4r

, ~~ Tl':!,K.OTi'G i~_';,jE;T
et hold i A-kredsen, og disse kampe spilles i Gråsteni ;/L radio og fjernsyn . U·,:( "b r .. ' t', H; V~t:'l.,orf'. __

hallen. Derimod hersker der endnu uvished om tilmel- ti ~1l._ Storegacic 4, Nordborg, tlf, *5142~_I,_:.f?_.;.1.::.._.-.--L- ,:~,.,._.-.'.i'.~~~:.~o...",.!"••~.".,-.-....=_~...;.515,.~,~.~..,_"_ding af et, B og et juniorhold. Dette vil afhænge af L-f~ ~ .__ ~ .___.
deltagelsen i træningen. " DV1'l"'l1l '1' '. D., /ru ps

****** ****** ****** ****** ******/y
o '~~~ ~~~~RESULTAlliRNEi efterarets sidste fodboldkampe bLev ; ! (': ~~.~~,~~~g'~~

Serie 4~ Nordborg - Ulkobøl 3-2, SkeIde - Nordborg 4-2i7'"',,
Nordborg-Sønderb. 0-29 Lysabild-Nordborg 0-319
Tinglev - Nordborg 1-3. ;

Serie 5 ~ Notmark - Nordborg 4-1, Sønderb. -Nordbor ~-d2-2 9

Nordbor g- Egp.n 0-49 Augustenb. -Nord b. 2-2 1, _

YngliDg~.IIaderslev-Nordborg 4-39 Nordborg-Havnbj. NU/k~t--~~·5 ...~...=,=.-.-.-----. -..-,--~~----+-----------~--~----~~-----
.. Sønderb. -Nordborg 1-3, ;~Ordb?rg-Rødckro 1-~,JensKolmosJ'Eftf. A\. J lit i l. klasses

Junior Nordborg-Sønderb. 2 Nujk Ilavnbj erg-Nordb. 2-5,·. " ," .' ',_" .,r\., kød og pålæg.' .
Nordborg-Løjt 16-0 NotJ:IB;.rk-Nordborg 1-1 .Nordborg - Telefon 5 1457

Vojens-Nordborg 4-0 (Unionskamp) t~.'-)r;~,;,: .- .:'-, ' ., ~"rE.·•...Pll\~.·~~.t;Jl~
Rødekro-Nordborg 1-3' Nordborg-Lysabild ~'~.' l '::._,'"BY~9~"'Qteda.ler. 'iIttII_ tf, • g _••., ~
Sønderho -Nordborg 2-1. Nordhorg-Grås ten . Brændsel, '-St~re9~cle;56' Telt 5 h15
Gråsten -Nordberg 2-4 Nordborg-Kruså .;&'.G?:<;J.... ;... ,: '.: E~. so.·...'ffrin.. 9. !'l.'o.:,lie:. r 'Feldst:ed-Nordborg 4-2 Nordborg-Egen 5-3 'JI~".,

Pusl~~ Nordborg-Hørup N.u/k, Augustenb.-Nordb. 1-2~'~~~~--~~~--------~~--f-~~~~--~--~--~~--------
1. Sønderb-Nordborg 6-39 Nordborg-Lysab. L.u/k

Pus l.mgo ~ Retting-Nordborg - 1-2 ~ Nordborg"';Augustb. 2-3
2. Nordborg~Havnbj. 1.0-6, Egen - Nor-dbor-g

Pusl:irge g Havnbj. 1. -Nordborg'-21-0 9 Nord borg-Broballe 0-1
3. Retting-Nordborg N.u/k, Nordborg-Sønderb. 0-6

fra

'l/ Henning Larsen

tlf. 51669

Dr., .M.

****** ****** ****** ****** ****** /-

Dame & Herre salon
::•. :--::gade'49 Ttf. 51648

.:. r.

P. H. Kelmos & ~;ø~'
KOLONIAL og KØKKE~UD?TYR

Nordborg - Telefon 5 1420

r o

optiker ~

URE OG OPTW . GULD OG SØLV
'"t, I , ."r::!bor~



BADlflINTONSÆSONEN er nu i fuld g311g. Til turneringen er
der tilmeld t 1 hold i serie 2 og 1 i serie 4. I Sport- og camping-artikler
Om tirsdagen er der af sat 2 timer fra kl'" 20-22 til l
træning, hvor begyndere også er velkomne. In~cnfor det-
te tidspunkt vil der nItid kunne træffes en leder der I
er vilig til at lære fro. sig, såfremt man skulle eJ. - _CG !
råd og vejledning.
Tiden fra kl. 19-22 om torsdagen er afsat til holdtur=
neringen og9 hvis dor ikke er hjemmekampe, do. træning. !i--------------~-+--~--"-~-==~--,-,--
I år er tiderne fastlngt for hele sæsonen9 og vil ikke .
blive ændret. Sidste år var ændring af tidorne til stor! .•.

****** ************ ****** ,
AFSLUTNINGSFEST for seniores og ynglinge med damer 9 er ,!
ber31llmet til lørdag den 28 november på Dyvig kro. Til-
melding skal ske til bestyrelsen, og helst nu moner. '1
husker det. Festen er med dnna til.

****** ****** ******
GEl-T.ERALFORS.Al\aLINGENer f ast sat til tirsdag den 24 no-
vember kl. 19,30 på hotel Union.
Der gøres opmærks om på ~1tforslo.g der ønskes behandlet 9-

skal være bestyrelsen ihænde senest 4 døgn før datoen
for genero.lforsamlingen - og helst før.
Program fo~ generalforsamlingen vilforeliggo i næste
nummer af bludet. Reserver aftenen og mød op~

****** ****** ************

Lil.lebil- ae turistkørsel

ave n sb y pr. Nordborg
telefon (044) 5 13 68

DOS KAIfIPER
KØBMAND

Sioregade71a • Telf. 511 44

DANSK SVENSK STAAL A/S
') J. NØrrclykke

Storeaade 35 ~ 11f. 5 14 43

IJ:Jb NORDBORG, tH. S 01 05
JUV,LANGESØ, tlf. S 1615

,
- P;i:nil~fakt~r- .

....... ,

Nordborg - TIL 5 1750

mlj~!my
Pe~erSeml

Storegade 48 -

Tlf. 51931

SpeciQlforretflin~el1 for mocieme herre-

og drengebeklædning

Hel'4P.Øeft'TJ'f·U"'JII"'J~:fI'ileJj*, \~f' CiHg,~':Y1!"fj;),~fd~Q"",p

vi P. Hansen

Storegade 14 - Nordborg - Telefon 5 16 10

kan beses o~ prøvekøres hos

HANS W. PETERSEN & søN
Storegade :>. - Tlf. 5 15 15



Indeh. J. H. Jensen, Sforegade 34, Nordborg, 11f.S 00 70

gene for spillerne. Det skulle altså ikke forekomme i
år." , ' ' ,,'
Er dGr ikke nogle'af dG kvindolige spillere der kunne
tænke sig at spille "ho.Ld tur'ne r Lng"? Sk'Ql'le De have
lyst hertil, da kontakt venligst Hr. G. ~eute , eller
Fru A. Jørgensen. De vil bLi.ve glade for en sådan hen-
vendelse, da kvindc:.lige turneringsspillere er en C
gelvare i N.IeF. ,

0- : • , o' ': i. (" ~",
Der gøres. opmærksom pæ at oprydning og svabring af
gulv i gymnastiksalene efter hverthidminto:nl101d (eller
par) er obligatoris1~7 hvis man går uden at have for-v i.s-
set sig om, at næste hold' eller pS.T er kommet , ~'Det
har sket at nettet har hængt der næste dag og gulvet
er ef te r'Lad't- uavabr-et når: skolen kommer for ,at skulle
benytte salen?' og det kan kun skade badrmrrt.onapLl Lerne
selv, da man resike,:rer~:at, blive fro.to.get t ideT e

, "

***?t-*~~·**·*-X-':;f-*

BORnrE1'JNISSliSO:NEN (f;rå,~så lsta;:t'~t. [1ii 'turne;ingep, er
der "cilmeldt 2 hold, og -træl1ingel1f-ot'egål"i-t,ældcrlo-
kalet på skolens nyeste fløj. Der er åbent hus hver
aften t:::' kl.,22. " ,,','
Det store årlige bord tenrri sc tævnc der sædvanligvis af-
holdes i januar måned, er; så småt undcr l·orbereå.el:?e 9

ogspiller,!byo opfordres til at gøre noget ved tI'cGio?'"
gen, så v:t-·st~lv kan være med i finalerne.
Badminton- og bordtennisspillerez Husk generalforsaml.


