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~r Medlemsblad for NIF,----- Eftertryk forbudt

*************F A S ~ E L ft ',T N ~ '.J:I~ E S T***************i***********~* ft ~ ft ~ , ***************
:Afholdes lørdag delil5 februar kl. 20 på hotel UNION.M u--
sikken fin fin (foreløbig en hemmeligh~d). For at gøre
let(~r~ _festlig vil salen -~ær~ pynte ~, ligesom fl1''''l lT"~
{øb~",.l.tt1'G te og huer. \Tel mødt t iI en glad 2,ft;:Jl!;!

****************
3I:!!L§,.M;~§~~~~~:.,§K!1BEEg:J.L;,LJ~A;QMn:)J~OJ'ier under e~od til sl u trdnc
'ol e "TE' -l- ;::) '('\r'i k-l" 'i- l) ,c; 1\\ord bo 1" rr sko l'"p Pl' nø 'l ro 'K'" r~'nf:~ n e 'f-j k f'ø 1,-... ,.. u __.~.._ v _"__ ._ ...'" J 1: Cl. .1.\1v __ _.c, i:j .n... . -' ~ ~ .J. e. '.,' \",,_' C'J llJ J:) .. ' ... C ~ _ ~ __

~:end8 uds ocnde : l2.§~2L~__~inP'1§ __~ Sigrid ,JørgerWeYl vand t over
Sonja Pedersen med 11-6, 11-2. H0rre single: Knud Skov
0,-" r fT\P oc1 c" 'I,T 'Pp tE' l"Ø e n l h_" 1')'-- ..,o--'Y"-n';:;:T':i;~'-';;;-'''-~-;'l~-::;-o,l e' ''Tl' ',~+-yv \.~ _ J ..... ' _ l d J.. ',J •. _ U .1.1 ) C., .L 11 _ • ..:.::.:J':.:."::::',::':'.: ~~~,. __ ,~._:~.::..~.:::. __ ,...:.- V._ I~ J

N. Pe te sen over Knud Sørensen 15--7, 2--1l3, J'>9.
Jerreiouble: Knud Skov/Hans Jessenovcr P. Bleshøy/Bi-
r':';--l,:"'--rJi~'-J:;:-t:"~=;:'-;--;;-c' c. n l "1- lI-l ')"-, ro; nfT-jv c: c" ("J or b l e' iTCl d" ri Y Pe -'-C>I'-...L_.\ ae: •.J_ _! . .l.ll./, 0 u c........ _ " _ _ J .-,.c. ~~~=..~:::.--:~...,..L_.-.::.::._.=-~.:.. \...... I...L '-" li IC

e'e"n/0]' zri.d Jørcre'Vlr-<en0"'8'r TT"11'd e'hou7Tn0'a' B'l e shøy V'VlC'u".l L) -t~) ...l.. o -J..t •....") ~ v - l\~J.. A1. \<)1:\" v ..L ·-t:. - 1... b .l.. .yJ. • ~~.t.::.=

linge double: Vist Y ~. Petersen/J. Bomholt over Gert-_._----,------
I' ., / J' 0 'h . d t 'l 5 8 l r:- '7J JeJ..lll an 00 ml., -'-, -')- .
Vinderen af den udsatte pokal om hvem af motionsspiller- I

1'1e der kunne nå Læng s t, blev vunde t af Ben t Hack .
iJi ønsker mestrene t.iL'l y kk e , og gJ.æder os over at se at
motionsspillernes gode resultater.

(() **,********.******
OLD'-1QX2_FO;QE,QLD.!..Træningen starter i skolens gamle gym-
tnastiksal tirsdag den 4. februar kl.18,oQ og fortsætter
fremdeles hver tirsdag. Leder E,J.Jermer. Velkommen!

Vær ikke IOfsikker
• hellere IOfsikret

/ ,Ec7/V
!JERES 7=012 5 I I( t2W 6- Assurandør Hains Loranzen

NYE DANSKE
iu. 51112



EQJ2TIQIJD..-.Det er rJ8 d glæde f'or-
eningen·hilser fodboldvetera-
E€rne velkornmentil· at spille
lid t Old-l::loys-fodbold. Vi er
gl.'-),defor på denne måde - ve d
leg med bolden - at kunne til-
byde denne form for motion.
Ved et møde mellem old boys
forleden blev det besluttet-.....------------1 at starte indendørs. Forelø~
big hver tirsdag aften fra
kl. 18,00. H.J.Jermer står i
spidsen for initiativet, og
vil ligeledes give den nød-
vendige træning. Et udvalg
på 5 mand vil varetage L_ll-
lernes interesser, og vi hå-
ber at endnu flere - der
trænger til at få sig rørt,
vil slutte sig til denne fri-
ske form for motion.

Sport- og camping-artikler

DANSK SVENSK STAAL A/S
J. NØrrelykke

Store2ade 35 - Tlf. 5 14 43

Rutebilkiosken
vis-c-vis

SPORTSPLADSEN

Skjo Id Bu rnes Vine
Oceka - Købmd.

Fa. H. STILHOFF
NORDBORG - TLF. 5 14 73

Alt i brændsel, bygningsartikler,

trælast og støbegods

Jens Kolmos Eftflg.

Nordborg' , Telefon 51457

~~~~JlIt~~~·t(t!ø'l1Ø'l1Ø'l1Ø'l1Ø'øø

O.H.WELlENDDRf
~
~~~-R_&~::-~T:LF. 51519

NORDBORG

••••••++••••••••~ ••••••••••••

************
NY TRÆNER. En velkomsthilsen
skal også lyde til vor nye
træner N. J. Jespe rsen, der vil
tage sig af træningen for ju-
niores, idet Karl H.' Kristian-
sen re-jser fra egnen. Det ser
således ud til at juniores
fortsat vil være i gode hæn-
der, da Jespersen tidligere
skulle have formået at føre
Augustenborgs ynglinge frem'
til bemærkel se sværdige '. ~ul-
tater. -- Velkommen!
Til Karl H.Kristiansen siger
vi tak for .den udmærkede j_nd-sats h~ gjorde for foienin- ~~l~~~' ~·~·~~~k~~.t~i~t~~t~~·~~~~~~~~~~~~'
gen i den' korte tid det var ,tun pr,Jma va e er I
muligt. -- Tak! I~ød' . .

************ . ~ . Fa. J. Jøraei1 JensenDen der sløser d:;gen bort t.n :-::".~rl,,? :::J.
me~ at tale, om gardsdagens C ~O;,,~.....J~'''' c..tG'1·~o(-,q,:"'ld('~/.~ r...Iordborc
~e J re, får an tet at pral e af f'~'''''~'~;t ~4J' .~ ~'~', eJ \0 •..~;;;;; (A ""' qu \l \4lJ • ~
l morgen r, ..·.!j· r, f, ,".;~":-' 1''''I'" I" 1; O c- . Kinesisk ordsprog. ./"'"),)e t'\.. ~ ~"' - ,t'. :J q. O-

*-l(.-l(-***-l(-**-l<-**
FODBOLDKURSUS: Leder- og træ-'
nerkursuS-I-fodbold afholdes
d. ("-22 marts på idrætshø j-
skOlen i Sønd~rborg.
Der vil blive både begynder-
hold og h oLd 2 for de dø r Uc::- II
stod kursus sidste år.
Vi gør endnu engang opmærk-
som på, at kursus er gratis
og foreningen betaler rejsen.
Man skal blot medbringe træ-
ningstøj, sovepose, toilet-
sager, og en fodbold som for~
eningen naturligvis læggertLl.
Tilmelding skal ske til be-
styrelsen inden l. marts.

I *-l<-**********

CENTRALVARME 00 SANiTET
, __.. _.. Bækgade 2 .. Nordborg .. Tlf. S 16 54

Side 3 ..
.Q"Q__IGEN.!.,Senior-- og yngllnbe~
spillerne træner fremde1es
udendørs· om tirf}dagell fr.::: 1\;1.
18,00; zelvoill-det endnu-er'
lid t mørkt; Træningen. [orG>--
går p~ græsmarken bag korn-
importen på venstre side af
vejen ud mod Holm. - Omklæd~
ningen foregår dog stadig i
skolen. Indendørstr.iDrsd.kl.20.

SI GENERALFORSAMLING afholdes
onsdag-cl"en26 februar kl.19;30
på iclrætshøjskolen i Sønderb.
Det ~ille være glædeligt om
nog~e af vore medlemmer skul-
le vise sig interesseret.
Tilmelding til bestyrelsen'

I-landelsbanken'
-:~

i Nordborg
nr. SOlOS

Kontoret j l.nn9esØ S 1615

3 mands betjening
H. P. Jensen & Søn

Dame- og Herrefrisør
Storegode 41 - Nordborg .Telf. 514 17

- Manufaktur-

Ps~~
Nordborg. - Tlf. 517 SO



.Sidc4- .• Side 5.

D::;'~~._ ....' -,.....:... ~.... . '-:-..... ~- " ::.;-_.~
--'-' !

. '" ~ .• .

-- --- - . ."

FODBOLLUJ::;V.AL&Lt·0D;::i ko r . n.o CL " hI'ejdc. O.S, når vi· me d cod carnfølpende [asnit at g~Lvo spil- vi tt i ghe d kan sige: "Vi gjor....:
lerne et ord med ps. ve j eri ind de hvad vi kunne og L'id t till.1

i den ny sæson.Man skriver: Og, cigaretterne ..... Vil du
Med stormskridt nærmer vi os have en smøg, så tag en pibe
fodbold turneringen 1964. Se- tobak. 'led pi be rygning indha-
rj e 5 s tarter d en 30 marts, l ere r du ikke nær så meget
serie 4 og ynglinge den 5. som ved cigaretrygning,og så----------------al april. Vi ved. godt flere vil er du heller 'ikke kørt flad
sige: IJVi er da kun først i' fe - e f t er ve en ha'lv Le'g,
bruar endnu". Det er ogs">, Tænk endvidere på 'riårdugåri
rigtigt, men skal vi i spil- byen, at s~~~e p~ ·sp~ritus.
l eudvalge t have en chance fur At du har en dår'L'i g dag kan
at få sat 2 senior- ogly"'f{- man J)lgivedig, 'men 'sker det
lingehold sammen der er b_J}"i:;f'o rd.;: du aftenen før en kamp
nogenlunde sammenspillet til er kommet he'I'1isetog e errt i
turneringsstart~n, ,så er: d~t seng, svigto~du' 'di'nekamme-
slet ikke for t Ldl t g t Vl far me r a t er , dit' 'hoTdog' din klub.
set, hvad vi har af spiller- Det er i højeste grad utilgi-
materiale. Derfor opfordres veligt. -- Ingen kæde er stær-
alle interesserede om at mø- kere end det svageste .l ed s.

de op til træning. Gør dit til at ikke du bliver
Udover træningen udendørs om det svageste led.
tirsdagen og indendørs om Pø l g t.r'ænf ng en og hold dig i
torsdagen, tar vi en løbetur form!!! . , , , ..
lørdag eftermiddag eller søn- Med disse ord ønskes ea mtl i.ge

URE OGOPTIK-.GULD OG SØLV Id~0" formiddag Nærmere b æked spillere en IlgO'Osæson 196L1."TU. 5 o:) 15 _ Nordi>crg ''''''b ...., -.' _ . ... G • , •

~ _lP .....",. ••••••••••••• ...",.,""""heromgi v er' ThorvCl_Ldved tr. S i.l.I.ed" 1 ' t IIJ II\IRan skal iøvri,c.::t nok sørge pa, , .eu va ge.t, ønne
for at ing~n,k~mmer til at ************
fryse. Husk ----på, at de to FORÅRETSTRÆNINGSKAMPE.Ser.4.
første points er lige så vig- -8/2 Havnbj'ergkl.16,00
t:Lge som de si ds te når rr })\1- 22/Z ),ysabild kl.16, 00
skabe t skal gø res op. De ~ld- 19/3 Sønde rborg kl.19, 30 Jysk.
ste par år har vi ikke kunnet 22/3 Ulkebøl kl. 10 , 00
tage di sse, hvilket har gjort 7/7 SkeIde kl. 7

De ringer - vi henter og bringer! lat vi i den sidste ende stod S '
~. ",,,=---,,' nt .•' R' Pog blev sorteper i båd e ser. _f~f_..:-. ,

'o ---o' 8;2 Havrib j e r-g
4 og 5. Så pa med vanten og 22/2 L sabild
lad os se om om de t skal lyk- 8/3 E~en
kes denne gang. 15/7. Ulkebøl
Vi ved godt, at det langtfra 7/~ Kettin
er de bedst e forhold der by- g .
des på. Lad os derfor hjælpe IQgliQge. .
hinanden så godt vi. kan. At 972'Havnbjerg kl.lO,oo
vi så måske ikke når de mål 7/7 Lysabild. kl.?
vi gerne vil, kan ingen be- (fortsættes n. side)

kan beses og prØvekØres hos

HANS W. PETERSEN & søN
Storegade 2 - Tlf. 515 15

.~,.Deres Frisør
"f". -

Dame & Herre salon. .

Storega de'L.9 Tlf. 51GI~e
_ wm;;æ ••• ·•• ~

•

- exam,

optiker -

VADv~sn - Tøn VA~::
RULLEVAS~

~
REKORD VASK

v/Helga og Svend Jacobsen
Ho!mgade 6 - Nordborg - Telf, 5 12 38

.., ælifl lie::~TiDe~ filen
s m.&Nl1fi1'lEIm,
købmand,

kl.14,3o
kl 14,30'
kl. 10 , 00
kl.lO,oo
kl. 7

Storegade 71a Tlf. 5 17 4:4

Nordborg Kiosk ;"(,,
~oy

Tobakanbefaler sig med olt i

Ugeblade og aviser
-$~

"'Q.,.

Donsk Tipstieneste
Donsk ~Jæmietieneste

O. Nørgaard
Telf. 5 1279_ J!

LOCK~YFodbold-
støvler:' .

F"~t.~
7f'

!'~~ø'. 'k'5~@
Nordborg • Telf. 51625

• 1rn(""\'/V""'"r." l..l, I ltt:,~k,i.Q.dOtna1t~eu
"...,•..._'1~:~~ Fr' ••••• ,.. iWf"SØii ' r-.=

["'!~r.E'tb- e•....E!~l'I""r>'"scnr. ~w( J l.. ",;j ;;. I ., ".1":',,", .J ',i,
.u· ,.~-- II: - """I.. .•~ ~~ 11 filJ

Tmml1
~",Ge'!:"~l"":r.'Irva .•...,--...:4

Storegåde 48 -
Tlf.S1931 I

~.~~==._-~ ~:..:mc.:;~~ ••.•.•.••..,.....,."..".~.a

f; li' t·;,· yi AI~'.'1 J," la ssss,/' .. \ 'I .~, '. _..,.:t"""...,
~'\'\,.~,~\•...•! l!r-1 c' oo p,~11..~~r:~
tO • ~-~~ t" 'Ji.,~I~",j ~. ~~ ,,,olN~ !Jc:e;=rt,::':'J~.'''i!~r',::)~~~~t';;'j r-

","-"'('"-.'-0.\.'. ~ .~~ \' ,,~\ , , .. c·' "'''''.;'''''---'.' ~" '; c..r: ' ,j', '. ";,,., .":,,, ''\j' \.\ J;
,-" •.••• / .1 "_~.,,:" ,tJ '1;;" ".~<,'".,...,.. . ""~-'~...... ,_·-w..., .•.•......_~~.... ~

Storeg, 56 Tt~.51715



T..i. - --

INTIENTI0RSTURNERINGEN i m ester _
og-1unlorrækken-er-nu afslut-
tet, og stillingerne blev.
MQ.§..1erræ~~Q~.ialle hold har
spillet 16 kampe.
Egernsund 32 points

- PEN SES I Skelde 0 •••• 23EFTER KAM VI Toftl urid ••......... 18
HOS LAURA OG ORES Rød:kro 1~Gråeten l~

Skrydstrup flyvest.13 ~Hotel Union Nordborg i)
Nordborg - Tlf. 517 70 Bolde~slev 11

--------------1 Havribj er-g.......•.. 6
De to sidstnævnte hold rykker-
ned i A-rækken til næste sæ-
son.

Storegade 4, Nordborg, tlf. *51426
Altid det nyesie l grammofonphtder

nrf.t'l Ol! fjernsyn

~~~

Kø~ek~

_tf. BQVSENS KØRESKOLE
NOI'cIborz· Ttlefon $00 "

. ..- -. --_._:: •..... -._-_. - ..--

AltIn. I Eltlna

~l~
Storegade 30-32

Tlf. Nordborg 5 1S 40

Dy_p i Dyrups fra

NORD~OR
Få~VEH~rjDEL

YI Henning LErsen

tlf. 51669

I
lS/3

7/?

Side-6.
Egen-Notmark
Sønderborg

.... ,- .. , .. ",

Kl.13~)0
kl. ?

:x- -)f :*- j~ -x- -l(- -l(- -x- -x-x- *_:fe

Juniorrækken, alle hold har
spIllet~-kampe. -
Skelde 12 points
Kliplev 11
-Nordborg 11
Bolde :rslev....•..... 6
Notmark ~•..6
Vester_ sottrup 5
Ketting 3
Hostrupskov 2

**********
I fodbold .må alle elleve sp:il-
lere samarbejde for at opnå
et godt ~esultat.
****************************-l(
ANNONCE:
La~festen få hygge,
ja gerne lidt sjov.
Skab stemning og lykke
med en sang fra Skov.
Ring på i Danbo 78, -
melodien vi finder samt tek-
sten til vers.

Træffes bedst efter~.18.

- ]HETIQEr.1]~~f.1IgÆKK~:N,.s orc -va.
-kort omtalte i sidste nummeL

bliver en realitet. S.I. har'
oprettet denne række fordi
spillestyrken i drenge A hid-
til har været re t uensarte t. -
Tanken er at samle alle de
s tærkes te drengehold i en fast - Lavensby pr. Nordborg
række med een eller flerepul- , "f 4
. LI l d .l bl i . d te e on (O 4) 513 68J er. l_ o ene Vl l ve l n - ,---- I

placeret efter tidligere op- _ A ~ ,
nåede resul tater. For e f ter- Cl' Y4),.~b4)~~
tiden vil der derefter fore- ~
gå op- og nedrykning mellem ~ "
d re+ æe A og ma st e r-r-ækken , C"'--'~""rv~s ,e~l
Ude Jat forpligte nogen mener " -
S.I. at følgende foreninger vJErikRudb k
efter sidste års opnåede re- . ecsul tater skulle være kvali- Telf. 51479 RIdepladsen 3
ficerede til at d.eltage i dr.-
me El terrækken :
Gråsten, Hjordkær, Hoptrup,
Lysabild, Nordborg, Rødekro,
Skelde, Skærbæk, Tønder og
Vojens.

. Nu får vore drenge rigtig no-
_ get at spille for og en spæn-
, dende tid står for døren.

*-l(-********-l(-
ALDERSGRÆNSERNE.til de for-
skaTIige hold er følgende:
Juniores: Skal være fød t efiEr
l-l l_948. DreQge mesterrækkæ:
ef\ ) l-l 1950. Drenge A: ~f-
ter l-l 1950. Jgen.E.eB:efter
l-l 1950. Puslin~e:efter l-l- 1952. ---"-'--

***********
BORDTENNIS. Det store stævne
Zerafvikledes den 13. ~anuar
på skolen fik et jderst vel-
l;)rkketforløb, og dermed suc-
ces. Interessen var s tor og
hele dagen igennem kom adskL
lige tilskuere, hvilket nu

turistkørsel

FORFRISKNINGEN
nyder vi i
"M0LLEf(S"

Ca~gt(ltia
,~t.0regade50 -- _1:c:!!~__' ,198_6

Et godt indkøb~ste~
fof' kolonialvarer' finder De

--- _ ...

i Kirkegade nr. 1.

P. H. KOLMOS & SØN
•Nordborg - TeU. 51420

~

~
~VTELF.

NORoaORG 51610

...........•...~ .



_Storegade 34

Tlf. 50070

har givet udsla-g på den måde, at bord tennisafcL idag
tæller op mod 30 flere medlemmer end før stævnet .

.Resu l taterne der har være t nævnt i dagbladene undlader ~
vi, men allerede dag en efter stævnet, var herre jun. A
og .B att er i ilden. Denne gang i Egen. A tabte 9-1 og
B 8--2, Derudover har h er re jun. B ap il.I et cm kamp m~d
Augustenborg der vandt 10--00 oS blev puLj37inder. J~ A
8pj_Jlede en stor kamp mod Skelde, ~eT n kunne klare
uafrT,jort 5~5. Det VOT flot 1'.:18.'-:'8t ef~eJ:'8Jm S~ældes

huld <':;1' meget 8tmr~zt,Det fo['.;nIlJf·h.::tD s:ioge03 om Dame jun.
B der ,'33.Il~m8 (Jf-cen v andt :5--4 over Slc:;lcle, Knap så godt
@:ilc de t he r h j o rnme .no d O,:i~.:O=C d8.C ·'tR~{~.0,,·t·3-~2o
SøndsrJy2ck I~~~+oforeni~g ~f~old8r ~tt årlige mester-
f3kL-i1)ssl.~:.i;\lne i 'I'ørid e r \1.8"(1 2'3 r. i·2t\~Cl).a-.r) nvo r v i Og.S3~ vil
blive lepr~s0ntere t af vore aygtigote~v~llere.
i3orc~t err.ri sudva.l E':-~ ~ øn81:;2T hc r j_gcnneTl' a t coige tak c:L1
de n:;'l1foe I~L~ch ja.l.p med til at få det ::3 GOTe s tævne til
~~.J-Locoao c.-:;~ fi nt so rn rie-l- g°-'O-~..:JC' ,,1,.- +-lol ;Je Q'OY- h j a.l p r~Q-"-'" f-, Io.....iu. ~ ..•• J.J •...~. J.:J \.~_ ' (.J .Ll;"\..~o _.GtY\... \.J _ U '-' -.1,; .l;v\...·_

at stille op for - 0E rydde ~p efter stævnet.
F,u.v. Chr. Jørgensen .

.§.id~!~.:... Dame junior E 118.T i Åbenrå tabt 6-4.
'x- .y,--)(- -l(--l(--x- -)(- ,,+ **.l(- -x-.y,- **

l_SE;!;:VANGIVE~SESTI;QEN. Bar-n til f'a r , som læser godnat-
historie: "Da hendes græskar blev forvandlet til elj ~
guldkaret, skulle hun så opgive det som indkomst el~~
som formuestigning?"
De store sejre er 8ldrig vundet i første slag. J.Falkb.

En bedre frisure og et smukkere h~r

man bedst opnår - hOSLeijEllegaard
Jm.RR.EFRISØll StonpJe 30 * Tlf. 501 ø


