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'.)Hyert år når efterårsturneringen begynder akal, man-
ge af de store klubber til at sikre sig trænere og 1e-
dere, hvad enten det er professionelle trænere eller
ledere til ungdomsar delingerne, kan man næsten hver dag
læse i aviserne, hvor store problemerne er for klul'lber-
ne i den forbindelse. - Problemerne i en lille forening
som N.I9F., er de samme, som for en storklUb, om end
måske af en lidt anden dimension og dog - - -.

I mange foreninger er den ansvarlige. leder 18-20 år.
ex "..dtikke forkert? - "Jo, men han eller hun har været
på kurser" - er argumentationen.

Det er rigtigt, lad blot unge få noget ansvar? men
gør ikke ansvaret for stort, det kan give bagslag ••Hvert
år på generalforSamlingsdagen er der mangel på medlemmer
der har lyst til at tage et nap med i det daglige og de"\.

er her mange ældre og mere erfarne svigter de ungSe
....•...



Lad derfor dette være en appel til de ældre, SQQ e=

holdt op med at-dyrke aktiv sport, om et hjælpe til i
foreningerne, som ledere eiler trænere og derved betale
et afdrag på den ubetalelige gæld til den sport, som for

mange blev mere end 'det halve liv.,
********
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NDRDBORG RADIOCEJ."ITRAL

Altid det nyeste ~ grammofonplader,
radio og fjernsyn

Storegade 4, Nordborg, tlf. *5-14-26

rfJ(iEjJl':_~f:;El:it:S"E::
O. I-L Wel1'-=nco:r:

'Nordborg - Tlf. 5 }.5 79

T;-l\.B OG VIND - :MED SAMME S TND "

Så. er vi. igen i den skønne tid" hvor vi søndag efter'
søndag kan glæde os over at være medp at være god nok 'II Henning la~sen
til at komme på et ho.l.d , Glæde den ene søndag, sku.ffelse tlf. 51669den næste9 men sådan er det, og sådan skal det være. Hel-:~ __~~~ ~ ~-=~-=
di5~S er det da ikke livet om at gøre, om vi sejrer el-
ler ~aber, men .gør dit bedste, så kan ingen forlange
mere .•

Mange spillere vinder - og taber doge Nej, der er
ikke tf>~e omnogen trykfejl ..Det kan nemlig godt lade sig,
gøre - m:id·c i sejren - at tabe den værdighed, vi som ta- :
bere har fået fremelskete I

********
. GROVE LØJER ••
. I militærlandskampen, som Belgien først på året
vandt over Marokko~ indtraf noget aldeles usædvanli6~ •
interna.tionale kampe , :;marokkanere blev vist ud ~ 1'"' -
nen, men dommeren stod kun for de 2 u.dvisninger; m~ K-
kos træner~smed selv den tredie mand ude ~ Der må have
været tale om grove løjer~
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SKJOLD BURNE
VINE

opanmarks populæreste vinhandel

r

Fa. H. S TnHD f F

Jens Ko/mos; Eftf.
Nordborg ~ Telefon 5 1457

BY9gemctericler

Brændsel

v J"" Al, to i a , klasses
'o, ~. kød. o~ pålæ«-o ~.

S~rE'\"18Ef\G
. Storegade S6

Esso fyringsolier 1-

FORFRISKNINGENnyder vi i

')JDLLERS" ~_

Ca#!Zitltia
Storegade 50 Telf.' 1986

-. Deres Frisør
~~ fe

.1. , Dame& Herre salon
1,_S_to_regade~49. nr. 51648

Telf.S 1715

P. Ha Kelmos & SØn
KOLONIAL og KØKKENUDSTYR

Nordborg - Telefon 5 T 4 20

- exam.

optiker _.

URE OG OPTIK - GUL!) OG søi,v:.
Tlf. 5 \lOU ~ Hordboftj ...



Stillingerne for serie IV og serie V er pr. 9/8, de
andre efter forårsUærneringen følgende:
SerielV"
Aabenraa 1.0 kampe
Sønderborg
SkeIde
Hjordkær
Nordborg
Lysabild
Augustenborg
Egernsund
Tinglev
Ulkebøl
Serie V.
Sønderborg 14
Augustenbcrg
Lysabild I
$venstrup
Nordbcrg
Nctmark
Ketting r
Egen
Ha;vnbj erg
Ulkebøl
L;Y'sabild II
ltetting II

Drenge M.
Lysabild
Gråsten
Ncrdbcrg
Rødekrc
Havnbjerg
Kliplev
Tønder
Sønderborg
RESULTATER:
Serie IV
Serie V

kampe

7 kampe

17
16
15
li
11
9
9
8·
l
l

22
19
19
18
18
18
15
14-
l4
,9

2-
O

13
li
lo

6
5
5
3
3

Puslinge I . -, -'..'-- -I:" "SÅ

Sønderborg _ ·,6_~~~'(:L )'::>oc:',. )
:;~~!~ibirg,: .::<::~_":' -~~~"BQYSEt~Hi KØRESKOLE
Ulkebøl .5~
Lysab:ild .5
Nctmark 2
Hørup O

Drenge A.
Egernsund
Egen.
Ncrdborg
~å,
Gråsten_
Felsted
Skelde

6 kampe 8
8e
6
.6

4-
'--,2

Puslinge nas: III -

Egen 7 kampe- 12·.
B.roba.l.le· .7~- li

.E;avttbj erg _ . 110
Sønd~org 7:· "8
Nc.l=d.bo;r-g.I.ra T .

. Augus:t.enborg74Ketting ,. . 7 '4
Ncrdborg rrr 8·', ..·2 -.-

Stillingerne for ;llgl~J
og junior håber vi at kun..,..
ne bringe næste gang. Beg-
ge hold l iggerpå 1.,plad-:-.
ser; ynglinge a' point med
Skærh:ek og junior fører
med 4 point.

Nordborg - Augustenborg
Nordborg - Lysabild I

4- - 3

7 - 2

IDet bedste
~rbilligst

.-:f,-BOI{I~marked"
.. .' .-

Kørek~~~

Nordbol'Jr - Telefon 5 00 96

·VADVASK-~ TØR VASK_
.RULLEVASK'

*.'~ - -. ,-- .
:..-_~~KORD YA,S1i:,

v/Helga og Svend Jacobsen .
Holmgade 6 - Nordborg.- Te1f~5 U 3&'

'i:k':'~iei;~.·.L~,-'treTiier::9~),~ger.!

'~_ V~~~~I~M-Ø~t~~~~'~:,T; _". - __ ,

fMo~it]::~~tcer
~-~ , .'''- Bedre .•.*LUi, . _

P; D, A n d e r s e n '*,
Løjtertoft - Nordborg » TIL 5.~5~47 b•.

.:3 mands betieriir.lg~:-
• - _ ••• '." •••• ' O" ,', _~._~'" _

H. 'P. Je-hs-~-~:':&-Søn
.•. :: . " . -, ~. ;.. , '.

Dame- og: lj~riSf2Ir'-:"
. Sforegode 41 -' Nordborg; -Telf..514 t7 7

•••.ui1.pr~ma-Kvøutere,t_L l

':Ii'Jd ..' . .
·flæ,sk··.Fa. J. Jørgen Jensen

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

fjerkræ - ..Sroreqcce 46 . Nordbo.rg . Telefon 5.1406

, Nordborg Kiosk
anbefaler sig med alt i

;.,'s
~o~

Tobak

Ugeblade og aviser
Å"

/~ -s:

o. NørqourdDansk Tipstjeneste
Dansk Præmietien~;t~ Telf:...?_12Z~, ~.

LOCKEY Fodbold~
støvler:'* FIIM~

Telefon S 1625"
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under de sværeste 'betingelser.. II' v,i Erik Rudbeck
Dribling mod må.l., Lige før straffesparksgrænsen fore- t[' !el~~SJ479 Ridep~a~~~,~~~~

-tager ,spilleren en hurtig vending til højre eller ven- i ~--~---=~~-.~.~_~_~_-.--"-~-._-_-.."-~~-_-_~"-~-~~------------~~-------------
stre og forsøger et skud på mål straks efter venda.ngen., I," ILi~l1.ebil-og·.tur~stkørsel

Dribling mod mål. Nu skud på mål straks efter en II : *' .-
forlæns kolbøtte.

Ir~i:SI':NfJ ....~ Pt!!w.~~ .
, \ lavensby pr. Nordborg"' N db Tlf 5 1750fe or org - . "
j
lLl: t~lefon «(1.44)~~~368"_~. "_..fra for- ~~~ ~ ~~~~~~~-+~ __.-oo ...-.-.....- ~ _

ben og Offi- 1-; •• lOan køber det KYALITETSMDOLER ~'•• ~
:: ! .

I ' hos KAIfIPI3IR, "rif'~- l'-!.~iji
" ~[p~j~!Si.fI

Vi fortsætter med den fr~~ske træner Lucien Jasser~n
øvelsesprogram på UEFA's trænerkurst~ i Her~ef.

.Under træningen er det for-beredende skud, hvor bol-
den lægges tilrette, ·værdiløst..Skud på mål skal øves

(
Mllakytten placeret foran mål på. straffesparksgrau-

aen~ Andre spillere afleverer til ham laD~s jorden fra
forskellige viliklerp Der skal straks skydes på mål uden
at stoppe bolden~

Afleveringer Langs j orden til målskytten
ækellige. vinkler ..Eu.:r:tigtæmning med det ene
gående sr~d mad det andet~

Atleveringer i l,.u..ftentil målsk'Jtten fra forskellige
v1nkler~ Der tæmmes med det ene ben og sparkes på mål
med. det andet41

Aflev'€r1:nger i luften til målskytten fra forskellige
v1nkler~ Der tæmmes med ben, bryst_eller hoved og spar-

~ke~ på mål, inden bolden berører jorden~
Aflaveringe~ i luften til målskytten. Der flugtes

med nærmeste eller' fjerneste ben på må'L,
Afleveringer i luften fra forskellige vinkler. ~~)

he adea på målo

*******

Se også udstillingsviDdueme i gården,

vIEGNE..~-}~ODELLER

,tgj

Sport- og camping-arNkfer
")-.-,~r_-'""'""'y-'" ••••5t::;:,~:~"'.,:1
, DANSK SVENSK. STAALAIS"j~"~:~~!~~*~

\ HANDELSBANKEN
-altid med -ibzlledet. - - .... ---~._...-,-.--

i" Herremago$loef\.
" v~ P.H~:tt_::·~·~~~~~,

,'Storego(ie 14 - Nordborg- TelefO"" S:f6ttd

j penIYnhur,",~"e==-~&I ..' ' , .'
i - \/, ': tt· .~~. ;

! I ~ ,__ o; ~. ,_ .
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WEEK-END KURSER~
••• - • Dl

I lighed med. tidligere år vil vi nu ved efterårs-
turna~ingens begyndelse gøre alle vore medlemmer opmærk-
som 'på, at JBU og SI hver vinter afholder en hel del ( 'i:"'-
ser, hvor der er lejlighed til at lære nye ting, og se-
hvad man blive "budt" f hvis en eller anden siden hen øn-
sker at komme på JEUte trænerkursus på Idrætshøjskolen
ved Vejle.

Undervisningen er meget alsidig, idet den skifter
mellem foredrag, film. og praktiske øvelsero

Hvis nogle af foreningens medlemmer skulle være in-
teresseret og har eventuelle spørgsmål angående tid og
stad, bedes de henvende sig til bestyrelsen.

*******INTERESANT JOB TILBYDES!-Posten so-rIi--redaktør--ved------
jlspoliTEi'l" bliver led.ig fra 1. november, men ønskes be-
sat anarasb , så den ~e redaktør aJ.lerede nu kan blive
sa.t ind i de forskellige funktioner, for derefter at
blive indstillet til generalforsamlingen i nov. måned.
Redaktørens opgave er - løbende over 3-4 uger at sørge
:for indsamling, bearbejdning og maskinskrivning af st,_
Sewt, duplikering og sammenlægning m.v, - Altsammen i
samarbejde med de øvrige bladudvalgsmedlemmer.
Eventuelle interesserede, medlemmer eller ikke medlemmer
bedes henvende sig til et af bestyrelsesmedlemmerne. NIF .

.~-~ .••,~.,.-~~, .....•,*"""",';~~ LJUL III • ..,........... ••_ ••••••••••• _ ••r •••• _

Leif Ellegård
Storegade se ..NORDBORG-.T~_lf.S 01 60


