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• argang nr. l, jan. 1965 - - Ansvarsh.red. G. Hansen.

Så gik 1964 •••••

..,er drejer kalenderen, og et nyt tal kommer frem, et
årstal begynder - nytår - man standser op et øjeblik,
bliver højtidelig - ser tilbage på året~ der gik og øn-
sker sig måske noget eller eventuelt sætter sig et mål i

~året der kommer.-
I\f.ienlad os i al korthed vende blikket til bage - prøve

lat genopleve en del af de ting, som året 1964 bra~te.

Vi havde næppe pa8seret årsskiftet før der blev budt
på den første begivenhed - vort &rlige bordtennisstævne -
s om fik et meget ve Ll.ylr ket forløb og dermed suc s ea , Inter-
essen for stævnet var stor og he I.e dagen igennem kom 2.0.-
skil lige tilskuer.

I februar afholdt badmirrtonar deLi.ngcn lr.Lubmee ter-akab
med god tilslutning og man kunne b.landt andet g.l.æde sig
over motionsspillernes gode resultater.-

~lnt V2r ogs å badrm.n tonaf delirlgc1 , der kom med de nces·-
te CLng';9 idet Kn.11dSkov vandt de 2 Sønderjydske ,nester-·
skaber i Herre A-rælc";:;:enfor sal- og halspillende kl.ubber ,
Ved Jyllandsmesterskaberne j. Vejle opnåede Knud en flot
2" plads.

Dernæst var det inden for fodbold 9 d.er blav vist et
frisk initiativ, idet flere af foreningens Ilgsmle drengeil
havde fået lyst til mere motion .: ogi løbet af en
måne;:l9tid.vaJ'. man ,.oppe på ca •. 20 olc;l.::,bQys~~,spillere.

Nu var også fodboldturneri:nge:p. kommet i .. gang cg lad os
blandt mange kampe fremhæve serie' 'IVs kamp mod Sl-æide,
serie V moq,Augustenborg, ynt5.1ing~11.01,d,~,~s.kamp;mod Skror-
bæk - <;111edisse kampe blev spillet i f'o rå rø t 9 men Tæ.lLea



for dem 8.11e vo.r den spilleg12de og kampgejst, som vore
spillere gav udtryk for - lo.d os se meget oS den slags
i den kommende turneringg

I\~en1964 bragte os også smil - hvem glemmer vel epi-'
soden med aben unde r serie V kampen i Holm? _

Til slut i c~enne lille kav:..1,lk2.devil
året der sVi2ndt1 samt på gensyn ved ny,:;
le~ der har været N.I.F. behjælpelig pa
emden måde i 1964.'. ~ ,'.

Godt nytår.

vi sige tak fo'r
opgaver, -t i L al-
den ene eller

• e •• ;;(.****

BORDTENNISSTÆv~m.

Bordtennisudvalget har udfoldet stor aktivitet forud
for det store årlige stævne ~ der af'ho Ld ce på Nordborg
skole s cndag 9 den lo. ds , Et stort progr am er tilrette-
lagt, idet ca. 160 spillere er tilrueldt, og der aka.L :::1.,f-
vikles ca. 280 k8mpe. Der startes kl. 9.00 og først kl.
16.00 eT man klc.r til o.t spille finalerne.

StG~vnet ,omf8ttes med stor interesse, idet der har
tilmeldt sig spillere frQ 2110 egne af Sønderjylland,

"s anrt f r a Stjernen og KFU1',1 i Flensborg.

Hvis byens borgere såvel SO::1 fo;reningens mecllemner
mcng Lo r et må.I for sønd2gstur011, opfordrer vi,' Dem til c.t
lægge turen oru pa skOlen, da der kan ventes m~!ge spæn-
dende kampe.

V51kommen! )
*****

Vil man nyde, - - - må IlI01l først yde!

Storegade 7 - NORDBORG - TIl. S 03 66
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TRIKOTAGEHUSET'
O. H. WelIendorf

Nordborg » Tlf. 5 15 79

P. H. Kelmos & Søn
KOLONIAL og KØKKENUDSTYR

Nordborg - Telefon 5 '14 20

'VAD VASK - TØR VAS~,(
-·liUn.•LEVASK'

) J-1 P. Jensen & Søn REKORD V ASK .~
't ~

Dame- og Herrefrisør

StorrJgade 41 - Nordborg -Telf. 5 14 17

v/Helga og Svend Jacobsen
Holmgade6 - Nordborg - Telt. S 12 33

De ringer - vi henter og bringer!

D t t
er illi st
i EOI{I ..marked

~ Al t·:t l .• k.Las ae e
-J kød og pålæg o

URE OG OPTiK - ,GULD OG ~.0'.Y
Tlf. :;;!iO 'l5 - I'lorcbcrg



FORFRISKNINGEN J
nyder vi i
"M0LLER'S"

TUilliJERINGSPLAN.
FODBOLD.
Storkreds.
Den 7. februar - TønderhQllen.

Deres
naturlige servicestation

- med' værksted
Nordborg Tlf. 51547

Ca#flt~tia
.. Storegade 50 Tdf.' 1986

Nordborg Skelde
Rødekro
Egernsund

Den 14. febru2r - Røddinghollen.
Nordborg Gråsten

Vollerup
Toftlund
Fole
Flyvestation Skrydstrup

A - rækken.
Den 9~·janunr
Nordborg

Pr.i.hedahal.Len;
Bjerndrup
Gråsten
Egernsund II
Egernsund I
Sønderborg

.•....-

Old-boys.
Den 9. januar
Nordborg

Grastenhallen.
Bolderslev
Gråsten
SkeIde

Den 31. januar - Gråstenhallen. flæsk Fa. J. Jørgen jensen
.. . .

fjerkræ
t ~

Nordborg Svenstrup
Rødekro
Egen

Storegade 46 . Nordborg , .Telefon 5 1406

Nordborg Kiosk \~
~()~

Tobak
BORDTENNIS.
Herre Junior A.

I uge 20. jan. - 26. j an ,
27. 2. feb.
lo. feb. - 16.

anbefaler sig med alt i

Nordborg Haderslev
Tønder - NordborG
Sønderborg - Nordborg

Ugeblade og aviser

o. Nørgaard
Telf. 5 12 79

N. BOYSENS KØRESKOLE Dansk Tipstjeneste
Dansk PræmietjenesteNordhorg. Telefon S 00 96



:BADIGWC o l'J t»

Serie Ile
I uge lo. j 011. - 16. j2ll. Nordborg

17. - - 23. - Augustenborg
310 - - 6. feb. Nordbor~
21. feb. - 27. - Bov

Sønderborg
Nordborg
Gråsten
Nordborg

Serie IV.: . .'.. ~.

I uge 24. jan. - 30. jan. H8vnbjerg - Nordborg
7. feb. - 13. feb. Nordborg - Augustenborg

14. - - 20. - Ulkebøl - Nordborg
21.- - '- 27. - Nordborg - Åbenrå

Alle kampe vil e å vidt muligt blive spillet om tOT>....)0.-
gen i ovennævnte uger of, publikum er ve Lkommen til hjem-
mekampene.

*****
KL1JBNIESTERSKABER I BADMINTON.

Disse afholdes søndag, den 7. februar på Nordborg sko-
le. Tilmeldelsesl~Ql ske enten på skemaerne, der bliver
ophængt i beG~e redskabsruo eller til et 2f udvalgsmed-
lemmerne. Sidste frist for tilmeldelse er den 20. januar.

I år hcr alle chancen for 8.tnå 18l1gt og vi håber der-
for på god tilslutning ogsa fra motionsspillerne.

Foruden sølv til ejendom kæmpes der om de af N.I.F.
udsatte vandrepokaler. Endvidere er der til den motions-
spiller, der nar længst igen i ar udsat en pokal.

Badmintonudvalget
.~.~ ....

*****
TAB OG VIND - - MED SAM.ME S IND.
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Tonny
Petersen

.11EPSEN
Lavensby pr. Nordborg

telefon (M4) 51368

Nordborg - Tit 5 17 50

••IRan køber det
hos KAI9IPER

KØBMAND
Storeladalla • Telf.5 1144

KViLITETStRØ~LER.
~

5å

Storegade 48 -

TIf.5 1931

Specialforretningen for moderne herre-

og drengebeklædningSport- og camping-artikler
)

DANSK. SVENSK STAAL AIS
J. Ntkrelykke

Storeaøde 35 • 1.'If. 51443

Herremagasinef
vi P. Hansen

Storegade 14 • Nordborg - Telefon 5 16 10

$~:lt i nruSi:insr.r.um~"t~~lIANDELSBANKEN
;:-t"'" HSTENIEM ~" " " c'~ " altid~ildi bille,Nt...' (I:;- ., Altid det nyeste i arammofonplader,: '.. NORDBORG, tlf. 501 05

~ .. radio Ol fjernsyn ' .' ',',.,' '
-!- . St~regade 4, NordbOrg,' tlf. *5 1f26 ," ' , ~GESØ, tlf. S 16 15



Indeh. J. H. Jensen, Storegade J., Nordborl,~If. S00 70

HJÆLPETRi2N3R.
: 'l ~

Per Chr-Ls t i.ana en nar p§.-t2.Getsie atb.jælpE3 ~hoJ;:ya+g.
Rasrnus ccn med træningen af vore. clrene.?hold •

. *****
GLEMTEURE.

til 2 armbånåsur o bedes henvende sig til Chr~'
Th. Rasmussen, der. begge ligger inde uedet

Ejerne
Løbner og
glemt.ur. . "

*****
KONTIIifG;;N'1: I FOl.):S:9fB1pf~.p;r;I·~TG~N.;·,'

Den 28. fepr~ar: er cJ,~t sidstE:l,-frist for af'v.i.k.Li.ng ~
g2llitlel kontiI~E.lS"~f~tQr i9641 øg vi henstiller til alle'
I'~iss.e Giqdle:~~x~'.: f~/':lb;:r;~mt!' korrt.i.ngcn t , at få dette
br2,D't ud d, v~]..~Gel'l!;.;'~·Efte't:.>l.::dmedo...~( skcd-:kontinrrenteto .' ._.- ..--' "_"-::""~i;'" /~ !' •..,:.'1 -_.~ (...)

være. ,total t'~.Oedefi...,<t.r~e{~(iiicen pc..rJ.on.. '.
," ""':'.-' / O""':'" . r .~ 1':.~. " ~

..l .' ':"lH('***..-..-----~ L/··/
UDTmtKNTi\f'G;1'-HOf;D;;'~-- .' ..-...-.

}3o;rdteIil~is\::d\iefin!lgr(·~a.tte ige,Il. i dcnne turnering .J
trække eth·oid;c·iii..P;~;"Done junioy"S-:i ;'pa f[;r-ynd·::ll. clarlig
tilslutninG" -- Herre Junior -4 j s resul t:=:.ter blev for ef-
terårct~.~--,ije"Y0~9·:;Lev::,"""d'iJ'io.l.FQ~-19 N~I.F~ -. Tønder 2--89

N" I e F ~, ~..:~Sønde'l"bor'G \&::"'4~' . '...
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HODtRNii ·FRt.fIJRtR '~"'oe .'., --
FORHSK ÆR/NG {,;·/:;:-r;fi.RREFRISØR

.. ·,t~i1··Ellegård..
StoregædeSO'..~ORDBOUlG - Telf. 501 60
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