
·'TRÆNERSKIFTE•
N J. Jes'pei-'sen'{Bulier) er den 22-4-65 fratrådt som træner I;
:; N. I. F. . ,~,' '11

'l'h.Rasmussen har derfor indvilliget i at overtaga trænin-,_ 11
gen for senior, og fortsæ:t;ter samtidig .somtræner for dren- p
gene. , j'
Det el mit håb, at alle aktive spillere'~il støtte vor træ- l

ner {''''hans arbejde. II
Som følge af ovenståeride' er' Bent Blank indtrådt i bestyrel- j,;
se og spilleudvalg. 1

E.Knudsen j

j!

. ., .":, ' (

I Nordborg skoles fi~mslok.?-J,e havde vi d'eli 26. apr Ll, en, filglSij
_ 'a-ften, filmen blev .kø r t ,2 gange, først på aftenen for pus- ~

llng'e--.og drenge, da var d,er omtrent fuldt hus'( ca 60-·65dren-1

ge) o Anden gang blev der kø r t for den ældre afdeling ~ her
var der lid t t-yndt besat, om det så var fordi man ikke gad
e]"lerikke vidste der var film, så er begge dele en dårlig I;
undskyldning. Var det ikke en ide engang imellem og tænke ~
på, 'at d-emder arrangerer noget, ikke gør det for dem seLv, <j

men for alle medlemmer.!
samme'måde går det' med 'fodbold træningen, gider man ikke ,lj

en aften, ja så bliver man bare væk, men sker det så en af-
ten at træ[leren ikke kommer, så er der .v.e.L IfP~' sket en stor j

l
,

uIykke , man l~orlanger en forklaring, for"ljan--'er der jo al,,~
tid. "Næste' ia.rig'<fu,t ikke gider gå til t'rærii'ng, tænk så, på d

at t:tæneren'gårderude og venter på dig, han ska I jo være
der for at du kan komme til at lege med bolden.
KOM SÅ ALLESAMMEN!!!!

Vi har i foreningen mange små job som skal udføres forskel-
lige steder for at vi kan holde maskineriet igang, her tror ~
jeg nok det slæber på adskillige steder. Nu kan enhver jo,
tænke over hvad man sagde ja til på generalforsamlingen ~g !

i
gøre op med sig selvom vedkommende har gjort noget for at
udfylde den plads man sagde ja til, og som ens kammerater



venter at man udfører uden at der skal trækkes i en hver gang.
Nu vil nogen mås~e8iget ja man det går je af sig selv, ja .
måske, men det er da på andres bekostning. Måske er der en
eller anden;·der.har meldt sig til et eller andet på general-
forsamlingen, men vedkommende har ikke set noget til de andre,
de har simpelthen svigtet ham, han melder sig ikke· ved næste
generalforsamling, for han er bange for at det 'skaJ..gå lige-
sA 1ge1lL,han skal ikke ud i gyngen en gang til, så vågn .•p
du danske mand, der er et job der skal udføres og vi:sdin an- ,
svarsfuldhed. Til dem som gerne vil giv€ et lille map med
et eller andet sted, vil jeg sige "sig bare til", der er al-
tid noget du kan hjælpe til med, lad os nu se at"velfærds-
staten"ikke helt har fået overtaget, lad os se en vågen dansk'
ungdom.

. ~'" ~'.

Serie )V.,. Nordborg Lysabild
Hjordkær Nordborg
N()rdborg Sønderborg
Egernsund - Nordborg
Nordborg - Padborg
Lysabild Nordborg
Nordborg T Havnbjerg
Ulkebøl - Nordborg
Nordborg - Sven~trup
Augustenborg - Nordborg

Serie V.
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Ialt 2 point.
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tirsdag klo 19,3e - 20,3::> '
torsdag kl. 19,)0.- 20,30
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TRIKOTAGEHUSET
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VAD VASK - TØR VAS~t
RULLEVASK

.J~~P. Jensen & Søn
, , Dome-cg Florref650r

,Stbr';2s!ode41 - "~ardb'oi-g -Fel]. 5 14 17

l
;
! '

P. H.·Kelmos & Søn
KOLONIAL og KØKKENUDSTYR

Nordborg - Telefon 5 14 20

REKORD V ASK , {
. I

I
!v/Helga og Svend Jacobsen

Holmgade 6 " Nordborg • Telf, :; 12 .2111

De ringer __'o vi henter og bringer!

Storegade S6 Telt. 5 17 'IS

. l j"

LOCKEY Fodbotd-...
o" .;.'stØvler..

v , *,'-J",~
i :

;:'~/l~Telefon5 1625
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Hans SChmidll ~.-,
! c-

optiker -

URE OG OPTIK - .GULD OG S0L V
TIl. 500 1~.- Nord~org
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Resultater for Juhioro
Ulkebøl Nor:doorg O -3
Nordborg - Søhd~rborg 7 - O

Banens' mindste" spiller' skød det førs·temål.
Den første turneringskamp mellem Ul~Bb~l og Nordborg junior
blev spi.Lj.et i ,Ulkebøl og blev, som 'det ses ovenfor, vunde t....
af Nordborg 3-0. Det første mål blev scoret. af Egon Chris-
tensen, det andet af Poul Lyng~ilde,.det tredie af Peter
Lund. Vore spillere kæmpede energisk for at hale sejren
hjem,Det er en fornøjelse at tage med sådan et hold ud,

'hvor der er så stort et karilmeratskabsom her, hvis en eller
anden Lav e.ren fejl hører man straks fra de andre spiller::p
"kom kun igen kammerat11 , mon det ikke her er noget at lære
for de andre hold. (KOM IGEN DRENGE)

OLD BOYS !!

.2g.. er vintersæsonen forbi, og o,e, der ikke har ligget i hi, ~
er sluppet nogen helskindet fra det. Vi deltog i en in-
dørsturnering, hvor vi dog ikke tabte alt. Modet på at
fortsætte er der stadig •

.'Så nu ~ vi startet på sommersæsonen. For de turister, der
endnu ligger iIIdvaleII,skal det her oplyses, at vi træ-
ner hver mandag klo 19,00 på Fejøvejs Idrætspark.(og-
så når det regner).

Så kom og vær med, turneringen starter den 12-5-65.
Se nedenstående turneringsplan.

OLD BOYS TURNERI~aSPLAN.
12/5 Nordborg - Sønderborg 16/6 '.:,j)
19/5 Nordborg - Hørup 23/6
26/5 Havnbjerg - Nordborg 30/6
216 Egen - Nordborg 4/8
9/6 Nordborg - Svenstrup 11/8

Alle kampe er fastsat til kl. 1~,3o, hv~s ikke andre aftaler
træffes mellem klubberne. Hjemmekampene;spilles på banen i
Holm, hver alle ~r velkommen til at se de gamle more sig medkuglen. . .' .
Onsdag den .5,-5 spillede vore Old Boys en træningskamp mod
lIavnbje.rg,vi vandt 2-0, godt klaret.

STlåT ANNONCØRERNE, DE STØTTER OS.
/l

FORPRISKNINCEN
nyder vi i
"MØLLER'Stf

Ca#eiætia
Storegade 50 Tdf.' 19'86,..

!laturlige ser-v i.o eet!.ittion
- med værksted

NorCl.borgTlf. 5.1547

Kun prima xvaurerer I



PUSLINGEOG DRENGESIDEN.----',
Der er mange .pus Li.nge og~ri er glad~ for, at der er :så mange
forældre der vil sende deres drenge ti'los, meri der .kan jo "
kun være 11 på hvert hold og vi;har 3 hold tilmeldt, så. ti-J-
de yngste der ikke kommer på ho Ld straks vil jeg sige, man' ',:"',
skal jo kravle før man kan -gå, -så kom blot til træ:n:i:n..,gSå:.dlI .
kan få lært at sparke inderspark - lægge en "boLd ,d~~:+ tage' ."
en bold ned - lære at heade og holde din P1-ads:på'banen, for, ,
det er jo ikke sikkert at pladsen er der· hvor .bolden,ecr,:; alt'>..

.\. " .. :. "",' '-.... . ,'-" ....~.-..

det og meget mere skal man have lært inden m.~n;'ko1lll'i1·~·r.'påh91~, ~
Når turneringen er slut med de udenbysp,Qldharvijo'vor egent
lagkage turnering, den spilles,de~ hvor'vi ,træner og cia; l{an '.'".
I allesammeh være med, spørgtharedø'andre. som ,ya'r med 'sidSte
år , ",.~..~, '. _. . . . . .:. . . .
Vi har 2 ho.ld med i drenge A-rækken, d'et varmenirigendrer' ') ..
I skullB have været i me s t.er-r ækken-,' men 'på grund afJmau'glenae
tilslutning fra andre klubber, måtte denne ræk,:Keudgå;der
blev så lavet 3 A-rækker så de tier' nok 'e t spørgsmål om ikke
drenge II skulle have været i B"'-rækken, men vi håber T' 'bider
tænderne sammen og går frisk til bolden, så skal det nok g~~
alligevel. FRISK MODDRENGE.

Re~~l i:;S!~~2Y0.

Pue Lå ng e I.

J)renge lo

Gråsten - Nordborg 5 - O
ND:rdborg -~ ~ger1isund ,5 ~ ,2
Nordborg ., Brob:alle 2 _. 2
S1Te'1"-('·~-u'p " ~,L"~'lh'O';"'g' O -- 5• ,~_.t..J u.1. _ .lit ...J •.•.• U :,j _..

Nordborg - Egen 2 - 4
Augustenborg -:.~Nordbo r-g .I 6
Nord,borg ..: Gr&st.en . ",. :.' d 7.
Sønderborg - Nordborg 4 5

.' ~.

Nordborg - Løjt 4 - l, '

Øsby .- Nordborg O ~ 13 (tretter'")
Nordborg - Vojens 6 - l

Resul tater for drenge II se bags i.den , -,~,'.;.:..~ :\~! ..

Puslinge III har allerede nu g jort sig temmeli'g,'bemærket' ved,
at have 4 point af 6 mulige, det er godt ~reng~\~( ',:

*
*

Bageri og eonditori

Stort udvalg i(friskt ~~CA
og lækkert brød. --.;

Kurt Madsen
Holmgade

Nordhorg
Telf. 5 141·/

Lausten". Bent'
I

.*, og,Poly-Rens * I Deres

ER!K RUDBECK - RIDEPLADSEN 31 '
e>:t' "(044) •.5 1479 . NORDBORG,1 Kolonial :Delikatesser . Dybfrost

= VAAD-,RULLE· OG FÆRDIGVA~K =;. J Telf.51503 NORDBORG Holmgade9

købmand

Lillebil- Dg turistkørsel!

Sport- og camping-arf'i!der
ff,J , .• ;;hDerrelnpgasunei.. .. , ....

v/ P. Hansen

Storegode J 4 - Nordborg - Telefon 5 16 10

DANSK SVENSK STAAL A/S
J. NØrrelykke

Storegade 35 - Tlf. 51443 •

,",-O-i''''':;

': vI'·ffennirtgt.arsef
tlf. 51669



,) ..
.' .....Resultater for drenge. II.

• 'lo .~

Gråsten I - Nordborg
Nordborg - Rinkenæs
Sønderborg - Nordborg

4-12-5
2-1

BORDTENNIS.
So; afslutning på denne sæson var der nogle spillere i Egen
til et Junior stævne, afholdt af Egen Ungdomsforening. ~ore
spillere fik ikke nogen pr$mier med hjem, men det er jo også
vigtigere at deltage end at vinde.
Bordtennisudvalget siger hermed tak for denne sæson og håber
at alle møder op igen til efteråret.

Bordtennisudvalget.
:B.ADlfIH'I;GN
B~J;i~tonsæsonen er nu slut,
ge-alle medlemoer tak for en
igen til-næste år.
Der er ~t pa~ medlemmer der hat ~lemt
-:-'OT' -"":"':'+0 hu.Lvd.e J "1r·,·,'1 . 'k-j-"-,-,-._.~ .,.C·".':' ..." "" __ V" ..'. _, ,,~c~.L e Vl.J_ ,-8 se

og udvalget vil hermed gerne &i-
god sæson og håoer at se a~

• i

at betale kontingent
og få d~t ordnet nu.
Badmintonudvalget,

GLENTE; TING OG SAGER •.•_--_._-_._---''-''' ......-_--
Efter hampen mod Havnbjer,g i Holm er fundet en lys pu.Ll.ovsz-"
uden ærmer, den kan afhentes hos .Jønne, Løkken 18.
NB. Tag lige et ~ minut ~ængere tid om at klæde jer om efter
kampen j og se efter om I har husket det he.le,det gældGI" både
~eg~~~~·~~~~.l"..~~~~~~~~~

MODERNE f'RfS.(j;~ER OG

fOR MSJrÆIfING


