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Helmuth Hansen SKJOLD BURNE

§likkenslagermester

aut. gas- & vandmester

Gå til \,lIS fagmanden!

Bækgade 2 - Telefon (044) 5 tO 54

VINE
Danmarks populæreste vinhaudel

Fa. H. STlLll 0FF
Nordborg. ttf. 51473

O1d - Bovs.

Mandag den 15. oktober afho1dt oId-boys afde]-in' il
under god tl-1sl-utning sin årli-ge general-forsamJ-ing
i klubværelset i Norda].s-ha11err.
Formanden berettede for en god sæsor3., dog ikke re-
suJ.tatmæssigt, men i oJ-d-boys afdel-ingen spiJ-J-er
man for spiJ-J.ets skyJ-d.
Vi har med Nordal-s-ha1l"en fået de bedste mulighed,er
for traLfod.boJ.d.r o8 indtil- nu l.ar træningsaftenerrre
også wæret tal-rigt benyttet.
Ved afsJ.utningsfestera på Oksbø1 kro uddeltes poka-
1er til Carl-o Meyer og Ta.ge Larsen, Vi si6:er trer
til-J-ykke r o8 tiJ. al-l-e Påen igen tl-l næste år.

Kassereren foreJ.agde. regrrskabet, og: reglrskabe#. )
sluttede med .et pænt owergkud.

Herefter va1 af best
NORDBORG KIOSK

Thorvald ,ENSEN
Tobaks- o9 Popiruarer

Læderya.er m. m. Telefon 5 12 79Storegade 7 - NORDBORG - Tlf. 503 66

* KAMPER RG

Telefon 51610

På valg ti]- bestyre].sea var foluandea og et medlem.

De blev begge genwalgt.
Old-boys afdel'i:rgea består herefter af føl.gende

bestyrelge.
) Fonrrandt E. J. I{ol.I-esen

Kagserert H. SLegfred
medlem t H. Duree

Under eventuelt vedtog man at indføre et hal-kontL-

6ent for spiJ.J.ere der benytter Norda1s-tralLen tlL
træning.
Kontigentet blev fastsat tll. 1o.oo kr' for vinter-
sæsonen L967-68.

Tir- indendørtt"tåti;;;' i;e;:]6,|' "= tiLmeldt 1 trol-d'

Prll-jen består af føJ-gende ho1d.

Åugrrstenborg I --Augustenborg 2 - Broager - Egec -
5---grstrup - V. Sottrup og Nordborg.')
Første turrreringsdag er sptJ.let eøndag den 26o rlorrr

Nrste tur:nerlngsdag er sørrdag den 21. Jan' L968 t

Cafiet*iø o0

IIAI\IDELSBANIGEN
o gså. ungd,ommen s ba.n ls

. . . ttoett lcøbor dot hos

§pisereslcturønt



Fodboldafdelingen har afholdt deres årlige gene-

ralforsamllng på Hotel urtion'
Der blev wa1-gt ny bestyrelse og udwal-gsmedl"emmer

som blev føIgende.

Bestyrelse;
Formandt Jørgen Petersen
Kasserer: Hans FYnsk

Medl-em: Chr, Løbner
Ungdoms]-ede_r.

Tage Larsen
Srrll-l- eudvalg.

Heinz Benke (træner)
Rasmus Clarrsen
Bent B]-ar*

H.1æ1peudva1g.

Nordborg Dampvaskeri
PolY-Pstt"

ERIK RUDBECK RIDEPLADSEN 3

NORDBORG €l 51479
VAAD., RUII§- OG FÆ.R,DIGYASK

Per Peterserx
Otto Schlutter

Tonny Petersen
Itløble,r

Storogadc e*n - Nordborg
Telf.6l98l

CYKTER . SYMASKII{ER m.m.

barnevogn, . samt Promenadevogu

REPARATIOilSVÆRKSTED

lor repøration af, oorJ c,ølg

Hans W. Petersen & Søn
NORDBORG

)

)

Hennlng Carlsen
PauL LyngkiJ-de

åndr, P. Petersen
Rutebilstationen

Nordborg
Tobak-B1ade-Is -Choko lade

F o d b o L d.

DypiD
Il0BllB0fiG

tfiffiu[[EåH0frt

HJæLpeudvalt fortsat.
Peter Pauf.serr

HeLuz Jørg:ensen
-\ Lasse Chrigtensen

MaterialeforvaLter.
CarJ. Eggertsen

End.videre blev der vedtaget en konti8:entforhøjelse
såLedes at der fremower betaJ.es følgende:

6 L6 år kr. llroo hal.vårlg
L6 18 år kr. 2§roo haJ-vårig
18 8o år kr. I+oroo ha]-wårig

Desforuden indførtes erx ny 1.ovparagraf med 2o for
ag 3 imod med pålydendel
Medl-emmer af Nordborg idræts forenJ-ngs fodbold-
a pLing må ikke, uden bestyreLsens tJ-lladeJ.set
deJ-tage i prLvate eJ.l-er fJ-rmakampe.

fod.bol-dafdeI-ingenr

Jens Kolrnas' Eftf.
Nordborg - Telefon 5 l'4 57 H. P. Jensen & Søn

frcetcltltcr

Storegade 4l NORDBORG telf. 514 17

Helnz Carstensen
Jes P. Dah]-

fl Byggemoterioter

$rr-nasel
( Esso fyringsolier

2 PÆRGER i PENDULFåRT
NOåD.ALS 
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l[ordhorg Spurekasse EgEIII
Forretningen med <1e

KøD KOLONIAL
Danbo

gode tilbud i
OG FRUGT
telefon 5LLO9

B e r e t n J. Ia-€.

IIu da fodboldsæsonen tg66/61 er afsluttet, kan det
måske være godt at se lidt tilbage på, hvad der er )

nået og l.vordan det er nået.
Vi har haf t følgende hol-d tiJ.meJ.dt turneringen 3

l-. 1i11eput, 3 puslinge, 2 drenge r l. junior, 3 sen.

og 2 oldboys tro1d, ial-t 12 tro1d.
Det er gennemgående fine placeri-nger samtlige hold
har opnået, men det kunne, med lidt mere alvor bagr

godt have wæret end.nu bedre, vi tænker her isaer på

mødeprocenten ved træningen, man kan aldrig Iære

for meget, og det er ved træningen marl Iærer kam-

meraterne rigtig at kende, ligesom det betyder over-
ordentlig meget for træneren når der er god til--
sJ-utning.
Først wi1 vi
mesterskabet

a a t a a a a a a a aa a a a a a a

Tip-i-ngen støtter idrætten.
I
' Tdrætsfolkene tipper hver ug€rønske vore drenge tillykke med. kreds- )

og det sønderjydske mesterskab et
resultat.

I
I

I

!

I

a a a a a araa a aa. a a a l o

Pctcr D. Andcrrcn Loitertot
Nordborg . TelL (O'f4) 515'f7

Dercs naturlige
scrviccstation

flamsr& Jødensm
1r-rrnrfr.ldrs\fEi@

Bent Laus6eca

KØtrnand

Kolonial

rcll 5 15 03

. Delikatesset . Dybfrost

NORDBORG Holmsade 9

Ligesom drengene fortjener serie I hoJ-det anerken-
delse for deres indsats.
Også et flot resultat, og vi siger også Jer til1ykke.

)Der <an være god grund ti1 at se nælsnere På, hvor-
for det lykkedes for netop di.sse 2 ho1d.
Vi ved godt at det er sagt i tide og utider men for
os står det l<lart, dt det kammeratskab og den gode

sportsånd der sæsonen igerenem trar hersket på holde-
ne er af afgørende betydning.
Det bedste fodboJ-dhold består af' lL spilJ-ere der
hjælper hinandenr oB ikke af 11 stJernespiJ-J-ere der
kan det hele se1v.

Nordborg - Tlf. 5 17 50

Telefon 5 t4 07



1. klasses kød og påleg

Fu.J.J. Jensen

telefon 5 14 06

KøNESl(OLE
Velegnet skolevogn og eget
TqORIIJOKALE

il. BOYSEil %r,.ffi
§tonegade 4 lflf. 6t42fr,

NOBDBOBC
medlein
af dansk

køre1ærer
Søbakken 2,

K t1 r s u s.
Vl har fået indbydeJ.se tiJ. 2 kursus gerulem J.B.U.
Det dreJer aig om week-end kursus for fodboldtræ-
nere (beg:lrnaere) og: for ungdomsledere. )
Da trænere og Ledere altid er en mang:elvare l-nden-

for en forenlng, opfordrer vi a1ler ung eller gammeJ.,

der kr:nne tænke sig at komme på et el-ler andet kursus

at melde slg omgående.

sl-dste frist for tilmelding tiJ- ungdomslederkrrrsus

er 21. december. Sidste frist for til-meJ-ding tiJ.
trænerkursus er 1o. Janrrar 1958'
?rærrerkrrsus afholdes i Åuenrå d'en 27./28. Januar
l_968.
Ungdomslederkurslts foregår i Vejen den 6./7,', Januar
1968.
Ovenstående datoer for til-melding er foreningens .\

tilmelding tl1 J.B.If.r så al-le intereseerede bede. /

melde sig omgåend.e ti1 Jørgen Petersen ManøveJ 7

telf. !111o.

kørelæreunion te1f. 5Oo96
Nordborg

Fl-reskriqE-,reg1en.
Da wi Lkke har spillet ret mange kampe efter at
flreskridts-reglen for må1mænd er trådt I kraft,
og -1 den er blevet ændret efter at den er blevet
taget i brug, wi1 vi trer fortæIle hvorda:r den vir-
ker n

Det er tllladt for målmanden at parere eller hal.v-
klare et ekud med hænderne og derefter atter spiJ_J-e
bolden rned l. ænder.ne, selv om harr derved brlger mere
en fire skridt.
Indirekte frispark for owertrædelse af fireskridts-
reglen skal altså alene dørrmes, når måImanden be-
Yæger slg mere end flre skridt:
1, Mens han trolder bolden.
2, Mens han, efter at l"ave holdt bolden, slår den i
Jorden og griber den igen.
3. )ns han efter at l.ave holdt bolden, kaster den
i luften og griber den igen uden at frlgøre den ved
at den spilLes af en anden spill-er.

REKORD VASK

v/Helga og Svend Jacobsen
Hotrmgde 6 - Nordborg - Telf. 5 1238

De ringer - vi henter og bringer!

Eians $chmidt

URE OG OPTIK : GULD OG SØLV
Tlt 5 00 15 - Nordborg

og comp ing-artikler

JEP§E]I§ Telf. 5 13 68.

NORDBOHG TILLEBITER

Storegade 46 Nordborg



Alt i el-køkkenudstyr

Wwffi
Storegade 30-32 - Tlf. 5 15 40

Nordborg

@.
Her'nred fø7-gør stlllingen for J.B.U.s sommertuxn€-

ring L967.

Serie 4.
1. tysabl.].d
2. Bolderslev
3. Augrrstenborg
4. Nordborg
5. BYlderuP
6. u1kebøl-

7. Egen

8. Notmark

9. Sønderborg:
1o. K].ip].ev
11. Ilawnb jerg
L2. Padborg

1. Nordborg

Bagerfoe condltorl

Stortudvalg i friskt
og læk&srt brpd.

Kurt Madsen
Holmgade 7

Tlf. 
' 

t434

37 point
3o

29

25

24

2L

18

18

18

L7

L5

11 )

4S poiat

2. Hørup 4L

3. Svenstrnrp 3Z
4. Sønderborg 31

5. Ketting 29

5. Augrrstenborg2S
7. BrobaLLe 26

8. Sdb. Fremad 25

9. LyeabiJ.d 23

f-o " Notmark 22

l-1. Nordborg 2 2o

L2" Egen 2o
13. HarrnbJ erg L6

lk. urkebøL 5

1. Rødekro 25 point
3n Åuenrå J-B point
5. Notmark 1J point
7. HawnbJerg 13 point

point

(B;52 )

2. Nordborg
4. Gråsten
6. Tønder

- 8. Søndb.

)

Jrrnior,

Serie 5.

2l+ point
J-8 point
J-§ point
I-9 pol-nt

Mdl Deres tid
med et

/LPINAURP. H. Kolmos

I((IL()IIIAL . FRUGT

rsEilrffiAM

Kirkegade 1 Nordborg leshør
UiA.TAGET.GULOSMED---ii6FEBo-FG-

& Søn

GRøilT

tlf. 5 14 20

køb IOCffiY foctbolctstØvler

K. STERNBEi\G
Storagedr 56 - Nord6org - Tcll' 51?15

ls og konfekture

0.H.w[u.EilDoRF

e r-p. 515?9

.Annø Tlicolaisen

NOtlI'BORG

TELEFON 5 15 5tTingleff kaffe - dybfrosne Yarer
Eankkontl: Nordborg Banl - Nordborg Spareka::e

)

aaoa.aaaaaaaaaa.a'a



HERRE TAGASIU

lndeh. l. H. lencen, Sloregade 3r[, Nordborg, lll. i OO 70

Afs].utnl.ngsfest .
UngdomsafdelJ-ngens afsJ-utnLngsfest aflroldtes som

de foregående år I aul.aer! på Nordborg skole, oB r )
det foregl.k under de mest festlige former.
Vi havde 1år fået tryllekunstneren Londlno tiJ. at
underholde, og efter alt at dømme blev det €Ir aEC-

ces, ihvertfald var stenningea trøJ tros de mange deJ.-
tagere t festen.
Der war mødt mange op, vi havde dækket bp ttJ. c3r
L5o, og der var ikke mange tomme atoJ.er oB ikke
mlndst fra foræld.renee elde var d.er €lod tilslutning.
Det er noget der bal<ker en leder op, når man ser at
der står en foræ].dreflok baryedr som er intereeseret
i det arbeJde der bJ.Lver lavet med de ungen
HvJ.s vL lkke fik sagt tak tiJ. alle der hJalp tLJ.

med at få gennelriført feeten, vil wi her gerrnem )

Sporten sl-ge tak ti-J- a1.le, der på den ene eJ.J.er

anden måde hJalp os med at gennemføre dennc festo

I4ODERNE .RISURER OG

f oR MsK/f RtNc HERREFRISøR t§r
i'r'':'q:rr \,Leif Ellegdrd

Storegade 30 - NORDBORG - Telf. 5 01 60


