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blikkenslagermester

aut. gas- & vandmester

Gå til VVS fagmandenl

Bækgade 2 - Telefon (044) 5 16 9l

7, åreang - Jan,1968 - Aqefar§h. red. Harry Bock

Helmuth Hansen SKJOLD BURNE

VINE
Danmarks populæreste vinhandel

Fa. H. §TILH0FF
Nordborg. tlf. 51473

B_ådmLntonn

I d.ea forJ-øbne del af sæsonen har vore puslinge
og Juni-orspil-J.ere k1aret sig strålendeo

h.rslingerne llgger på 1" pladsen i deres række,

og Jr:nJ-ororne ligger også etråJ.ende.

DerLr*od går det ikke så godt for vore seniorhold,
da både serie 2 og serie 4 tigger i bundån af derea

rækker.
aaacooaaaaaaaaac

Kontigent.

Da flere af vore medLemmer endnu ikke trar beta]-t
kontLgent for førate ha1vdel af seesonen, bedes )
dette ordnet strake, da apJ-I.LetLden e11ers vL1

bl.ive inddragetr

Frugt - Gront

Konserycs

NORDBORG KIOSK

Thorvald ,ENSEN

Dagblade

Ugeblade

Tidsskri&er

Fotoartikler

Tipstieneste

Tobaks- o9 Papirvarer

Læderyarer m. m.

0. Norgaar.d

Nordborg

Telefon 512 79

Badmintonudvalget .

Storegade 7 - NORDBORG - T|f.50366

* KAMPER
NORDBORG .

511 44 Telefon 5 l6 l0

Skinneb ensb eskvt t erer -

Da der fra for:årstu.rrreringens begyndelse er obli-
Sa{orisk med skinnebensbeskyttere i J.B.U.s u.ng-\
d.,dsrækker, kan vi sJ-å fast nu t at alJ-e spilJ-ere
inden for N I F spiJ.ler med skinnebensbeskyttere
så snart vi begynder at spill.e ud.end.ørs.

Jo hurtig:ere wi vender os til dem, des bedre er
det, for vi kan fo .vente r at det bl-Lver wedtaget
for a1.J-e rækker inden for en overskueJ-ig freuotid.

Vi så jo sidste år, hwor een af vore spil-J.ere bLev
sparket over skl-nnebenet så det satte sig med be-
tændelse et par måneder efter, og levor han måtte
holde sengen i 14 dage.

Så hvis i wJ.J- und.gå skad.er af den art, så køb et
t ) skinnebensbeskyttere og bJ-iv dus med dem trur-
tigst mu].ig.

Spiseresl aurønt

FodboldafdeJ.ingen.

Cø§et*iø o(,

P

AAØLLER'S



Nordborg Dampvaskeri
Poly-Rens

ERIK RUDBECK RIDEPLADSEN 3

NORDBORG E 51479
VAAD., RULLE- æ FÆ.R,DIGYASK

Tonny Petereen
ISøbler

§torogadc Wn - Nordbotg
Telf. 61981

CYKTER . SYMASKINER m.m.

barnevogn, 5x61 PronGnadevogu '

R EPARATIOl{ SVÆ R KSTE D

f,or repørøtdom af, oorl sølg

Hans W. Petersen & Søn
NORDBORG

Bordtennissæsonen er på sit højeste. nur o8 de hold
vi har tilmeldt i turneringen klarer sig godt.

Heme A ligger på en 5, plads med 2 point for 3 )

}<ampe. I rækken deltager 6 ho1d"

llqqrg-rlf4n.ligger på en 2. plads med 4 point for 3

kampe" I rækken deltager ) ho1d.

Drenge 1 ligger på 1. pladsen sammen med Sønderb.
med 7. point for 4 kampe. I rækken deltager J ho1d.

Drenge 2 ligger på 1. pladsen med 6. point for 3

kampe.I rækken deltager 4 hold"

Som det ses af stillingerne, ligger vore hold pænt

placeret med vore 2 grengehold t spidsen i deres
rækker.
Jrrniorerne klarer sig også strålende, men det sr, )

knap så strålende ud for trerretroldet r men det skaJ-

nok kommeo

.H,ndr. P. Petersen
Rutebilstationen

Nordhorg

B O R D T E N N I S.

Tobak-B lade -Is -Choko lad e

TIORBBOftG

såffiuEltåHtl§l
Hannlog Lrrrcn

tr. 5 16 69

Sønder.'iydsk - Mesterska,bgr"

Ve\ de sønderJydske mesterskaber
atlikLeaes i Bred.ebro, blev -Allan
Jydsk mester I lrerre B.

Fl-emming Petersen bl-ev nummer 2 i
bLev FLnn Christensen nnmrler 3.

i bordtennis, sot
Traba:rt sønder-

lrerre C, og tr.er

der trykker, så J-ad os tal-e

Bordt ennl s afdeL ingen .

Vi siger Å11an ?rabant tiJ. I.ykke med mesterskabet,
og tlJ- J.ykke til- FJ.emming Petersen og Finn Ctrris-
tensen for deres fLne pJ-aeeringerr

Et ]-il-l-e HJertesuk,

Bare (lrengespil-l-erne viJ.Le gøre LJ-dt mere ud af
t' plngen"
Hvls det er kontlgentet
om det,

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

Byggemoterioler

Brændse!

Esro fyringsolier

2 FÆRGER i PENDULFåRT
NOED.AIS TÆiOEFÅiT AA, AABENRAA

Ecrrclslccr"

Storegade 4l NORDBORG telf. 514 17



HOEIII
Forretningen. med cle

KøD KOLONIAL
Danbo

gode tilbtrd i
OG FRUG?
telefon 5LLO9

l{ordhorg Spurekasse

Ti1 wore medlemmer

Fra forretningsudvalget for Nordals-hal1en har vi
modtaget ordensregler for benyttelse af tlall-en.

I

Vl beder vore medlemrner tage sig dette til efte'
retning, så vi unclgår de forskellige srnå ubehage-

lighedert 
. . ....... . r . . . . i. .... .'. ' .

hvis så1er er fremstillet af materialer, der kan:.
misfarve el1er på anden måde øde1ægge grrlvet.

Tobaksrygning er forbudt i selve }.a11en. Ved ud-
stillinger el1er lignende dispenseres herfra, nå:r

) af branclvæsenet givrre regler overhclcles. Åske-
bægre ska.1' benyttes i de J-oka1er, hvon t<lbaksryg-
ning er ti11adt.

Papir og affald skal anbringes i de opsatte affalds-
krrrve.
Der må ikke optrænges e1ler fastgøres noget ved hjæ1p
af søm, skruer e11er lj-gnende, med mindre der for-
inden er indhentet til-Iadelse hos inspektøren. A1 1e
opslag skal ske på aen dertil indrettede tavle, der
kun må benyttes af de ti1 ha-i-len knyttede foreningez'.
A1 parkering af motnrkøretøjer, knallerter og cykler
henwises til- pakeringspladser og cykelstatj-ver.
trnhver 1ejer, samt denles publikum og gæster, er
underkastet nær"wærende ordensreglement og slcal ti1
enhver tid rette sig efter anvisning fra hal-l-ens
inspektør. Såfremt en såAan anvisning ikke bliver
'?1At, har Nordalshall-ens inspektør ret til-, uden
.-6rudgående varsel-, at forbyde såvel- enkeltpersoner
iom foreninger adgang tll Norda,ls-tra1len"

Idrætsfonden for Nordals
f orre tning:sudval ge t .

o R D D N S R E G L E !L-E--N--T

for benyttelse af
N O R D A L S H A L L E N.

Trmring og stærrner må kun finde sted l- de anviste
1okaler.
I omklædningsrum, foyere, 8:arlg:e IIlrIIl . er boldspil
og anden træning forbudt.

Lejer:re er erstatnl-ngsp]-igtige overfor beskadigede
genstande uden for de anviste lokaLer og i øwrigt
ved grov uagtsomtred overfor a1t i hal.J.en og på h?1-
l-ens grund " )

'Hal-I.ens grrJ.v må, r:nder ldrætsudøvel-ser ikke betræ-
des med l-æderfodtøJ, der trar været benyttet uden-
d.ørs. LtgeJ-edes er det forbudt at benytte fodtøJ r

Bent Lauxs€ess

\
J

Koloni

r'd(. 5 15 05

Klbrnand

Dybfrost

Holmgade 9

ffi
al . Delikatesser

llUmer&Jødensen
l, grttrrr,rlsfita\3, Ei@

Pctcr D. Andcrren Ltitcrtoft
Nordbors . TelL (0'!f) 5t5'ø

Dercr neturlige
rervlcoctationNORDBORG

Nordborg - Tlf. 5 17 50

Telefon



1. hlasses hød og pålæg

Storegade 46 Nordborg telefon

KøNESKOLE
Velegnet skolevogn og eget
TEORIIJOKALE

II. BOYSEN

c{%,o*'ffi
Etoregede 4 rE I6t4X'

NOBDBOBC
medlein
af dansk

køre 1ærer
Søbakken 2,

KU RS

Sønderjydsk idrætsforening indbyder til- fodbold-
J-eder og trænerkursus på idrætshøJskolen I Sønder' 

)

borg den 23. og 24. marts.
Kursus omfatter praktiske øvelser, teori, love 11l 1II1 r e

og der tilsigtes en 3 årig uddannelse.

Kursus 1 for begynderel d.vnsr dem som ikke har
ledet før, elIer som kun har ledet i kort tid.

Kursus 2 er for dem der tidligere har gennemgået

kursus 1.

Kursus 3 for deltagere der gennemgår kursus 2, eIler

tid.ligere trar gennemgået dette, wi1 udval6iet ti1-

melde tiI De danske skytte gymnastik o8 idrætsfor-
eningers kursus 3, der afholdes i Vingsted i Bede-

dagene Lo , -L2. ma j . ))

De der ønsker at deLtage i dette kursus, bedes melde

sig senest 2o. f eb * til Jørrne, I'danøve i 7 '

kørelæreunion te1f. 50096
'No-rdborg

TR

Dansk Bo1dspll Union indbyder til 7 firedags kur-
.sus på den jydske idrætsskole i VeJle i løbet af

)
o OIIffief €r1 .

Ilet er kursus 1, så hvis der skuIle være nogen, der
er interessereto hører vi gerne nærmetrec

Rejse og ophold er gratis, så }-er er 4 aage, hwor
man virkelig kan lære noget.
Sidste frist for tilmelding er den 2J. februar tiL
Jønne, I'IanøveJ 7, telf . 5111o.
Hvert kursus trar et nummetr, og mrmmeret ud for
tidspunk"b man ønsker at deltage, bedes opgives

U s.

de*
wed

tiJ-melding.
rrf o 14.

L5.
L5.

) - L7,
19.
19.
2o"

22. Jr:ni 26.
25. Jr:nt - 3o.
3o, junt l+.
l+. Juli - 8.

27 , JuJ.J. 3L.
31. Ju]-i + 4.
h. €Lrtgr 8.

Junt
Juni
JuLt
juJ-i
JuJ-i
å1r$e
8.11§ r

REKORD VASK

v/Helga og Svend Jacobsen
Holmgade 6 - NPrdborg - Telf. 5 1238

De rinser - 1i 
henter oc b:lg,:I!

E{ams Schmidl

URE OG OPTIK -.GULD OG SØLV
flf. 5 00 15 - Nordborg

Sporf- og comping-ortikler

J A/ORRIL

NORDBOHG TEI-F.,51443

JEP§EilS reff'51368'



Alt I el-køl«kenudstyr

Storegade 30-32 - TU. 5 15 40

Nordborg

Hvi-s der er nogen der ønsker at
Sønderiydske mesterskaberrwises

ls og konfekture

.'4nnø Tlicolaisen
Storegade 10 telefon 5 18 39

Nordborg

Iules t erskabs - gtærrner.

Vi har iår 4 puljevind.ere i indendørs fodbold. Nem-

1ig puslinge 2, dreng:e 1r junior og old-boys.
Det er aldrig sket ind'en for N.r'F' tid'1igere, m )

d.et tyder også på, at vi har en god bredde i hvor

forenlng.
Om det så Utiver ti1 nogJ-e S.I. mesterskaber wil
tiden jo vise, når det foregår i Gråsten og Toft-
lund den 24./25. februar.
I'iu skal wi jo ikke sætte næsen for højt, for blot
det at wi har så mange pulievindere i foreningen
er et smukt resultat, og vi siger tiL lykke med

resultaterne tit de 4 ho1d.
Desuden er jlrriortroJ-det jo blevet amtsmester ved

at s1å V. Sottrup med 6-4, og har dermed sikret sig
retten til at deltage i danmarksmesterskaberrre in'ien

)

for D.D.S.G.&I på Sjælland.

Bryedoe cundltorl

§tortudvalg ifriskt
og lækkcrt brØd.

Kurt M adsen
H,olmgade 7

Tlf. 51474

køb IjOqreY foclbol.ilstØv].cr

hos

Slagterl

&

Pø!remagerl

Pus].inge 2 er

kl-.
) kI.

Drenge f er

K. STEi\NBEilG
StorGg.dc §6 - Nordborg .- TclL 5l7t5

i pulJe med Skærbæk og TlngLev'

Nordborg - ?inglev
Skærbæk - §ord.borg

15. oo
L5,'+5

k1.
k]..
kI.

I pulJe med Skærbæk, Tinglev og YoJeas.

19.oo Nordborg - ting].ev
2o"oo VoJens - l*Iordborg
2a.3o Nordborg - Skærbæk

Mal Deres tid
med et

ÅI,PINAUR

se kampene orn de

p1-anen her.

Toft].und-ha]-1en Søndag 9en 25. feb.
Junior er i pulje med Rawsted og Toftlulad.

kJ-. L2.L5 Nordborg - RavEted
k].. L3.3a ?oft]-ured - Nordborg

Old-boys er i pulJe med Bredebro, Bylderupr/Burkal
og Vojens'

kl. 9:oo Nordborg - Byld'erup/nurkal
k1. 1o.15 VoJens - Nordborg
k1. L]-.oo Nordborg - Bredebio

ønsker aJ-Le 4 frota he1.d og l.ykke i karnpene om

eønderJydske mesterskaber r

)

vi
de

P. H. Kolmos & Søn

K(IL()}IIAL . FRUGT " GRøNT

ISENKRAM

Kirkegade 1 Nordborg tlf. 514 20

Tingleff kaffe - dybfrosne Yarer 6tRO 59383
leshør
URMAGEN.GULD§MED
J{o-i6E6frG-

i e r.i. 51579
NC»IT['B(,RG

TELEFON 5 15 51

Bank - Nordborg Sparekasse



HERRETYIAGASINET

lndeh. J. H. lenren, storegade !f, Nordborg, llr. 5 OO 70

rORÅ.RSFDS?.

)Lørdag den 2r rn4rts trolder old-boys og fodbold-
afdeJ-ingen fest på Nørherredhus.

Da tager man forskud på foråret, og vi inviterer
de andre afdelinger i N.f.F. det gæLder badminton-
og bordtennlsafdelLngen, samt passive medl_emmer
III€d r.

Så 1ad os komne af truse alle mand denne aften, aå
vi kan Iære trinanden at kende t et festligt såErv&rr

Så veI mødt og på gerrsyn lørd.ag den Z. marts kl" Zo
1 den 1111e sal. på Nørherredhrrs.

OJ-d-boys og
Fodbo1dafdeLingen.

MODERNE .RISURER OG

f oR MsK/f RtNG HERREFRISøR

Leif Etlegård
§toregade 30 - NORDBORG - Telf. 5 Ol 60

)


