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Helmuth Hansen SKJOLD BURNE

blikkenslagermester

aut. gas_ & vandmester

Gå til VVS fagmanden!

Bækgade 2 - Telefon (044) 5 16 §4

Danmarks p vinhandel
VINE
opulæreste

Fa. H. STILH0FF
Nordborg - tl§, 51473

7. årgang - aprj-]. 1958 - Ånswarsh.red. Harry Bock

Udendørs - Trae+ingstider

lviandag kl .

Ilandag

Tirsdag

Tirsdag *

Onsdag

Onsdag

Torsdag -

Torsdag

L7.3o l-8.3o Lilleputter og pusllnge

18.3o Ynglinge og Junior

17.3o 18.3o Drenge

19.30 - Senior

L7.3o 18.3o Lilleputter og pusling:e

18.3o Ynglinge og jr:nior

A7.3a 18.3o Drenge

18.3o Senior

Frugt - Grønt

Konserycs

NORDBORG KIOSK

0, Nørgaard

Thorvald ,ENSEN

Dcabhde

Ugeblade

Tidsskrifter

Fotoattikler

Iipstleneste

Tobaks- o9 Papirvarer

lædervarer m. m.

Nordborg

Telefon S 12 79
-'^.egade7-NORDBORG- 50366 også ungdommens bønk TELEFON 5 T9 86

. n øtt, leøber d'et hos

* KAMPER P

NORDBORO -

5174{ Telefon 5 l6 l0

Øwelsesobi ekter.

Vores drengetrold er bl-ewet udtaget ti1 at komme

med ti1 Ve j1e som øvelsesob jelct i 4 dage, og det

)regår i tiden fra den 27/7 ti1 den 3a/7.

Vi skal afsted med 1,3 drenge forrden træner, så

det er no6iet at se Lren ti1 for drengene.

Nu må i så gØre jer fortjent ti1 turen, for her
tæ1ler jeres opførsel både på og uden for banen,
og selwfø1ge1ig jeres fodboldku.r-rten.

Nu må i ikke sætte rræsen for højt og regne med

at i bJ.iwer udtaget, for wi må- kurr stiJ-le med

13 drenge, så vi bliwer desveerre nødt tiI at
skuffe nogen af jer, men så kommer der nok en

1e jligi:ed for jer en anden gang.

Fengene skal på kursuset være sammen med et hoJ-d

fra Svendborg.

Cafictæiø o(l

LSBA\II6EN Spiserestaurant

)

)



1.

Nordborg Dampvaskeri
PolY-Psn"

ERIK RUDBECK RIDEPLADSEN 3

NORDBORG @ 51479
YA.AD., RU{-LE. æ FÆ.RDIGYÅSK

Tonny Petersen
tøbh,r

Storegadc Wn - Nordborg
Telf: 6l9El

Uddrag af Idrættens 15 Bud

Vær et 1.ovlydigt og virksomt medlem af din
Foreni-ng.

Driv din fdræt for din fornøjelse, din sr-rnd-

treds og din udviklings skylci - Inen aldrig
for vindings sky1d.

Fortsæt med at drive f<lræt op genrrem årene
og bewar derved din åndelige og legemlige
spændstighed og din arbejdskraft.

I,ad konkurrencen bJ-iwe den festlige afslut-
ning på en alworlig gennemført træning.

Husk, at det er kampen og ikke sejren, der
er det wigtigste"

Owerhold spillets regJ-er de sk::eu:e som

de uskrevrre.

CYKTER . SYMASKINER m.m.

bamevogn, samt Promenadevogu

R EPARATI Oil SVÆ RKSTE D

f,or *epa,røJion øf, oorl e,ø,lg

Hans W. Petersen & Søn
NORDBORG

Andr, P. Petersen
Rutebilstationen

Nordborg
Tobak-B1ade -Is-Choko lade

)
,

a

)

5.

6.

7.

IIORDBOIIG

FåffiYE$IÅffi0§I,

8.

9.

Kæmp for holdet, og ikke for dig se1v.

Adlyd dj-n anfører. og tag dommerens afgørel-
ser uden indsigelse.

Tab og vind med sarnme sind.

Ræk din modstander hånden efter kampen.

Kom aldrig med undskyldninger for dit ne-
derJ-ag.

STØT ANNONCOR.ERNE - DE STOTTER OS

)
1o.

11.

L2.

)

Jens Kolrnas' Eftf.
H. P. Jensen & Søn

2 FÆRGER i PENDULFART
NOED,ALS 

'ÆEOEfÅRT 
ÅA AAAENRAÅ y/ ,lGnnlog L.n€n

rlf. 5 16 69

florrclÅcct

Storegade 4l NORDBORG relf. 514 17

Nordborg - Telefon 5 1"4 57



I{ordborg Spurekasse
Forretningen med rle

Ir.øD KOLONIAL
Danbo

gode tilbud i
OG FRUGT
telefon 5LLO9

rew fra en kursist fortsat....Brev fra en kursist på sI weekend krrrsrrs i fod-

bo.].d på Idrælshøi§kolen i Sønde '

Kurset war l-ærerigt og kan anbefales til- a1le un-

ge med interesse for fodbold (så husk det til nae- )

ste gang der bliver indkal.dt til kurstrs).
Der war c€Lo l+o deltagere på kursus I hvoraf de

fleste kom fra det nordligste Sønderjylland. Vi
blev aIle god.t behandlet, og der: war et fint kam-

meratskab blandt kursisterYte.
Selwe kurset war en blandJ-ng af praktik og teori '
Efter geruaemgang af de praktiske øwelser blew der

tild,elt os opgaver, som vi så sku11e prøve at ud-
føre med et trold drenge' Under denne'tilIe eksa-

men nskrl].].e vi så bemaerke de andres fejl- e11er go-

der, som r"j- derefter havde en diskrrssion om.

selwe praktikken omfattede a1le former for de for-
I

skellige spark dri-plinger - howedspil. og at laeg-

ge bolde død på forsl<el1ige måder'

Teoritimerne omfattede bI .a. lecierens egen opfør-

se1 drengenes respekt for deres leder gennem-
garrg af a1m. turneringsregler - k1ubskifte rr.rno

Af' )foregik indendørs, udendørs hawde vi en t'imes
tid til- positionsspil skud på måJ. m.m.

Lørdag aften var der fodboldinstruktionsfilm samt
film fra V.M. samt gl-imt fra engelske J-.div. klub-
bers træning.

Ver:eer Lauritsen.

Vi minder om!

Inden for J.B.U, skal ynglinge, junior, drenge,
puslinge og 1iJ-leputter benytte benskir::rer ved
turneringskampe .

Hvis dommeren under kampen bliwer opmærksom på,
aL In spilJ-er ikke bærer benskinner, kan spi11e-
ren bortvises fra banen indtiJ. forholdet er bragt
i orden.

HUmer& Jæ{ensen
Irgrttr'rlffi\3.@

):

T
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Kltraand

Dybfrost

Holnrgade 9

Pctcr D. Andcmcn Ltit rtolt
Nordborg . TelL (04'f) 5t5'f7

Dercr ntturtige
rervlccctation

Beret lraaxs6æcg

Kolonia

rdl 5 15 03

ffi
l Delikatesset

NORDBORG

Nordborg - Tlf. 5 17 50

Telefon 5 t4 07



l. hlasses kød og pålæg

Nordborg telefon 5 14 06

KONE§[OLE
Velegoet skolevogn og eget
Tq)RIIOKALE

I{. BOYSE]I
§toregede 4 TIf.E,t428

NOBDBOBO
medlein
af dansk

køre1ærer
Søbakken 2,

De 1o Fynsf:d af Nils Middelboe

nr. 1 Taktik: I fodbold må a1.1.e ellewe spillere
samarbejde for at opnå et godt re-
sultat. Den ypperste form for dett- )

samarbejde er rigtig forståe1se af
posi'tions spiJ-let .

r'].r'o 2 Selwi-shhed: Eh selvis}- spiller, hvor glim-
rende tran end €r r har ikke nogen
berett j-gelse på frolaet.

rlro I Telcrrik: Teknik er spillerens nødvendige red-
skab. Det nytter ikke, dt han wil
forsøge det rigtige, når manglende
bol-dbehandling forhindrer ham deri.

rrxo 4 Oe fysiske egenskaber: Gode fysiske egerr-

skaber er af stor wærdi, men spilJ-et
må ikke baseres herpå. Hwis en spi' »
ler er god nok, er tran også stor nok.

kørelæreunion tel-f . '50,096
'No..rdborg

rrro 5 Hurtigt spi1: SpilJ-et bør gøres så hurtigt
som spilI-erens teknik på nogen måde

) tilJ.ader. Ingen mand" kan 1øbe så

hurtigt, som man kan få bolden til
at bevæge sig.

nro 6 Kondition: Kondition alene skaber ikke eri

fodbo1dspilJ.er, men god kondition
er nød.wendig for at han kan få fu1-
de udbytte af sine evner og sin
dygtighed.

r1re 7 l,{oralsk kondition: Store medfødte evrrer for

spiJ-let er ikke nok, selv det stør-

ste taLent må' };.ave såve1 fysisk som

moralsk konditlon.
nr. I taictit<: t fodbold, trvor situationerne skif-

) ter uafbrudt, og trvor så mange er

med i næsten enhwer ePisode, er det

VÅD VASK . TøR VASK

RULLEYASK

REKORD VASK

v./Helga og Svend Jacobsen
Hotmgade 6 - Ngrdborg' Telf. 51238

De ringer - vi henter og bringer!

Hans Schnnidt

URE OO OPTIK -.GULD OG SøLV
fll. 5 00 15 - Nordborg

nødweJrdigt hele tLden at spiJ.J-e med

Sport- ag camping-or:tikler

JI'MKK,
NORDBORG T E l- F. 5 14 43

JEPSETIS Telf. 5 13 68'

Storegade 46



Alt i el-køkkenudstyr

Storegade 30-32 - Tlf. 5 15 40

Nordborg

Bagertoe couditorl

§tortudvalg i&iskt
og lækkert brØd.

Kurt Madsen
Holmgade 7

11f. ,1434

køb IOCffiY foclboldstØvler

hos

Slagteri

&

Pølsemagerl

De 1o Frnord fortsat....

nro 9 Systemer: FodboJ.dspilJ-et bør trives i fri-
hed, så fantasien kan få frit spil-
1emm. Er spiJ.let bunclet af syste. )

mer, b1-iwer det som en ørn med stæk-
kede winger.

11r. 1o Etik: Jo mere man viser e14ner og vil je
tj-1 at gøTe spillet let for sine
medspilJ.ere, jo bedre har man for-
stået fodbo1dspi1-lets ide.

Private kampe

Iuled hensyn til private el1er firma]<ampe har wi jo
den speerreregel r at hvis de bliver spillet i tur-
neringen må ingen spill-ere fra N.I.tr.. deltage i
såclanne kampe uden bestyrelserr.s ti11ade1se, så r

)hvis der er nogen der bliver inviteret til sådan--
ne kampe, kontakt da Ctrr.Løbner for at se hwornår

Storegedc 56 - Nordborg - Telf.5l7l5

Udskif tning d--æ.lf fSre I

På D.B.TJ. rs repræsentantskabsmøde b'1 ew det ved-

ta 1t at tiJ.l-ade udskiftni-ng af een spiller i
I

kampene i dannrarkstrrrneringen og landspokaltur-
neringen.
Her skal gøres opmærksom på, åt udskiftning af
spillere ikke er tilladt i J.B.U. rs turneringer"

Støvlekoste !

Der bliver opsat støvJ.ekoste ved banen, og de skal-

selvfø1ge1ig bmges inden man går ind på skoJ-ens

område, således at vi ikke sviner mere end højst

, nødvendigt.
IVr 6eder aJ-I-e spiJ-lere om at hjæ1pe med tiL ' at

, de hold der gæster os r også bruger disse koste.

K. STAi\NBERG

Mal Deres tid
msd et

ÅI,PINAUR

leshør
URMAGERGULDSMED---I6FEE6'-G-

P. H. Kolmos
K(}L(}NIAL . FRUGT

& Søn

GRONT

ISENKRAM

Kirkegade 't Nordborg tlf. 514 20

Tingleff kaffe - dybfrosne Yarer

ls og konfekture

o.H.wEt[EilDoRt

ier.r. 51579

.4nnø Tlicolaisen

NOIl[TEI()RG

TELEFON 5 15 5I
Sankkonll: Nordborg Banl - Nordborg Sparckasre



HERREIUIAGAS""ffiw
lndeh. J. H. lensen, Storegade 34, Nordborg, tlt. 5 0O 70

Vedr. Norda1s-Hallen

Yi har nu trænet i A1s-Ha1].en det meste af en
sæsson og er fortråbentJ.ig blewet nogle erfarin- )
ger rigere.
Det antal timer wi if1. kontrakt tegner os for
er bindende, og skal betal-es uanset om d.er er
fuJ.d belægning, derfor må hver enkeJ-t afdeling
nøje owe,rveJe, hvad der er brtrg for.
For at krrnne p1an1ægge og tilrettelægg'e trænings-
timer, wiJ. det være klogt, at indgive vore øt7.-

sker tiJ. PaJ.J.e Jørgensen, senegt den J..augrrst
1968 for sæsson 58-6p.
Yi anmoder derfor om, 4t opgørelse over ønske-
J.ige træningstimer i Nordals-Ha1l-en er hoved-
bestyrelsen i hænde senest d. L.8.58. 

)

BestyreJ-sen.

MODERNE .RISURER OG

f oRMsKrf RtNG HERREFRISøR

Leif Ellegdrd
Storegade 30 - NORDBORG - Telf.5 Ol 60
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