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Undskyl-d !

A1 begyndel-se er svær! Redaktionen må og§å den-
r \p Sarxg bruge undskyld som overskrift.
"ft t.r i de sidste dage erfaret, at en del. af
vorc l-æsere i Swenstr-rp ikke har fået ttSporten'l
Postvæsenet er bl.evet undemettet r merr wed re-
daktionens s1ut, lear vi endnu ikke \rørt trvor-
for, vL er kede af det og håber det bl-iwer bed-
re næste gang. IIar man ikke .fået bladet senest
I-o dage ind i måneden, 8å ring til. redaktionen
aå wi kan undersøg:s sag:en.

T rtSportenE nr. 2 war der en owersigt over
rrng;domsafd. trænl-ng:stider, l- denne var der op-
stået en fe.i1 i træningstiden for prrslinge i
Nordborg, ugedagen er manda€l og -o11.edag.-og ikke
tl-rsdag ,og torsdag.
f omtal-en af pointgirrning i sidste nr. war der
også en fej1, det var en ml-sforståelse fra re-
daktørens side, årets spi1.ler vil- blive en se-

-nior - en yng1inge en junior - en drenge
t )n prrsl-inge og en l.ilLeputspiJ.ler - al.tså een
-i trver række UredskyJ-d.

Red".

TORDBORG FIRVEIITilIIEL
lltxtaao ratltx

tLr.tra. af .l.aL ttaat -,a..-..f

HlEffis#st'*
Dan{oss J;r. Nordborg.tl{. (O44) 51814



Gå på indkøb i
GILDBRO SUPER

(lige over for Donfoss)

- det rigrtige indkgbssted på Als
' Telefon (044) 5 17 05

cYNTi-lER moo§
autoyrtrittd'''

. ) "'-'-

sf,orro^Dl aa - taolDtoto - rltr ro,

Sp-i11eudva1get meddeler.-
I)en med spændine imødesete første sæsorr i NB er
nrl i fuld gangr og starten må siges at være god.
Træningen bliver fulgt flittigt af de fleste,
men der er selvføJ-gelig stadig nogle stykker, dr I'
tager den med ror og regner med at det går nok,
det gør det bare ikke, kom venner [se nu at kom-
me igangtr.
F.ørste- og andetholdet har på nuvaerende ticlspunkt
spillet et par kampe med fremmede klubber og re-
sul taterne har wæret fine, men a1.1-e forho1d taget
i betragtning, ska1 wi jkke I-aegge for stor vægt
på dem, men derimod på det gocle holdspi-l, sammen-
hold og l<ammeratskab der har præget disse kamDe,
og hvad det angår tegner clet til at blive en god
sals on .
t-å spillermøderne er det vecltaget, at den ti1 en-
hver tjd kommencle lveek-endrs ho1dopstilling skal
være orrsat i udhængsskabene i behørig ticl , og der_
efter er det hver mands pligt at orientere sig
om på hvitt<et hold han skal spi1Ie, og på hwilket
tidspunl<t han skal- møde (præcis), e11er, hwis han
af en el1er anden grund j-kl<e kan spille, at send ,,
afbuct ti1 riet opgir.ne t1f . nr. senest torsd?g ai,l|
l-e-n.
Snilleucivalget har holdt deres clel af aftalen

Ilrik Sørensen

. . . ,ttan køber det hos

* KAMPER
SloregoCe // A - HOnOeOnS -

Telefon S V i1

errnilOæF
DATVIEKONFEKTION - NORDBCRG

TO]IlIY PETER§E]I
MØBLER

Sloregade 69-71 - Nordborg - Tll. 5.l9 3l
Vi sælter kvalileten ihøisædel

ESTON
fra væg lil væg cAL, >L o. g I o,n 11, u o 

"L "' 
i

v/ Erik Rudbeck
Telf. 51479 Ridepladsen 3

Konting_er!-:
Tfø1ge IIB love er kon-*i,ngentrestancen 3o da-

.), det er cler må-sl<e
enkel te d er- har g1 emt .
Spillerrdvalget sætter
hold efter en ajourført
spi11er1iste, og restan-
ten er ikt<e ført rrå den-
ne li,ste, så husk at
beta.le kontj-nflent hlrr:-
ti,nst mr.r1i.nt det has-
terl

oo o

Ilwad er en fnr-{ho,Ldel<s-
nert ? Jc" ciet er en
mand, der før trrrer kani:r
liee på en rrr:jk lca.n. si-
fle o hwilkef af cle to ho'l d
rl ) vj I wjnrlc rrr som
bagefter lige på en prik
kan sige, hworfor det
alligeve-1 ikke wandt I

oo

Frugt - Grcnt

l(onceryas

Thorvald ,ENSEN
Storegrde 7 - NORDBORG - Ilt. 503 66

%
Forsikringsakiieselskabel

ilye Danrke af 1864
Agenlur Nord-,Als

OKSBøI BYGOEFONRETNING
v. Enevold.sen €t Christensen

T1f. 17 23 Tli. 5 19 67

Mek. Viggo Lausten
HarrnbJerg
Te1f. JL46o

Bagerfoe conditorl

Stortudvalg i friskt
og læk&ert brpd.

Kurt M adsen
Holmgade 7

Tlf. 5 14 )4
%



Havnbierg Stationskro

Prøv vor berømle anrelning.

Grill-stegle kyllinger og {orårsruller.

Vel mødl

Anna og Viggo Bomberg
Tell. 5 10 19.

Storegade 29 - Nordbotg - feff. 5 03 34
v/ H. Callesen

NR. ungdomssl-de.

Nu da lndendørsturrreringen er afsluttet, kan wi
her fortæ11e, at 7 af wore ungdomstrold i Nora- »Als Bol-dkl-ub wandt deres turrnerin6l. Diss J hol-d
trar i week-enden den 2l-22.febr. del-taget i den
afsluttende runde om de sønderjydske mesterska-
ber, men det blew desværre ikke til- noget mester-
skab for NB denne gång.

Ops I aåskas s_er .

Nord-Al-s Boldklub har opslagskasser leaengende i
Nordborg (wed siden a.f TV teknik), i Langesø (tros
A.Nielsen) og wed NordalstraLlen. I disse kasser
vj.l- holdopstilJ-irrgen være opsat hwer gang i skal
srrill-e kamp, så llusk altid og kig efter i kassen.
Drenge og Juniorspil-J-ere wil få besked wed træ-
ningen når de skal spi1-J-e kamp, der bliwer ikke
udsendt holdkort.

hj"r)Puslinge og J-il-leputter vi1 få troldkort

P.u.v.
Børge Neesgård

f od.b o lds tøvl-er

Køb

LOCKEY og ADI-DAS

hos 
t lll

PRISBEVIDSTtr køber

TRIKOTAGE hos

R AARD
TRICOTAGEHUSET

Lø'TERTOFTEN 3
NORDBORG

å,ndr. P. Petersen
Rutebllstationelr

Nordborg ffiffiHffiffi
Del bedrle cr bllllgrt hoc Dcrer HOl|'lcbmrnd

Tobak-Blade-Is-Chokolade I fElI ItUSTEt
Holmgrdc - Tll. 5 15 Ol

Månedens hold.
r,} *r"rreringen I slutningen af denne måned
starter, vil redaktionen påbegynde en point-
giwning, hvor det er ho1d.l-nd.satsen d.er er al-t
afgørende. Redaktionen wiJ- trwer week-end. føI-ge
så mange hold som muJ.igt, sådan at når månedens

- hold skaL væI-ges n har wi set samtiige hol-d spi+-
l-e. Der wi1 så wære en fyJ-dig beretning om, hwor-
for det netop war dette trol-d der denne gang fik
titl-en ttmånedens troldtt. Der wil- bliwe et trol-d
håde fra senior- og rrngdomsafd

Red.

Findes der wirke1ig ikke een e11er flere af
bladets 45o l-æsere der har noget man er til-
freds e1ler utilfreds mecl - noget man mener kun-

.ne lawes ander1edes - noget der kunne være bedre
- kom bare frem 'med det, vi kan bruge rræsten aI t
-- bare wi får det inden den 2o. i trver måned,

,-})r.: fl..g er sidste frist den l-4. marts på grund
ar PasKen. 

Red.

I{ANDELSBANICEN
- ogsd ungdommens bank

ncalermester
ttt. S tS 52 - Østerhaven LL - Nordborg



Ta KRANSEKAGE med hjem

,u*','',o'rruoffirroo
Butikscenter Nordborg
Tlf. 5t76o Tlf, 5t76L

Slagterl

&

Pølsemagerl

K..STERNBERG
StorGgadc 56 - Nordborg - Toll.5l7l5

Er
så
og
wed

må]-et FøRERBEVIS

er taktikken rigtf§
De undgår offside
at benytte

NORD.AI§ KøEESI(OLE
Jørgen Brodersen

Langesø, Mågevej 4 ,tlf. 5 17 55

FESTIBY.
Som omtal-t i dagspres-*
sen wi1 Nord-Als Bold- )kJ-ub i samarbejde med
Nordborg Ungdomsfore-
ning igen i år aran€Tere
Festiby i tiden fra
den 22 3a august.
Skul-le der wære læsere
der har een el1er f].e-
re gode forsJ-ag el-J.er
ideer i forbinde].se rired
festen, bedes de henven-
de sig til redaktionen.
Vi wi1 i år forsøge med
et J-oppemarked, og vi
kan a]-1erede nu rnodta-
ge evt. ting og.sager
til- formålet I alt kan
bruges; også det De ik-
ke kan bruge. Ring til .-
redaktionen ( ro448 ) "g )Ddet wi1 bl-i.ve afhentet
omgående.

ANDELSBANKEN
NORDBORG AFDELING

- En bank, De kan regne med.

DYVIG.KRO
NATURSKøNNE OMGIVELSER

KUVERTER INDTIL 250 MODTAGES
TLF. NORDBORG 5 14 90

AL FTYTNINO
med lukkede Ilytlevogne udføres,
såvel i ind- som udland. - Vi har
gode, lørre lokaler lil rådighed til
møbelopbevaring.

EIYIN BURKAL
Godkendt T.l. R. vogne
Købingsmarkvei 7 - Pøl

Tell. 514 49

Ifr.ekordVusk
og ru;llettu,e
Yåd vask ' Tør vark - Rulle. og sfygevesk

VI HENTER OG BRINOER

Holmgade 6 - Nordborg - fi|., t2 38
Y/ Halg. og Sv.nd ,accbt.n

,I
$

tt
,t
rj

Sloregade 4 Søndergade 7
Nordborg - 

Guderup
Trf. 51426 Ttf. 58] r0

Helmars ,,FOTO"
I N"rdborg . Tlf. , 1606

Vi kan på nuværende
tj-dspunkt ikke røbe
r )et om fasien, kun
at vi J-ægger op til- en
større fest end de fo-
regående år, og at vi
trar fået et godt ti1-
bud fra Kjærs Ti-voJ-i
(retwin K.Jesserr, Sø-
by Kro) som wi har ac-
cepteret.

Red.

Traeningskampe_l

Resul tater :

Hold I mod Lysabild se-
rie Tff 7-2.
Hold f mod Rolderslew
sorie ffT I1-o.

I
H,, ld fI mod Rolderslev
serie V 6-o.

iHAFNIA
I NORDBORO

det er siklcert !
Ittspektør

PETER MATTESEN
l,lt fifir lt - Tll. (oal) S ltt 05

GlE0 Nordborg

TATIUFA§UB
TOilFEKIION
ilono3oBG

BENT E. MA,DSEN
Aut. Elcklro lnstellatør
Stotrgrdo 63 Nordborg Tll. 5 19 50

$lord-als Beton -
varefabrik

Lavensby

Telf. 5 13 ()4 5 1() 52

Helmuth Hansen
Blikkenslagermester - Centralvarme

og sanitet
aut. gas- og vanrtmester

Bækgade 2" Fdordborg, tlf. 5 16 54



orsikring I B $08 F man hos:

Hains Lorenzem
Branddirektør

stor.grd. ?e 6'30 Lordbotg ut' (o"l 5 ia ()5

r lorenzeils
mumu-pBkflamm
.tor.g.d.79 6a3O nordborg tlt' (O''11 5 18 05

NORDBORG KIOSK..

Daeblade 0' Norgaard

Useblode

TidssLrifter

FotoartiLler Nordborg

Tipstjeneste

Tobaks- o9 Pop,trare, '
Læderrar", m. m. Telefon 5 t2 79

SLAGTERFORRETNING

lu. I. I. IensGn
Nordborg - Tetelon 5 14 OG

Lad mig allerførst rette en tak tL1 spillerrre'
i"* a", wil-je os interesse de har udvisl 

låUau)træ.ningen i ae iørste 6 uger' VeJret ha:

ke netop uawitfåt sig ti1- vores forde1-' Desto

mere påskønnei.å=t'*'åist b]-iwer det ' når wi kan

konstatere at wi på nuwaerende ti-dspunkt trar haft

;;T;;:;:-";ir 1erå til trænins' Gennemsnittet
li.gger cåo ,*-io, hwilket er meget tilfredssti1-
lende
Tiden, hwor wi
sats tlærmer sig
tremaerkninger ti

Træne@

skal trøste 1ønnen af
hurtigt, så derfor

1 selwe sPillet være

denne ind-
wil- et Par

på sin P1.ads

?

!

Selw om man€ie nægter det endnu' så er det gamle

VM system ved at være en saga blot' T dette sys-
tem hawde centerhalfen to trowedopgaver ved dels
;;-'o;;=" pa modstanderens centerforward og dels
at dække omraået foran mål' 1 ftodbol-d af idag
holder dette iftft", man må have en mand til hwer

opgave. I'or det meste tager man den ene f1øj-
halfbak neci baqwed det øvrige forsvar srlm 'rsvee'-
per", hwor tran"f<an tage si8:af spil-leområdet ''l)l
foran mål-. Desuden kan han komme en hvilken som

helst medspil1-er ti1- hjæI-p' trwis situationen
kræver det.

}IORDBORG
KAI MøLLER

Trf. (044) s1462
Giro 107223

BOGHANDELv M. Perregaard Å/S

Iiiordborg Skovby
Tlf. 5ol5o Ttf. 444oo

Korn - Foderstoffer
Brændsel - Byggematerialer

r0nEst0rE
Velegæt skolevoga og cgst
TEORTIJOKALE

f,, BOYSETI
kØrelærer
Srbatken 2, Nordborg
Ets.50096.

Jprgensen & Rasmussen

Malerforrelning
Bygnings-rkilte

og møbelarbelde

OKSBØL

Tell. 51294 - 50468

.Ahoel Junorn
LILLEBILKøRSEL

Telefon (044) 5 00 60

Iv{ed denne opstilling er
forsvarsspillet ulige me-
re (kkert, idet alle
for f,arere l<an ga he1.t op
til modstanderen uden for
stor risiko. Største for-
de1 ved dette er at mod-
standerens angreb bliwer
brudt så højt oppe på ba-
nen som muligt, hwilket
igen resulterer i at mod-
angreb kan sættes ind om-
gående, og merl kortere ve j
til modstanderens måI encl
el1ers.
Enhver forswarsspiller kan

og skal - herefter star.-
te et nyt angreb og tage
aktivt de1 i angrebet helt
op til modstandsmåIet.
Sveeperen tager altid den
ang ibende spillers defen-
sir, -lopg.',rer.

Fortsættes næste side.
I{OBD5ORG

STOREGADE 2E

IEIF. (Oa4) 5 19 7s

SØBY KRO
Kelvin Kiær fessen

Gode parkeringsforhold
Musik, sang, liv *E glade dage

Jens Knudsen
HERRE. OG DRENGETøJ

Lavensby
pr. Nordborg



HERREMAGASINETffi
SIONEOADE il . TELF. 5OO7O

NONDBOIG

NORDBORG CAFETERI,A

OC SPISENESTAUNANT

trnclmr i dag gæI-der det man€te steder, al en for-
swarsspillår-kr:n må tænke og spille defensivt,
mens det er owerladt angriberrre at l-awe de nød----.
wendige mål for at kampen kan vindes. Idag går DI
den ikke mere, idet alle spi]-lere på aet hold
der har bol-den er angribere. Dette indebærer ti1
gengæId også at enhwer angrebsspiJ-ler skal ta,ge
aktivt <leI i forswarsarbejdet. Omgående efter,
at.han trar mistet boJ-den, skal tran rykke tilbage
på egen banehalwdel for at hjælpe forswaret.
Forrdsætningen for at dette system kan gennemfø-
res orr at spiJ-J.erne i aJ-J-e situationer rrtænkertl
fodl:-.ol.d, noget der skal appeJ-1eres tiJ- hele tiden.
Desrrden err en første kJ.asses fysikr Bod boJ.dbe-
handling, og €fennemført taktisk sans, samt sidst
- men ikke mindst et sprudlende spilJ.ehumØr,
ting som bør gå ind i helheden.
Karakteriseringen af dette bør wære: et bestemt
og kompromiløst forswarsspil, der hurtigt som 1y-
net weksler til- owerraskende, forrygende hurti6ie
angreb.
Det må stå klart for enhver, at træningen frem-.t§,,,
ower wil bære præg heraf r og indebære et efterttU)/-
den øget tempo. Desuden er det min opgave, at få

Jeprene Lillebllor
og Turirtbusser

Lavensby

Rins - nfu Ile Ccel k/rt
dr df.5136E

MObil qrl.L senvice
Peter D. Andersen
AtS AUTOSHOP

Løjtertoft {3

Å. I\TIELSEI.{
LÅNGESØ pr. Nordborg

Teleflon ,17 12

PAPIRVARER TRIKOTAGE
LEGETØJ PARFUMERI

I---a-IEXilI=EiEEE
EI SIgIEEIEE§JIUSEÅ] giE]Mo

jer, der skal udføre
disse tanker i prak-
si§, tl1 at føIe, for-
t l, o€I acceptere ud-
vi1<1ingen.
BoJ-den er hermed givet
oP.

Heinz Behnke.

Bliw f)assivt mecl 1em af
NORD-ALS nOlOXr,Un

Priåen er krrn f.o kr.
år1igt.

Støt vore
)

annoncØtet

Alt i el-køkkenudrtyr *

V*ffi
Storesade 3ol32 -Tlf. 5 15 40

Nordborg

Hans W. Petersen & Son

l{ordborg

Telf. 5 lS ls

SMEDtrJERNSLYGTER
i flere forskellige stør-
relser. Små priser.

Vi har' Ieveret lygterne
på søsv rno"

Frode Aa. Svendsen
Lærkevej J4 Langesø

- -aTIf. 5Lo9L.

Ejnar Lorenzen

købmand Trrøvej 42 Kirkeby . . 5 OO 55

T::
optiker

[JRE oG oPTrK - Gi.'!-D OG SøtV
Ylr. t 00 15 - Mro;'dborg



Hotel
Union

Walter Buss
EL-installator

Haunbierg

Teif, 5 oz 66

Siden for Old-boYs. (øøt også Iæses af andre)

Lør:dag d. 31-1-7o deltog et Old-boys bold i
Sønderborg Fremadrs i-ndefodboldstærrne i UI-ke-
bøIha11en, hwor de fik en 2'pladsr oB for denne
pl.acering fik de en fl.ot poka1 med hjem ti1.
kl-rrbberr.
Der er mr sendt indbydelse ud til wort;Als stæv-
ne for Old-boys ho1-dr som løbe.r af stabl.en den
22-3-W i Noråa.I-shal.I-en fra k1. 14roo - 18,oo'
viskal.sel.wsti].1emed.Jhol-d.Hwormangeandre
ho].d.der kommer wed wi ikke endtrrl.

vi har i år mel-dt 2 trold til- i rrdendørstrrr:nerin-
B€rr og wi håtrer i wi1 møde ta1.rigt frem, når
græsset bl.irrer grørrt.

Benskinnert
Vi wi1 her på Old-boys siden g:erne gøre ungdom-
men opmærksom på, at når de skal. ti1 at spil-I.e
turrreringskampe' skal de ifølge lowene benytle
benskinller, og håber at i ikke tl-lsidesætter den-
ne rege1-, da det wil- skade Jer senere, så hrrsk )
på med skinne-rre.

OLD-BOYs afd.

Regelmæssig opsparing større lånemuligheder

NONDBOEG BAIUI(
StorcAedc I aclc{on 5 15 12

ElVilrf,BC AFDBIJ!.G @rLFffi) TEI.f' 5 13 l'

'lfi]fEr§u
BAGERI

og

CONDITORT

hl" ,. WERN ER
Tolf.5t753 Brnklontl: Nordborg Brnk . Nordborg Sprrckartc

leshør
urMAGCi4ULOS^{EO

NOtDIOTG

,lVlol,I)rrcs,,tiJ

mtd ct

ÅLPINÅUR

Peten
GiRO 5t3tl v
rELE?oN t tt tt

'tdrner&Jør{ensen
r r clr.rrr:trra\ 3 EEEEEEEGI

Nordborg - Tlf. 5 17 50

SøNDERBORG - NORDBORG

(044) 2 3E 57 (044) 6 t6 58

,,chiki"
LÆDERVARER

NORDBORq TLF. 5 04 29

Spiller De bold
sa bli, ktippet hos) potd

Langeso Telf. O i2 3i

Bliv
MEDLEM

d. J-

Nord- Als Boldklub

De er altid kladt på til at
klæ'Dem af med undertøJ fra:

{ri-?-oo rntcoiece - KosMErtK

lndehquer J' C' Johdnsen

Storegade 11 - Nordbotg ' Tell 51500

/54.4
'@ÆlTrlMdou]l(llrldlte

Bliv ubehag kvit med
el-medicinsk lYdbølge-

M ASSAG E
der går i dYbden!

(LGlc h.d forkobtrct)
NOVAFON INTRALYO 

,

Ring (o44) 5t-zo9'

ffi

n
TLF {044) 51a 4 j - N


