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På omslagssiden er ændret og ajourf@rt i næste
SPORTEN.

rrAR pg_-v4Rqq. HEL.prq -?

Der er lagt et"gavekort" i tre af SPORTENTs
ca. 600 eksemplarer. De heldige vj-ndere får
hver et NB-klubemblemr sofiI kan afhentes hos
redaktØren.
En trØst for dem som ikke var heldige: Emblemet
kan kØbes hos HERREMAGASINET for kun 5.-kr.
rRmUINe t orC. jsepiorafd,.)
Mandag kL.20. 00-23.00 indendØrs i Nordalshallen
Onsdag kl.19. 00-21. 00 udendØrs ved Nord.alshallen
?AK FOR GAVERNE

Ungd,omsafd. vil grerne
man har modtaget til
spil

takke for alle gaver,
afslutningsfestens lotto- )
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Tryk : E. Lorenzen

Nr. 12 December L973 4. årgang

FORMANDENS BERETNING VED GENERAL:.

FORSAMLINGEN DEN 13.11. L973.
rpn generalforsamling er bI.a. den dag, besty-
-/e1sen skal stå til ansvar over for med.lemmerne.
Hvordan er året gået ? Hvad har vi brugt tiden
tilr og hvad vil vj- i fremtiden ?
Med disse ord indledte Per S@ndergård sin be-
retning og SPORTEN vi1 fors@ge at gengive det
vigtigste igen.gfier-en orientering om bestyrelsens arbejde ;

FODBOLDSPTLLET bl. a.
-Heller i-kke i år blev vi fri for at krumme
tæer i skoene i den sidste deI af turneringen.
Der var hele tre holdrder stod til at rykke ud,
OK det gik. Hvorfor? Hvorfor skal vi ha, tommel-
skruerne på, fØr vi sætter vores vilje bag?
Dette sp@rgsmåI, når vi ser, hvad vi kan hvis
vi vi1. Jeg tænker selvf@Igelig her på slut-
spurten samt et par.kampe mod tophold.- kampe
der helt klart spejler, hvad vi kunne.
)rsonligt tror j"å, det er noget med, at blive
fat op ti} en kamp, det nytter ikke at man m@-
der en time f@r kampen for at snakke hygge-

Lod SPORTENS

el
å blive Deres

Storegode 52 Telefon
tr,ykkeri!
4s raos
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Bogllring, rlal,
rcvision og

momsrog[stal
CIIR' KROXBORG

Spro8øve, 5 - Nordborg
TeU. (u) {5 06 {,1

NORMANNIA

FORSIKR ING

Jes Christensen
Th. Brorsensvei 78

Telefon 450972

snak, så er vi veI lullet i sØvn.
En anden skuffelse -at det blev nØdvendigt at
trække vores damehold ud. Grunden? Vi manglede
spillere. Det lykkedes ikke at holde sammen \
på de tiloversblevne. VeIl vi har nogle frem- lt
ragende piger. Så måske i L975/76 kan vi
att,er være med.
Jeg har ikke noget ta1, men jeg mener at til-
slutningen til træningen har været betydelig,
langt over sidste års gennemsnit. En anden ting,
der også har været betydelig, er afb.ud. Om det
har været sbØrre end sidste år ved jeg ikke,
men jeg ved, åt det altid har været stort i
NB. Denne trafik går ikke. Den er simpelthen
utåletigl Utåle1ig for en klub! utåleIig for
et spilleudvalg: Vi må ha' disse afbud ned på
et rimeligt plan. Vi får efterhånden iltgen til
at ta' sig af holdsætningen. Der er snart'i-ngeq,
der mere tØ.r påtage si§ denne opgave. Jeres
lyst til aE-spille fodbold, jeres ansvarsfØleI-
så for holdet, klubben, udvalget, må kunne
stoppe dette overdrev! ! Medens jeg snakker pro-
blemer. Hvad er den af? 12. manden? Er det )rigtigtr,åt denne fordel for et hold er blevet/
det modsatte for . os? Kan denne ordni'ng virke-
lig skabe så store problemer, at den i et en-

Slagtertometni,ngen

Fa. J. J. JENSEN
Nordborg telefon 4514 06

DE ER ALTID VELKOM}YIEN PÅ

HUS TELEFON 450535

EliI lensen
Ollotyr - Crntrrlvrrre q rilJ

.ul. g.r- og ver{rer0or

Laerkevei 87 - Longesø - Tl{.450565

MObil eri.t Service

ALIX AI'T(' S'rl(IP

-

Patot D. And..ian

Lølterlott -.Nordborg - Tll. 45 15 47

kelt tilfælde betØd udmeldelse af klubben? Ja,
heldigvis et isoleret tilfæIde, men dogl l-
Næste af snit i beretni-ngen behand.Iede NBrs
KLUBLIV. -Der har været afholdt adskillige spif-:)rm@der, hold har været samlet ved enkelte
.(ejtigheder, hvor der blev snakket taktik og
hyggesnak, noget jeg på dette tidspunkt tror
er godt. Om spiller mdder må jeg n@dvendig-
vis sige, at den form, den manget på planlæg-
ning, de fleste af dem har haft r ey ikke godt.
Det skal vi g@re meget bedre. Her forestiller
jeg mig, åt I med,lemmer helt anderledes delta-
ger i m@derne, at I, og vi skal dyrke det posi-
tive i langt hØjere grad
Må jeg inden for det, )eg har kaldt klubliv
minde jer om "Fest-i-by", dagene fØr,under og
efter. Dette er k1ubIiv, dette er sammenhold.
-Vi har ca. 222 drenge og 36 piger i ungdomsafd.
Mit indtryk er, at afd. fortsat kØrer fint. Der
er selvf@Igelig altid et problem med at ha'
nok kvalificerede trænererdette bliver jo j-kke
bedre af , at vi tapperafdelingen for 3 mand
o§ et år. Må jeg her på m@det opfordre dem, der
)ELe have 1yst, til at melde sig som trænere,
ikke mindst de mange fædre.
Kvalifikationer er interessen.

KøBMANDEN

Bent Lauslsn
Købmand

Tlf. 45 1s 03

(04) 45 0O 70



FORSIKRINGSAKTIESELSKABENE KAJ LASSEN

NyE DANSKE LLOyD Løkkcn 4 - Nordbors

NYE DANSKE LIV Kontor: Jernbonesode 46
Sønderborg
Telefon 421864

Vi har ca. 60 old-boys i foqenj-ngen, og det var
mit indtryk at der er god gang i afdelingen.
Må jeg herfra takke for hjælpen specielt den I
altid yder vores ungdomsafd.
under afsnittet øKoNoMr nærinte P.s. bl.at )
-Når penge bLj-ver omtalt som et savn i forening-
eor og hvor bliver det ikke det, så er det helt
givet at reklame -sponsorordnj-ngen meget hurtigt
bliver n@gleordet. For det fØrste har vi langt
ind i dette år haft en gæld,spost, nemlj-g under-
skuddet ved Frem-kampen (Gælden er sfØjfet).
Medens den eksisterede, måtte andre muligheder
vente. For det andet har jeg fors@gt et sted
uden held , for det tredje -Hvorfor sliulle vi
ikke som en af de stØrste sportsforeninger i
byen med meget bred.e kontaktflader stille os op
og sige: Har I et tilbud til osr vi færdes i
forbindelse med vor sport overalt i SØnder-
jylland med vore spillere, vi er villige tit
at bære jeres navnetræk på trØjen for en pas-
sende godtgørelse.
Dernæst gik P.s. ind på NBrs TRÆNTNGSFORHOLD.
-Vore træningsforhold har været fine hele \,
sommeren. De to baner ved siden af hinand.en i 2
Østerlund er simpelthen sagen. Men lokaler til
brug efter træningen er et savn. Nogle forvent-

VIL DE I KONDI?

DA KøR "LYN"
RULLESKøJTER

PEHAMA, MJELS

Mekonrke, Viggo Lousten
Hovnbj erg

Telef on 45 14 60

c/Vo r>L o. g I o',, 
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vi Erik Rudbeck
Tctl.lS ll79 Ridcpladscn 3
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) Malertorrctning

oKsBoL.6,130 XORDBORG-TELF. 45 1291 -a5(x68

Der er også sport i at hunne

køre bil på den rigtige måde!

Lær det nemr og bekvemt i

tonlt.Ats tønEs[oLE
J. BRODERSEN

Mågevej 4 - Langesø - Tlf . 45 17 55

,09
CONDITORI

il. WER]IER
Tlf. 45 17 53 - Langesø

lÅlttEsg
BAGERI

IAXUFAXTUi
xoxftxrx)x
rotDronc

llaunbierg Slalionslro

Prov vor bcnmlc tnrelning.

crillstegte kyllinger og forårsrul ler

)
Anna og Viggo Bomberg

Tlf (04) 4s 10 19

Altiel-køkkenudrsr,r

E$ ,W%r*ffi
Wrrorunode 30- 32 - Ttf. 451540

Nordborg

Storcgadc 29 . Nordborg tlf,450334

. . ,rlla;it lccbes det ho*

KAMPER
STOREGADE 77o NORDBORG

TELEFo{ 4517 U

I



lilFilll-F0RsltRIIlG
Peter Mattesen

Mads Clausensvej 1 - 6430 Nordborg

- ring f5 02 lE
NORDBORG - TLF.451750

ninger om klubtokaler , der blev skabt, skal
visl ikke ta's alvorligt. Der er to ting, der
gi'r problemer: 1. for dårligt lys i-dalen.
1. grusbanen ved Nordalshal,Ien. Den fØrste \\\\
årsåg er let at f e ø3e På. Lyset er virkelig )tt
ikke godt. Grusbanen. Om den er for dårlj-g ved
jeg itlt<e. A,t fodtØj lider stærkt under brug på
grus er nok rigtigt, men næsten alle andre
åted,er hØrer mån åfte,"dette: Bare vi kan få en
grusbane at træne på. Min personlige stilling
år, at vi bØr ta' ittaaet på fodLalet og så
ti1 gengæld få langt bedre lys og' i tilgift
de bedre omklædningsforhold i hallen samt
mulighederne for at sidde og snakke'sarunen ef-
ter træningen.
Næste afsnit i beretningen bar overskriften
P.R. (public relation) .
-Har vi noget PR. i gang? Jar da. Må jeg pege
på vort eget blad SPORTEN. Der er ved at komme
åtcit på dåt (Mange tak ! Red. ) og r kender vel-
alle redaktdrens sukken efter rnedlemsiYrdlæg?
Plakater, A1s-cuppen, skolestævnetr "E'est-i-by"
samt ungdomsafd' s og oId.-boys afd's mange kor )ii
takter med andre klubber hØrer med under PR-b//L
'bejde. Vi har et godt forhold til pressen, og
je6 kender kun 6n måd.e, det t @

GYNTHER T'IOOS
 UIOY,åRI(SIED

sror.g.de 66 - xOtDiOrO - Tcll. I 5 0! ll
Tll. 45 16 25
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I{ANDELSBAhIISEIN
også ungdommerrs bonÅ

SEJR & -NEpERLASi
Der var stemning
'§ordalshallen
r,Jil NB's store
skolestævne.
Billedet afspejler
glimrende med hvil-
ket temPerament man
gik til sagen.
SPORTEN vil gerne
"trdste" drengen til
højre med en æske
choliolade (kontakt
redaktØren)
Vestkysten.

RUTE BILSTAT IONENS

K. S'TETN BERG

ilORDB()RG
KAI 14øLLER

Telf. (04) 451462

BOGHANI)EL

, )sEn - BLADE
TOBAK & CHOKOLADE

Tlf. 45 1428
[Kffi@S[K v

Åbcn sondoq til

§toregode 56 - Nordborg - Telf. 45 I7 l5

TELF. 45 l5 49
tTEr;El trcr;lttEt - tototoio

molermester
|f.451852 - @sterhoven ll - Nordborg
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Helmurh Hcnsen
Blillcorlagermcrter - Centntvarmc

ot unitct
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Bælfadc 2, Nordborg. rlf.4J t6 j4

(
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TÆDERVARER
NORDBORG TLF.150129

nemlig hvis vi tig
tatlisten I
-Vi skylder al1e, der annoncerer i vort bladtak for deres interesse, vi skylder at sige takofor a1 anden stØtte. Må vi også takke skoier--»og skolevæsenets kontor for åt godt samarbejdel"sidste de1 af beretningen behanålede NB's rREM-TfD og her sagde formanden bl.a.:
-Vi agter at genansætte Viggo og Jonny og BØrge
Neesgård bliver ynglingeneå træner. Vi tilmel-der igen 4 Seniorhold + I ynglingehold. Vi fort_sætter med Als-cuppen og fråfåer iFest-i-by"
sidst i maj. Som afslutning takkede per Sånder_gård for godt samarbejde tif alle sj-der

..der sker noggt i 4,aæ-
§" ;t" (t\Y' 

/ilr l[/ \å: -\\\- 4

DECEMBER I973

Fodboldstævne ( Svenstrup ;

LØr/sØn
Torsdag
Lørdag
Lørdag
LØr/søn

L. /2. dec.
6 . dec.
8 . dec,

15. dec.
29 /30 . dec

Fodbolds tævne ( Brobal 1e )
NH-håndbold
sr-hånd.borå (8. 3o-2r. oo ) )l'SI-fodbold (8. O0-23.00)

Tå KRANSEKAGE mcd hfcm

Hlts sGlttlDT
Ure og optih - Guld og sølv

Løjtertoft 8a - Nordborg - Tlf. 45 OO 15

NYT FRA GENERALFORSAMLINGEN

1. Der er ved.taget en kontj-ngentforhØjelse for
ungdomsafd. Kontingentet er sat til 90 kr. for
I barn år1igt. Hvis en familie har to bØrn som
r,r6dlemmer er kontingentet 75 kr. for hvert
barn. En familj-e med. tre bØrn og derover, som
medlemmer, slipper med 60 kr. årligt pr. barn.
2. Formand. for ungdomsafd.:Bent MØller (nyvalgt)
3. Sekretær for ungdomsafd.:.Andreas Jensen 1 ll )
4. Spilleudvalgsformand,.: PouI Lyngkilde ( " ) ,

5. Bestyrelsesmedlemmer : Peter Hansen (genvalgt)
Chr. Larsen (genvalgt) Chr. Kronborg (genvalgt)

SENIORAFD. AFSLUTNINGSI'EST :-g7 3

En festlig pyntet sal, Iækker mad, en "sagkyn-
dig" konferencj-er, herlige SWEET SKIFFLE, €t
godt og morsomt orkester samt 116 veloplagte
NB I er - det kunne simpelthen ikke mislykkes.
TAK F,OR SIDSTI Festudvalget
I lØbet af aftenen kunne NB hædre f@lgende
personer: '
Pqul Verner Petersen årets idræt,smand
..Jhs Ove Jensen - åress spiller
Bjarne Skov årets yngling
BØrge Neesgård fik NBrs Lederpris L973

Ss[yluo
STEDET HVOR STORE NAVNE UNDERHOLDER

OG GT.ADE TENNESKER iIøDES -
telefon.f5 10 46

TNICOTAGEHUSET
Storegade 31 - Nordborg

lilJS INSIALLAIOR

P. G.
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t2
) 4 5 67 89

I0 1l l2 ll t4 l5 16
t] \8 t9 20 2t 22 ?)

.242a26212A29)O
'rll

"\. - KøinogSvcndJossm
i > . . Srcosodo 55 6lS0 Xødbca

4 nÅ""r*(oa)lso667*,

I

i Hovnbicrg
I Butikscanisr
I rtt. ls rzro
I

fro

f'

HE
6430NORDEIOFIG Tl F 'O-1 t.15'1818

NøRGAARD



TIL

IORDEORG FTRUEIIITDEL

HENNING LARSEN
Storesode 62 tll. 45 16 69

Jcprnr Lllleblbr
og Turirtburcr

hvedy
Ring - når De skol kPre

- ril rlf. 451368

UNG-po$§AqILl,+F§+Ur.N-LNSSF,E s r I eJ 3

Også i år var der samlet ca. 400 mennesker på
NØrherredhus hvor NBrs Ungd,omsafd. igen ti1-
rettelagde en festlig eftermiddag. Der blev )hædret mange spillere og her er den fuld
stændige liste:
ÅRprs EoLD L9732 Pj-ger r
ffieni .svend E. Grandt fra Jun.Brr

s SØrensen (jun. ) rLars
ffi1ar.) rsØren Hansen (pusl.),
Dennis Christensen (minip. ) ,Finn M/I1er (liItep.
Gitte Thomsen (piger)
VANDREPOKAL: Torben Jensen fra Puslinge Af
§øtffiil Dorthe Schmid.t
@eir Rohr (jun.) rlars Bo Johansen
TAT.IE]arne Hansen (pusI.) rPeter Blomgren
(lilIep. ) ,Robert Grube (minip. ) ,Bodil [Iansen
(piger)
TRÆNERNES FLTDSPRÆMIER: Per Ohlsen (jun. ) ,

, Erik Thomsen (.jun.),
Kim JØnson (dr.), Niels E. Junk (dr.),
Jens Nissen (pusl.), Kent Lauritsen (pusl.),
Henning Pedersen (pusl. ) , Detlef Jensån (litl( )
Frank Paustian (lillep. ) , SØren Nissen (minip.f,
Vibeke Ktrisfensen'r Conni Nielsen (piger) .

TI. PERREGAARD A.S
6430 I{ORDBORG 6{74 SKOYBY
Tlr. 45 01 50 Ttr. tr4 {4 00

Korn - Fodcrstolfcr

Br:ndsel - Byggemoterioler

1o

GR
KIOSK

RO. 91"* 
',^a^^Tele{on 4509 49

.UGEBLADE .AVISER . TOBAK.TIPS .

Sn

rtnn,
porlsarliklor

Søndcrb,rrg - 'iif. (a.l) 4l l5 57

Nordborg - Tlf. (04) 45 16 58

UÅNNorms SPILLERE:
@
VINDER AF NB's FODBOLD:

Kronborg og C1aus LersØ

Arly Schults fra lillep.
rg*

)lu ønsxrs HJERTELTG TTLLYKKE :

" UN gTT.diåN- FRA DE.N NYå F,ORTIAN.D FOR UN

Jeg vil gerne her i SPORTEN takke for den t.il-
lid NB har vist mig.
Den gode ånd, som Børge Neesgård har lagt i
ungdomsafd., vil jeg gerne fortsætte med.
Til de unge spillere vj-l jeg gerne sige, at det
er godt med en sejr, men husk det vigtigste
er at være meii i det gode kammeratskab på
fodboldbanen i kamp og ikke minds,t under træ*
ningen" De små knubs som det giver, er med i
spillets regler, men det uheld., som Henning
var ude for, er kedeligt. Dejligt at hØre han
snart er klar igen.
Jeg har et stort Ønske for L97 4 og langt frem
i tj-den , dL der vil komme rigtig mange foræId.-
re for at heppe, når de unge er på banen, og
få den dejlige oplevel§e at hØre:"Så I det mor- I far, var det ikke godt klaret?"
(å' gensyn på fodbordbanen 

ventig hirsen
Bent MØller

Storegade 4 - Nordborg - Tlf . 45 14 26

Søndergade 7 - Guderup - TIf. 45 81 10

firtr8Itt8Elt
xoiDx»ic

'TOiI,GAOC 'TTELF. (01)45 19
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ERRE. OG DRENGET

I



Frugt - Gnnt

Konrervcs

Thorvald JENSEN
oresode 7 - NORDBORG - Telf . 45 03 6

AL FLYTXING
med lukkede flyllevogne udløres,
:åvel i ind- som udland. - Vi har
gode, lørre lokaler lil rådighed lil
møbelopbevaring.

EIYIN BURKAL
Godkcndl T. l. P. yognc
Købingrmarkvei 7 - Pøl

Tlf. 45 14 49

VTGTIGT : VIGTIGT

Der afholdes spillermØde tirsdag d.},Lt d,ec.

På dagsordenen er bI.a. valg af spilleudvalge^
festudvalget og talsmand for spillerne samt eri
diskussion om emnet: "Hvor tit og hvornår skal
der holdes spillermØd.er i fremtj-den?',
Festudvalget serverer kaffe og kager.

»r

STøT VOREANNONCøRER
TOP l7 Hvem har spillet flest turneiingskampe

- 

i seniorafåelingen?
Erik Schwab (?l), O1e Lyngkilde (22r,poul Lyng-
li:rae Q2) , Bjarne Skov (22) , Jens Skov eZj ,'Kaj Lassen (22) , per Christiansen (2L) ,-Carsten Hald (2L) , Helge Zimmer (Zl-) , B.iarne
And.ersen (20) , Anders Ebsen (20) , ereben U6j (20)Verner Petersen (20) | per Lund (201,'Flemmiåg
Andersen (20) , Chr. NØrgaard (20), John Larsån(20Tr.L,_,sr,PST c
En glæde1ig overraskelse ti1 ynglingene: Også
1g:ste år spiller vi i JBU,s vngiingå A-række.

FIND INSPTRATION TIL
DERES HJEM HOS:

vor(Wføfbr
Løjte.rto.ft 26-30, Nordborg
Telf. (oa) 4514 32

Man

' går da

ind

til ....

cJqrrr
DAIJTE'(ONFEKTION

k3 =*t 1a

Boclsri- oo condiiori 

^ 

D cQaedee

MALERFORRETNING

HOLM

TELEFON 45 I395

Stort uJvolg i frisk
og lækkert brØd

KURT MADSEN
Holmsode 7 t1[.451434

E
Y

t1

KJELD ANDRESEN
A s su ron dor

Storeqode 4 Nordborg

Teleion 45 l5 35

- -;]BALTIGA I WESTON
ftr vd9 tll v;9

TOIIY PEIERSET
Mø8LER

Storegode 69-7 I -Nordborg-T I f .{5 I 9 3 I
Vi saeller kvalilelen i høirædel

bent
enghoff

HERREFRISøR

HAVNBJ ERG BUTIKSCENTER
Telefon 45 08 40

ANDELSBANKEN
NORDBORG AFDELING

- en bonk De kon regne medl

F'1ar Lorenzen

købmand Turøvej 42 Kirkeby ..,t50055
Stoogodc 33 Xordborg Trlf.(Ø)'15 1440

KøRESKOLE
Velegnet skolcvogn
oo eqet
rioittlorrle

T. BOYSEH
KøRELÆRER

S6bokken 2 Nordborg
Telefon 450096

Støt vore O
annoncØrer

I


