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NORD-ALS BOLDKLUBS BESTYRELSE

f'ormand : P. SØndergård, Mågevej 17, t1f. 450403
Næstformand : Chr. Larsen, Østermarken 2!, Stevning OKasserer : Peter Hansen, Lærkevej 30, t1f. 451866
Sekreter : Chr. Kronborg, SprogØvej 5, tlf. 450644
Medlem : Peter Glock, Mosevang 28, tLf. 453179

SPILLEUDVALGET

Formand : Verner Petersen, Sprog@vej IO, tlf. 453146
Træner : Viggo Nielsen, Th.Brorsensvej_ 74

Træner : Johnny Nielsen, Egevej 62

T'NGDOMSAFDELING

Formand : BØrge Neesgård, tlågevej 50, t1f. 450434

OLD-BOYS BESTYRELSE

Formand

Kasserer
MedIem

: Knud Poulsen, Hvedemarken L2, ttf. 45033I
: R. Paustian, Th.Brorsensvej 54, tIf.450939
: Nis Buchholt, Iranebærvej 6 .

TESTUDVAIJG

Formand : Peter Glock, Mosevang 28, LLf. 453L79
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Tryk : E. Lorenzen

Nr. B August 1973 4. årgang

EFTERÅRSTURNERINGEN

r5 r* igang, og for flere af vore hold har denrldste de1 af turneringen stor betydning bådei opadgående og nedadgående retnin!
For I. holdets vedkommende vil jeg-appelere
til spillerne, se engang nø)agtig-på-ieresplacering i rækken. Der er i år iorfrotdsvisstor jævnbyrdighed blandt holdene og med etpar sejre kan man hurtigt være med i topstriden.2. holdet slrger også i år for spændingl og i-gen i den forkerte ende. Hvis man ser på hold-opstillingen fra gang ti1 gang, så er ået ube-gribeligt, at holdet ligger så langt nede i
rækken. Men spillerne skulle være rutinerede
nok til at undgå nedrykning.
3. holdet kan mere end de har vist indtil_ nu.
Med de mange erfarne spillerersom spiller påholdet, er den lidt beÅkedne placering i råt<-ken en Ii1Ie skuffelse. tvten måd lidt mere alvor
i_ kampene er en væsentlig forbedring af place-
)ngen efter min mening nemt mulig.

ø6 beast placerede ho1å i senioraid. til datoer 4. holdet. Hvis man tager i betragtning,

OFFSETTRYKNINGDUPLTKERTNG F0RSlIRllg
FOTOKOPIERING
udføres rrurrtgi - tegncr man hC
og tll rimellge priser

E. IOREilZETI
STOREGADE 79
TLF. 45 18 05

mtrs I0REI|ZEI
TLF. /t518 05
STOREGADE 79
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Bogftring, rlal,
ruvirion og

momsrognstal

CHR. KROilBORG
SproSøvej 5 - Nordborg

Telf. (e{) {5 06 {4

NORMANNIA

FORSIKRING

Jes Christensen
Th. Brorsensvei 78

Telefon 45 0972

at holdopstillingen næsten bliver ændret fra
kamp til kamp p.g.a. afbud på de andre hold,
så er det en respektabel præstatJ-on, og med
lidt held er en oprykning til serie V mulig. )
Hvad Yngli-ngene angår, så kan man kun håbe, åt
spillerne igen finder rytmen og går til værks
med samme spilleglæde, som kendetegnede holdet
i de fØrste par kampe.Det er ingen skam at ta-
be tit de meget stærke hold I har i rækken,
men bare ikke på den måde I har vist i de sid-
ste kampe"
Til sidst vil jeg @nske vore spi-Ilere en god
efterårsturnering med mange spændende kampe"

P. G.

NYT FRA OLD_BOYS AFD;

Vi har desværre opgivet forkerL dato til o1d-
boysfesten. Den rigtlge dato er l@rdag den
B. september I9f3 ogi vor venskabskLub fra Ber:
ffiag;" De ankornmer til Nordals
den 7 " september.
Vi håber at I på trods af den forkerte oplys- l,ning stadigvæk vil mØde fuldtatligt op til den/
ne år1ige fest.

§lagterf,ometningen

Fa. l. J. JENSEN
Nordborg telefon 45'14 06

DE ER ALTID VELKO}iÅTIIEN PÅ

TELEFON 450535

tlil lensen
Ollotyr - Con&rlvrrrr q orII

.ul. g.r- og vtndrodrr
Lærkevei 87 - Longesø _ T|t.450565

MObil eri.t Service

-

P.t.. O.^nd.....

Lørtertoft -.Nordborg - Ttr. 45 IS 47

ALS AI'T(D !5r'(DP

MEDDELELSE+ FRA UNGIOMSAFDELINGEN

UNGDOMSSTÆVNE

''l har haft bes@g af vores venskabsklub fra.-Jtting t -og der blev spillet en række kampe,hvor,!9så Egen deltog. Vi vil gerne her ilen-
nem SPORTEN sige tak til alle, som havde Åpil-lere indkvartef,et.
En særlig tak ti1 Kristine pedersen, Himmark,for hendes hjælp, da vi var i stor nød.
O1d-boys afd. takker vi også for sodavand, somde delte ud til aLle deltagere ved stævnet.
Straffesparkkonkurrencen mel1em NB og Hattingvandt vi med 10 6.
F@lgende hold vandt pokaler:
Junior NB, Puslinge I Hatting, puslinge II NB,Piger f og If Egen.

HEJ DU::
Er det,4ig vi mangler ? Har du talent ( ikkesom fodboldspiller )?.Kan au synjå-"piif"
:T:I-op,træde på andre måder? sa-merå ais om-gF*ende, helst inden den 20. august, til BØrgeNeesgård

KøBMANDEN

Benl Lauslon
Købmand

Tlf. 4s 15 03

(04) 45 0O 70



p ".B. u I s TRÆN.ERKU.RSU§ I_YEJLE

Referat fra puslingespiller Jan Christensen
Vi startede herfra mandag morgen d. 2.1

var i Vejle k1.10, hvor vi blev vist rundt
Den Jydske Idrætsskole.

FORSI K R INGSAK T I ESE LSKAB EN E

NYE DANSKE LLOYD
NYE DANSKE LIV

TILI,Y.SKE
Vi Ønsker Puslinge A I
med den fodbold som de
tra^^ n!YU]r.

VII.- DE I KOND| ?

DA KOR "L Y N"
RULLESKOJTER

PEHAMA,

KAJ LASSEN
Løkkcn 4 - Nordborg

Kontor: Jernbonegode 46
Sønderborg
Telefon 421864

og
på)

Dernæst kom vi ellers i gang med træning, oP-
varmning, spil tit to mål m.m"
Om aftenen måtte vi så selv omrhvad vi vi-Ile,
da spillede vi i-ndendØrs.
Næste dag var der +-ræning tta L2-30 til 20'30
med små pauser ind i mellem, vi trænede i at
skyde straffe og sYstemfodbold'.
Tredie dag fortsatte vi med forskellig træ-
ning, vi \,'ar sarrunerr med puslinge fra Kertemin-
d.e,sorn vi sp1-tlede imod flere gange, det blev
både til sejre og nederlag"
Vj- re j ste så f ra Ve j }e kI. 16 . 30 og var h jemme

igen [t. 20.30. Der* var en dejtig tur vi havde
såmrnen med holdlederen 01e Lyngkilde" Vi lærte
mange ting, som vi alle 13 spillere meget ger-
ne vil qØre om igen.

og Miniputter tillykke )'
vandt ved stævnet i

LYi.fr.

Hffiffiffi
MJELS 6430 NORDBORG

Mekonike, Viggo Lousren
Hovnbierg

Telefon 45 l4 60

/Vo,>L o,5 I ^'n y'.a"lte, i
v1 Erik Rudbeck

Telf.l5 l,{79 Ridcpladsen 3

\ JrnGEiIsEtlFnAsMUssEil

) Malerforrctning

oKsBøL .6a30 XORDBORG _ TELF. 45 12 91 _ 45 (u 58

Der er også sport i at hunne

høre bil på den rigtige måde!
Lær det nemr og bekvemt i

iloRlt.fts [ønEs[otE
J. BRODERSEN

Mågevej 4 - Langesø - Tlf . 45 t7 55

1t
og

COXDITORI

]I. WERilER
Tlf. 45 17 53 - Langesø

lltts0
BAGTRI

MAXUFAXIUN
x(»arcxIX)n
raoiDroRG

Haunbierg Slationsho

Prcv vor bcrcmle enrelning.

, Jilt"t.st" 
kyllinger os forårsrutlei

Anna og Viggo Bomberg
Tlt (04) 4s 10 t 9

Alt i el-køkkenudrsr i

Nordborg

Storegade 29 . Nordborg tlf. 450334

. . ,rta;.ta keber clel hos

KAMPER
STOREGADE 77o NORDBOR.G

TELEFON 4517 44



HAF]IIA.FORSII(RI]IG
Peter Mattcsen

Mads Clausensvej 1 - 6430 Nordborg

- ring 45 ttz ll5
TLF. 451750

MÅYI HoR EIDTII] MENING ?
---SPORTEN stilter aktuelle spørgsmål---

Idag til
SP9RTEN 3

B@rge Neesgård )I din forårsberetning i sidste SPORTEN
kunne den opmærksomme læser mell_em
linierne 1æse , åt du vil holde op
som formand for Ungdomsafd. ved
slutningen .af sæson , 7 3.
Er det rigtigt? §r du så fuldstænd-
ig tabt for NB ?

BØrqe Neesgård:
Ja, det er fuldstændig rigtigt at jeg holder
op som formand for NB's ungdomsafdeling når
sæson '73 er slut.
Årsagen ti1 det er at jeg er kØrt træt, og vil
nu holde en pause fra sporten, og det er vel
ikke unaturlj-gt efter flere år fØrst i HIF og
dernæst i NB" Men der er da også en forklaring
som vel nok er afg@rende for dette skridt.
NB's medlemstal er steget meget i de sidste
par år, men vi har ikke fået stærkere hold end
der var i NIF og HIF's tid. Så er der måske
mange der vil tænkerat det er jo vor egen
skyld, måskel - måske ikke :

)ii

GYFIT|{ER I{OOS
AUTOYÆNKSIED

Stoiegade66 
- NORDBORC 

- 
fcll. tjOrgi

Ttt. 45 16 25
- ET HELT HUS FYLDT MED SKO
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I

(

(

T{ANDELSBANIGEN
- ogsd ungdommens bank

Slrgtert

&

Pøhcmtgerl

K. STEilNBEi\G
Storegode 56 - Nordborg - Telf . 4517 \5

m o lermester
TII , 45 'l852 

- Øsrerhoven 1l - Nordborg

Søt vore o
annongØrer

WESTON
lrr v:g lll v:g

TOITY PETERSET
MøBLER

Storegode 69-7 I -Nordborg-T I{.45 I9 3 I
Vi sæller kvalitelen i høisædel TELF. /15 l5 49

STEFFEi ATEFTEiAEil. XOROAONG

RUTE BILSTAT IONENS

,KJL99]t
BAK & CHOKOLADE

Åbcn sondoq ril k

Å

TO

'14 28

1. 14.

NORDB()RG
KAI t4 ø LLE R

TelI. (04) 451462

BOGHANDET

RAS'TAXI
TLF.45 07 76

/
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Helmuth Hønsen
Blilleoslagcrmerter - Centralvarmc

ot renitct
aut. e!!- og vaodocstcr

Bækrade 2, Nordborg, rlf.45 t6 54

,,chiki,,
LÆDERVARER
NORDBORG TLF.450429

Der bydes på mange fritidsaktiviteter for ung_
dommen i dag r og hvis en fodboldspiller også"dyrker andre sportsgrene ved sideir af , ell_er \deltager i ungdomsklubber, så kan han ikke gi! )
sig fuldt ud ti1 fodboldspillet. Det er eftermln mening det stØrste proUlem. Man ser jo titat en spiller går fra fodboldbanen til håndbord-banen eller omvendt og det er helt naturligtat han ikke kan give hele armen begge steder.
Og når jeg skriver det , så kommer-j"g til at
tænke på Henni_ng Enoksen da han =.gå" til af-slutningsfesten i Havnbjerg for ,rogt" år siden:Hvis man vil være en god fodboldspiller og op_nå noget, skal man træne og atter træne. Derer for få i NB med denne i_nastifting og derforer jeg kørt træt" Jeg mener at man ikke bareskal spille fodbotd for sjovs skyld, lidt aI-vor hØrer der også til og det gæ1der både i
ungdoms- og seni-orafdelingen.
På spØrgsmåIet, om jeg er fuldstændig tabt for
NB vil jeg svare: Til vinter vil jeg holde enpause, men jeg vil da altid f61ge måd i NB,s ,kampe )'

Tå KRANSEKAGE mcd hicm

lifrfrto,.n;.
Nordborg
Tfi.4517 61

ko

Hovnblerg
Butikscenter
Ttf. 451760

I

Slotghroen
Korin og Svend Jcssen

Storegodo 55 6430 Nordborg
1 ^ -Tolefon 

(04) 450667

illil§ sHrmDT
Ure og opttk - Guld og søla

Løjtertoft 8a - Nordborg - Tlf. 45 00 15

fortsat fra
HVAD FORSTå,R

Mens der er tale om kondition 'er det vel ret
r )urligt at tale om doping også.
Doping er indtagelse af stoffer der virker sti-
mulerende på organismen eller fjerner trætheds-
fØIelsen. De stoffer der her er tale om er na-
turligvis ikke druesukker eller vitaminpiller-
Jern og kalk der bruges efter lægens ordination
er selvf@lgetig også rigtige og lovlige at ind-
tage, De stoffer der tænkes på er ferietablet-
ter, hormonpiller og Iignende. Der findes mas-
ser af tabletter der forlger stofskiftet, styr-
ker kredslØbet eIler sætter træthedsmekanismen
ud af funktion, men jeg vil meget kraftigt fra-
r:åde brugen af disse.
Det kan være fi--lrp-fafl_+.gt-t

kkert i høj grad På
den psykologiske virkning, idet der i virkelig-
heden kun findes få midler for hvilke man kan
forklare den fysiologiske effekt.
Hvad har vædskebalancen med konditionen at g@re?
f )= man har meget for tidt vædske i blodet
får man hØjere puls og ved stop i arbejdet, kan
der li-gefrem komme besvimelsesanfald.

sidste SPORTEN
MAN VED KONDITION (af Viggo Nielsen)

Ss[y lrro
STEDET HVOR STORE NAVNE UNDERHOLDER

OG GI.ADE iIENNESKER MøDES -
telefon.l5 tO 46

TRICOTAGEHUSET
Storegade 31 - Nordborg

ljl/S INSIALLATOR

!

tilE
6430 NORDBOFIG Ti F' Cj4 r4ro1818

I

Z
D
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TIL

TORDBORG TIRUEIIIIDEI
HENNING LARSEN

Sroresode 62 tl{. 45 16 69

Jepronr Llllebllor
og Turirthrtrer

Irvcdy
Ring - når De skol kpre

- rit tl{. 45 13d8

EN LEG MED TAL

SPORTEN fors@gte at fj_nde frem til "FORÅRETS
HOLD" for hele Nord-AIs Boldklub.
Tabellen tj-l hØjre indeholder f@lgende oplysnii)ger:
Ko1. I : Antal spillede turneringskampe(forår)
Kol. 2 : Opnåede points j- disse kampe-
KoI. 3 : Samlet målscore (for-imod)
Ko1. 4 t Opnåede points i gennemsnit pr. kamp
Ko1. 5 : Kampenes gennemsnitsresultat
De sidste to kolonner var bestemmende for hold-ets placering i rækken.
Det hele skal ikke betragtes a1t for alvorligt,
men alligevel kan tabellen give os mange inter-
essanLe oplysninger F.eks. har N§1s hold opnåetialt 143 points af 350 mulige (: ) . 09 scoretialt 411 måI, men også hele 574 raslåde ind ivor egien "kasse" I
SPORTEN kan altså kåre piger I som "FORÅRETS
HOLD". Holdet bliver trænet af Svend Christen- -sen. Tillykke med det:
Den samme opstilling laves j-gen efter turnerin-:
gens afslutning, og det bliver spændende at se, )hvilke forskydninger der er sket i tabellen
siden sidst.

M. PERREGAARD A.S
6430 NORDBORG 6474 SKOYBY
Ttt. 45 01 50 Tlt. 44 44 00

Korn - Foderstoffer

Brrndscl - Byggemotcrioler

10

R
KIOSK

nO.97"ur,)tot^^
Telc{on 4509/t9

.UGEBLADE .AVISER . TOBAK . TtPS

Sporlsarliklor

Søntlerb,rrg --IIf. i0.{) 1l -15 57

Nordborg - T1f. (04) 45 16 58

(4)
L r73
1,64
1r 63
lr50
1,44
L ,43
1r 00
0 ,89
0 t78
0,78
0,73
0 t64
0r50
Or50
A ,45
0 ,44
0,43
0r40
4,22
Or00
0 r 00

(5)
L0 ,7-A ,7
2,9-0,9
4 ,g-l-,8
3 ,3-0 ,8
4,6-2,L
l r g-1,l-
L,2-L t5
2 ,2-1 ,4
3 r2-4 tL
1.6 2 ,3
? 2-1 tr
L,J L,J

1 ?-') (
L,J L,J

Lt3-6,L
a t5-4,5
L,6-4,5
L,3-5,2
3,3-3,9
0,8-2,2
L,0-4,L
0,5-10,8
a t2-6 ,7

IL " P].ger ]
2.Junior a
3.LiIleput A
4.Miniput
5.Hold 4
6.O1dboys A
7. Hold I
8. Junior B 1
9. Puslinge Al

10.Junior B 2
11.Ho1d 3
t2 . Hold 2
13.Puslinqe A2
14 . Piger 2
15 " Ynglinge
16.Drenge B 1
17. Puslinge B
lS.Oldboys B
19.Drenge A

!. Drenge B 2

-l- " Lilleput B

(1) (2
7L2

11 tB
B 13
46
I 13
7L0

1l l_I
9B
97
97

II 8
11 7
B4
63

11 5
94
73
52
92
BO
60

(3)
7 5-5
31-10
39-L4
13- 3
4 1-r9
13-8
13-16
2 0-I3
29-37
l4-2L
25-27
t4-27
r0-49

3-27
18-50
L2-47
23-27
4-11
9-37
4-86
1-4 0

ffiar$EtsElr
Storegade 4 - Nordborg - Tlf. 45 14 26

Søndergade 7 - Guderup - Tlf. 45 81 1O

xototonc
tTO8EGADC 2I

TELF. (04)15 t975

NOenBOR!_._

NIO t)3iol: G

ERRE. OG DRENGETø



f rugt - Grtnt

Konrcrvcs

Thor"vald rENSEN
toresode 7- NORDBORG- Telf. 4503

AL FLYTXIXG
med [ukkede flyllevogne udløres,
såvel i ind- som udland. - Vi har
gode, lørre lokaler lil rådighed lil
møbelopbevaring.

E'VIN BURKAL
Godkcndl T. l. R. Yogne
Købingrmarkvej 7 - Pøl

Tlf. 45 14 49

rÅ rtxIER.

NYE TRÆNINGSTIDER I SENIORAFDELINGEN

Mandag og onsdag kI. 19.00 i Østerlund:Ynglj-nge
Tirsdag og torsdag kI. I9.00 i Østerlund:Seni-ore

KEDELIGT :

)t

Vi var desværre nØdt t.il
ud af turneringen p.g.a.
eriale

GLÆDELIGT :

at trække Dameholdet
manglende spillermat-

Til gengæld går det strålende for pigerne
de Kaldes nu NB's MÅLTALENTER.

-t*oxcønnn 
/,

FIND INSPIRATION TIL
DERES HJEM HOS:

vot(wfufbr
Løjtertoft 26-30, Nordborg
Telf. (oa) 4514 32 dqrrr

DAME}<ONFE'(NON
kjæF

Man

går da

ind

ril ....

Boqeri- oq conditori MD cQaedero

MALERFORRETNING

HOLM

TELEFON 45 1395

Stort udvolo i frisk
og lækkert Lrod

KURT MADSEN
Holmsode 7 ilt.451434

7
»

t\
@e.rrrcÅ'lIo'@i

KJELD ANDRESEN
Assrrondor

Storegode 4 Nordborg

Telef on 45 l5 35

Støt vore O
annoncører

ANDELSBANKEN
NORDBORG AFDELING

-en bonk De kon regne med!

-'gar LorenzenI- ----"-'
kø'omand Turøvej 12 Kirkeby. . .,tS oO 55

USET
Stargodc 33 Nordborg Toll, (0f){5 l4 

'10

GARDIN

KøRESKOLE
Velegnet skolevogn
og eget
TTORI LOKALE

f,. BOYIEH
KøR E I-ÆRER

S6bokken 2 Nordborg
Telefon 45 OO96

Støt vore OannoncØrer

I


