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NORD-ALS BOLDKLUBS BESTYRELSE

Formand :

Næstformand :

Kasserer :

Sekretær :

Med*em :

SPILI,EUDVALGET

Formand

Kasserer
Medlem

P. S@ndergård, llågevej 17, tlf.4504O3
chi. Larsen, @stermarken 217 Stevning
Peter Hanseå, Lærkevej 30, tlf.451865
Chr. Kronborg, SprogQve) 5, tlf. 450644
Peter Glock, Mosevang 28, LLf.453L79

!'ormand : PouI LyngkS-lde, Lærkevej 16

UNGDOMSAFDELINq

Formand : Bent Mpl1er, Poppelvej 3, tlf.
Sekretæ'r Andreas Jensen, iøtt 

"r, 
I, tlf.

OLD-BO}TS BESTYRELSE

450545

4502LL

11f.450331
, rlf.450939

: Knud Poulsen, Hvedemarket 7-2,

: R. Paustian, Th.Brorsensvej 54

: Nis Buchholt, Tranebærvej 5

SIDSTE NYT ! (Vear. træningstider)
Der er muligvis en træningstidsænd.ring på vej -
kontakt trænerne.
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NYT FRA UNGDOMSAFD.

DREPOKAL TIL DEN BEDSTE MÅLMAND

"Jr tidligere ungdomstræner og aktive spiller
i NB, Preben Jæger har skænket ungdomsafdelin-
gen en vandrepokal, som skal overrækkes for
fØrste gang ved afslutningsfesten i L974.
Hvem får pokalen ?
Der var forslaq om NBs topscorer, men det men-
er vi ikke er rigtigt, fordi fodbold er et hold-
spi1, og vi er bange for at alle nu pludselig
vi1 lave måI.
Næste forslag var bedste måImand, og det syntes
vj- godt om.
Der var enighed om på et trænermØde den 4/L.,
at den måImand, der er bedst for sit hold, skal
have den.
Det er sikkert også i Prebens interesse fordi
han jo selv har været målmand hos os i mange
år.
Altså måImænd, smøg ærmerne op fra starten af

I"t er en fin pokal at hente I

-åk til Preben for vandrepokalen.

Lod SPORTENS

Storegode 52
også blive Deres trykkeri!

Telefon 45 lB 05
1



Bogftring, 3lal,
rcuision og

momsrog[stal
CHR. I(ROilBORG

SprogøveJ i -.Nordborg
Telf. (u) {5 06 {4

NORMANNIA

FORSIKRING

Jes Christensen
Th. Brorsensvel 78

Telefon 450972

Vi er glad.e for at hØre, åt selv om han er
blevet chef træner for S,venstrup I. ikke har
glemt sin gamle klub.

TRÆNINGSTURNERTNG

NBs ide med en ny form for afvikling af til
den nye sæson har også fundet interesse hos
vore naboklubber. (SB, Ketting, Egen, Notmark
og Svenstrup) Der er tale om en såka1dt træ-,
ningsturnering, hvor alle hold fra ungdoms-
afdelingen kan blive impliceret.
TidspunkLet for kampene er ikke fast,lagt endnu,
men turneringen vil nok begynde med juniores
og slutte med miniputterne, for den skal afvik-
les inden forårsturneringen begynder.

ADRESSELISTE

Den i sidste SPORTEN lovede adresseliste (ung-
domstrænere) kommer fØrst i næste nurnmer, da
man stadig mangler en ell-er to personer for
at få ungdomsafdel-ingen optimalt dækket ind \
med trænere. ))

)

§lctgterfiometningen.

Fa. l. l. IENSEN
Nordborg telefon 4514 06

ER ALTID VELKOMMEN PÅ

NØ

HUS TELEFON 450535

Elilr lensea
Ollofyr - Codrrlvrrrl ol rrff

aul. gar. og vrtdrorlor

Lærkevei 87 - Longesø - Tl(.450565

MObil Qri.t service

ALS AI'T(D Srl(IP

-

P.t.? D. And.t.aa

Løltertoft -.Nordborg - Tll. 4515 {7

HVORFOR NEJ ?

En juniorspiller vi1 gerne viderhvorfor be-
s§zrelsen har sagt nej til- en englandstur.
t ) er bestyrelsens svars
(11.1. 74)
-Der er sikkert en del unge medlemmer, der
i dag spørger om, hvorfor bestyrelsen sagde
nej til en tur for 15. juniores i marts ti1
Arsenal i England.
Vores begrunåelse herfor er bI.a. f@lgende:
Vi mener ikke, klubben kan stille en række
forældre overfor et forslag ti1 en tur der
koster mellem 800-1000 kr.
Vi mener ikke, vi bØr lave en tur tiL London
på 5-6 dage i skoletiden. Den type rejser bØr
efter vor mening ske i forbindelse med en
ferie.
Vi mener, at ture i det prislag vil være alt
for belastende for mange hjem, og vil kunne
skabe et socialt skel mellem juniorspillerne
der kommer medr og ikke kommer med, så meget
marersom der er tale om ganske få spilIere,
,J må blive hjemme, 6-7 juniores.
Endelig er dagens England med bombeattentater
og de mange vilkårlige strejker indenfor

KøBMANDEN

Bent Lauslon
Købmand

Tlf. 45 1s 03

(04) 45 00 70

t{lolKll



FORSIKRINGSAKTIESELSKABENE ANETTE CHRISTIANSEN

NYE DANSKE LLOYD Kontor: Jernbonesode 46

NYE DANSKE Llv iil!;il1;,,u,

transportsektoren ikke et velegnet område at
rejse i for så ungt et selskab
Anmærkning af redaktØren: )Forberedelsen til rejsen var nået langt frem
inden bestyrelsen blev underrettet og fik
sagen ti1 behandling; Det er ikke normal prak-
sis, men det skal her understreges, dt det var
uden indftydelse på bestyrelsens beslutning.
Bestyrelsen er positivt indsillet til den slags
initiativ fra trænerne, spillerne osv. såfremt
det sker på et fornuftigt plan.

Ros tit ynglingene for næsten 100U trænings-
tilslutning stop ris til de mange seniorspil-
lere der endnu ikke er dukket op til træningen
stop ros igen til y.nglingene fordi man sender
afbud ti1 træneren når man i-kke kan komme til
træningen stop ros til Lasse for den gode ide \
med træningsturneringen stoP tl

rl' 7§o§L

VIL DE I KONDI?

DA KøR "LYN"
RULLESKø]TER

PEHAMA,

Mekonrker Viggo Lousten
Hovnbi erg

Telefon 451460
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vi Erik Rudbeck
Tclf.l5 ll79 Ridcptadscn 3

J'RGEiISEI{IE'\ EII nAsMussEr{

) Mahrlonctning

oKSBøL. 6a3o XORDBORG - TELF. 45 l2 91 - 45 0,r68

Der er bgså sport i at hunne

køre bil på den rigtige måde!

Lær det nemr og bekvemt i

TORII.ILS KøRESTOLE
J. BRODERSEN

Nlrreskovvei 2 Sven strup
te|f.456250

lffiESs
BAGERI
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coNotroRt

il. WER]IER
Tlf. 45 17 51 - Langesø
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Haunbierg Slalionskro

Prcv vor bcramle enrelning.

Qrillstegte kyllinger og forårsruller
)

Anna og Viggo Bomberg
TIf to4) 4s 10 19

Alt i el-køl<kenudrsr i

Nordborq

'storegade 29 . Nordborg tlf, 450334

,rtatt keber del hos

KAMPER
STOREGADE 77o NORDBORG

TELEFON 4517 44



HAfil!A.FORSIKRI]IG
Peter Matttsen

Mads Clausensvej 1 - 6430 Nordborg

- ring 45 02 ll5 - TLF. 451750

[^{ESER BREV
EN BJøRNETJENESTE

Jeg har flere gange været skuffet, når jeg
har været til fodbol-d med de små, som jeg
synes er det sjoveste at s€r da der er mest
og også den bedste stemning.
Det som gang på gang skuffer mig er, at man
mange gange ser en flok enere, som alle vi1
lave mål.
Man kan sige, dt det er de trænere, som har dem,
der er skyld i dette, men det tror jeg ikke
er tilfæIdet
Jeg har flere gange prøvet aL finde ud af,
hvorfor man så gerne vi1 lave mål. Det skal
selvf@1geIig også være såIedes, dt man gerne
vil have mål og forhåbentlig flere end mod-
stand.erne, men det skal være således, at man
er ligegkad med, hvem der laver mål.
Jeg mener, at en af grundene'ti1 den store
egoisme er denr åt de små får en 25Øre eller
en krone for hvert mål de laver r og det betyd- \
€rr at de ikke vil aflevere bolden, men selv ltl
lave målene. Jeg har set og h@rt flere eksem-
pler på dette.

)

CYNTFIER I{OOS
AUTOYÆNXSTED

sro.eg.de66 - Xoiogono - IGlr. t5o3t9

Tlr. 4516 25

- ET HELT HUS FYLDT MED SKO
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T{ANDELSBAI\II<.EN
- ogsd ungdommens bank

Slrgterl

&

Pølæmrgerl

K. STETNBEi\G
Storegode 56 - Nordborg - Telf. 45 17 15
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LØrdag d. 2.2. : SI-håndbold og fodbold
LØrdag d. 9.2. : Fodbold: Danfoss-stævnet
L@rdag d. 16.2. z Håndbold SI
LØrdag d. 23 .2 . z Fod.bold: Ungdomsklubberne

NHs 3. divisions damer:
SØndag d. L7.2.2 Kl.15.30 mod Vidar
SØndag d. 24.2.2 K1.15.30 mod Fredericia FI'

Hver mandag: K1.20.00-21.30 NB Old-boys
KI.2I.30-23.00 NB Seniors

ffi
_ BLADE Tl{. 451428

& CHOKOLADE
Åbcn sondoq ril kl. 14.

RUTE BILSTATIONENS
NORDBORG
KAI HøLLER

Telf. (04) 451462

BOGHANDEL

. mo lermester
T|f.451852 - @sterhoven ll - Nordborg

TELF. ,15 15 49
ITEfFEI ITf FFEIIEI . IONOIOiG



Helmuth Hansen
Blitleorla8ermcrter - Centntvarmc

og tnitet
aut. r't- og veodmcstcr

Bclpde 2., Nordborg, tlf.4J lG 54

,,chiki,
TÆDERVARER
NORDBORG TLF.450429

Vil disse mennesker gove noget, frvif:.et iegsynes er en god ide, bØr de give et ellerandet tiI holdet, hvis de vinder, da jeg ogsåtror, at man i anden omgang 9Ør den fifi
ljØrneti"rrå=t", når man belØnner 

"r, "rrt.it:" 
)) .

Fodbold er et^holdspil og derfor bØr man ogsåopdrage de små således, 6vilket trænere g@r enmasse for, som så bliver nedbrudt af de lfaaegivere.
Er man i tvivl om ovenstående, skal man, hvis
man har mulighed for detr s€ en kamp *"å di"="små og helst indendØrs, åa der jo nårmait Ufi-ver lavet flere måI der, og en lpiller har hermulighed for at slfde på måf hetå tiden, da af_standen ikke er så stor.
Det værste eksempel på det her anfØrte fik jeg
ved. åt stævne i julen i Nordarsharien i tirre-putrækken, hvor NB var puljevinder og sku1Iespi1le mod SØnderborg, som-var and.en puljevin-
der,
NB var SE overlegen, men alle mand vilIe skydeog resultatet blev uafgjort, hvorefter der mat-te skydes straffesparkkonkurrence, som viste,\u iat skydefærdigheden slet ikke var så god, =o*il))man troede. Ud af de fem fors@g, som ma., havd.e,scoredes på et. NB tabte

å[otøhropn
Korin og Svend Jcsson

Sroregodc 55 6430 Nordborq
Tclefon (04) 45 06 62

To KRANSEKAGE mcd hicm

(ro

Hovnbierg
Butikscenter
Tlt. 4517 60

li#fro,.n.
Nordborg
Tt{..1517 61

nils §GlrmDT
Ure og optih - Guld og sølo

Løjtertoft 8a - Nordborg - Tlf. 45 00 15

Idag til : Ungdomsspiltere og foræIdre
SPORTEN : Hvad er jeres kommentar ti1 dette
ffiltry-a Skriv et par linjer til SPORTEN.

MED NP .TIL I§HgCKE.Y

Torsdag den 2l.februar KI.19.30 er der lokal-
opgør i ishockeys I.division mellem Vojens IK
og Esbjerg IK i Vojens skØjtehal.
Begge klubber er som bekendt med i slutrunden,
hvåi det gælder mesterskab og medaljer.
NB har føi arrangeret sådan en tur til Vojens
for engang at se noget andet end fodbold og
det var for mange alle tiders oplevelse.
Er du interesseret, så meld dig ti1 redaktØren
senest den 15.februar.
Prisen for turen er 22;Kx. (Entr6 og bustur).

,'Igang er KI.17.15 fra parkeringspladsen ved
slottet, hjemkomst ca.KL.23.15 (der er ingen
ophold undervejs ).

Ss[y ltro
STEDET HVOR STORE I{AVNE UNDERHOLDER

OG GIåDE MENNESKER HøDES -
telelon.f5 10 46

VI HOREDTINMENING?
---SPORTEN stiller aktuelle sPØr

TRIGOTAGEHUSET
Sloregade 31 - Nordborg

ljlJS INSIALLATOB

HlEMtrr%RYs
6430 NORDBOI-IG Tt F ' C)4 r'151818

NøRGAARD



TIL

IORDBORS IIRUEIIIIDEL
HENNING LARSEN

Storesode 62 tl{. 45 16 69

Jcpronr Llllebllor
oj Turirhmer

bvedy
Ring - når De skol kpre

- rit rlf. 45 1368

ALT TRÆNING TRÆNINGSKAMPE I FEBRUAR:

Seniorspillerne træner rnandag kI. 21. 30-23. 00
i- Nordalshallen og torsd.ag kl.19.0 O-22.A0 i ) )Nordborg skole j-ndend.Ørs og LQrdag k1.14.00 t'

udendØrs ved Nordborg skole
Ynglingene træner onsdag fra kL.22.00 i
Østerlundhallen og lØrdag fra k1.14.00 ved
Nordborg sko1e.

TRÆN.I,NGSKATIPE.-

Hvis vejret tiLlader det, starter seniorafdelin-
gen indbyrdes træningskampe fØrdag d. 9. februar.
Andre træningskampe i februar er aftalt med:
Åbenrå (t6. /L7 .2) ,RQd"ekro ( 23 . /24.2) for serie 3
S/nderborg (23./24.2) for serie 4 og mod Egen
(23. /24.2) for serj-e 5.
Ynglinge A spiller mod Åbenrå l-6./L7.L) og S@n-
derborg (23. /24.2) .

I marts måned kommer alle hold i seniorafdetin-
gen ti1 at spille træningskampe hver week-end.
Mere herom j- næste SPORTEN . 

D S,

ill. PERREGAARD A.S
6430 itoRDBORG 6474 SKOYBY
Tr. 45 01 50 Tlt. 44.14 00

Korn - Fodcrstol{er

Brrndsel - Byggcmoterioler

10

R G
KIOSK

Tele{on t5 09 49

.UGEBLADE .AVISER .TOBAK.TIPS .

Sporlsarliller

Sønderborg - 1lf. (04) 1l 15 57

Nordborg - Tlf. (04) 45 l6 58

MEDDETELSE FRA BESTYRELSEN

Vj- har ved vores sidste mØde omfordelt nogle
a{ de opgaver der er tildelt bestyrelsesmed-
jnmer og udvalgsmedlemmer.

F@lgende ændringer har fundet sted.:
Chr. Kronborg overtager kontakt,en til Pressen
i forbindelse med holdopstillinger - kampe og
resultater efter B@rge Neesgaard.
Peter Glock vi1 sarnmen med sin nuværende op-
g:ave som klubbladets redaktØr tage sig af a1
øvrLg kontakt ti1 Pressen, bI.a. alt PR-arbejde.

NY MEDARBEJDER TIL SPORTEN

Bjarne Knudsen, Lærkevej 4l.., vil i fremtiden
varetage alle opgaver i forbindelse med annon-
cerne i SPORTEN.

KONTINGENT

Ungdomsspillere som er beretti-get til kontin-')ntnedsættelse (SØskenderabat) bedes henvende
*lg LL:. kassereren, hvis girokortet er udskrev-
et på "norma1t" kontingent.

'ffiwlr8lEilsElr

Storegade 4 - Nordborg - Tlf . 45 14 26

Søndergade 7 - Guderup - Tif. 45 81 10
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Konrervcs

Thorvald JENSEN
rresode 7- NORDBORG- Telf. 45036

AL FTYTNING
med lukkede llyllevogne udlører,
:åvel i ind- som udland. - Vi har
gode, lørre lokaler lil rådighed lil
møbelopbevaring.

EJVIN BURKAL
Godkcndt T.l. P. Yogne
Købingrmarkvej 7 - Pøl

Ttf. 45 14 49

TRÆN]NGSKAMP HVIDE SANDE

Spilleudvalget gik utraditionelle veje for
at finde modstandere til træningskampe. Så-
Iedes er der aftalt kampe mod Klitten B den
16.marts. Mere om turen til Vesterhavet i
næste SPORTEN
FEST-I-BY-1974
Festudvalget i år har f@lgende sammensætning:
Fra NH: Birgit Knudsen, Bjarne Knudsen og

Mogens (TriIle ) Christensen
Fra NB: Poul Christiansen, Per Christiansen

og Peter G1ock.
TYSK BESøG I PÅSKEN ?

SC Hamburg 08 vi1 gerne bes@ge Nordals og
NB i påsken med et seniorhold og deres damer.
Spilleudvalget og bestyrelsen er i gang med
at undersøge mulighederne.
EN AFTEN MED PELE

Ungdomsafdelingen indbyder 1 nærmeste frem-
tid til en filmaf,ten med efterfØlgende mØde,
hvor repræsentanter fra klubben vil give
informationer og besvare sp@rgsmå1. )
Pe16-filmen har været i dansk TV og vises
i samar]:ejde med PEPSI-COLA, K@benhavn.

),

FIND ]NSPIRATION TIL
DERES HJEM HOS:

uott{pføoicr
Løjte.*o.ft 26-30, Nordborg
Telf. (or)'45 14 32

Man

går da

ind

til ....

elqrn
DAIYTEI(ONFEKTION

[<;æF

Bogeri. og conditori
§tort udvolg i frisk
og lækkert brod

KURT MADSEN
Holmsode 7 tl(. 451434

cQaedero

MALERFORRETNING

HOLM

TELEFON 45 1395

KJELD ANDRESEN
As surondor

Storeqode 4 Nordborg

Telefon 45 l5 35

WESTON
lrr v:g lll vrg

TOITY PEIERSEI
Mø8LER

Srorcgode 69-7 I -Nordborg-T I f .45 l9 3 I
Vi saeller kvalilelen i høi:ædel

bent
enghoff

HERREFRISøR

HAVNBJE&G BUTIKSCENTER

ANDELSBANKEN
NORDBORG AFDELING

- en bonk De kon regne med!

F:nar Lorenzen
,

købmand Turøvei .{2 Kirkeby . .4 j OO 55
Størscdc 33 Xordborg T.l{.(04)45 I440

GARDIN

KøRESKOLE
Vclegnet skolevogn
og eget
TEORILOKALE

t. BOY3EX
KøRELÆRER- Søbokken 2 Nordborg

Telefon 45 00 96

Støt vore O
annoncØrer


