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sÅoaN elx DET YNGL. I TRÆNINGSKAMPE (8.N.)
FØlgende træningskanpe er spillet og her er resulta@rne:
m - Åfenrå 1-7, NB - SB 7-6, NB - Egen 2-I, NB - Svien- 

)stlr'rp 11-0 og m - C'råsten 0-1.
Det blev altså til to nederlag og tæ sejre. Min nening
crn sej:æne: Ved kanpen npd SB viste vi-rat npralen ogr kanr
nerat-skabet blandt spillerne er i or:den. Vi var bagud
ned I-4 i 1. halvleg og vandt alligercl. Ivlcd Svenstnip
fik vi en 1et sejr selrrcnt kanpen kr:n varede 50 rninutter
fordi nodstanderen l<un stillede cp med 8 rnand.
Kanpen nod @en var rqret konditionskrcvende. Der var en
frygtelig storm, og det var rrcsten umligt at spille
foelbold - rrEn sejren gik i orden. Ø så tj-I nederlagene.
Irbd Åbenrå gik det scmlrentet efter nfln nening, da vi n6.t-
te slØjfe børingen et par gange p.g.a. en del rnj-sforstå-
elser.
Kanpen rcd efuten var den bedster vl har spillet i år,
selrrcrn \ri- tåbt€ ned 1-0. AIIe 12 spj-11ere gjorde, hvad de
skulIe, nen glenrte bare at lave nåI. Nu er der tre tre
ningskanpe tilbage, som skal spilles i 1øbet af 4 dage
Til sidst vil jeg 6nske alle spillere enten de kqnrer t.il
at spiIle på ynglj.::ge A eller serie 6 holdet en rigtig I
god sæsør ogr forsikre dem, at jeg ogrså efter tranings- ,/

kanpene stadig har stor tiltro til GUTTERDRENGENE.
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U) seniorspirlere, ynglinge og
velkomne.

Old-boys er

PELE-FILMEN TIL
alle ungdomsspillere med forældre

venner til en filmaften torsdag
KI. 18 .30 på tt6rherredhus.

Filmen er produceret af PEPSI
som et led i PEPSIS store in-
ternationale uddannelsespro-
gram for unge sportsfolk.
Hovedpersonen er selveste ,PELE
som demonstrerer fodboldspil-
lets finesser.

Forestillingen varei ca. 2 timer og i pausen ud-
deles der gratis PEPSI-COLA.
,Ydermere bortloddes der mange træningstr@jer
skænket af lokale foretninger.
AIle ungdomstrænere og ledere vil være tilstede
og der er mulighed for at kontakte dem med
evtl. spørgsmå1.
Gå ikke glip af denne aften og forlang en ti1-
meldingsblanket hos din træner.
A1 træning i ungdomsafd. er aflyst denne aften.

Lod SPORTENS

Storegode 52
ogso blive Deres tqykkeri!

, Teleron 451805 
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Bogltrin& sla[
rcYirion og

mon$og[stal
GHR. KROilBORG

SproSevej 5 - NordborS
Telf . (0{) {5 06 {.1

NORMANNIA

FORSIKR ING

Jes Christensen
Th. Brorsensvei 78

Tele{on 450972

LIDT OM FEST-I-BY l.974
Som bekendt arrangere NB og NH også i år j-dræts-
ugen i fæ1lesskab.
Arrangementet starter mandag den 20. maj og s1u\
ter sØndag den 26. maj. Det hele foregår lige s )i
de sidste par år i og ved Nordalshallen.
Sj-dste års succes har fået Festudvalget ti1 at
gå endnu et skridt videre med hensyn til- det, at-
traktive i programmet t og man håber på, at be-
folkningen på Nordals også i år vil honorere det-
te initiativ.
Der er igen lagt meget vægt på det sportslige i
programmet, og man fors@ger også i år at finde
en rigtig blanding af den "a1vor1ige" sport og
den mere showprægede.
Den såkaldte ÅRETS KAMP, hvor kendte personer
dyster i en fodboldkamp mod hinanden, var en
stor publikumstræffer i fjor og er selvfØIge1ig
igen på programmet.
Foruden det sportslige bydes der igen på forskel-
1ig underholdning i festugen.
81.a. optræder DORTHE KOLLO og LILLE PALLE på
festpladsen og himmelfartsdagen indbydes der ti-r 1
DISCOT4 i Nordalshallen, hvor JøRGEN lvnfLIUS fra )
TOP 30 er gæst med et festligt og forrygende p1a-
deshow.

§lagterlometningen

Fa. J. l. JENSEN
Nordborg telefon -4514 06

ER ALTID VELKOMMEN PÅ

§Ø
N@R

HERRED
HL'S TELEFoN 45053s

trilr lensen
Ollolyr - Contrrlrur o1 rild

.ul. g.r. og vrldrer0or

Lærkevei 87 - Longesø - T1f.450565

MObil gri.t service

ALS AI'T(D Srl(lP

?at.r O. And.rr.n

Løftertoft -.Nordborg - T[. 45 15 47

Et stort BANKOSPIL fredag aften i hallen, det
populære BAL om l@rdagen og et rigtigt lille
CIRKUS for bØrn om sØndagen er yderligere pro-
gralpunkter som viser festudvalgets bestræbel-
se. Æor at byde på "I{OGET FOR ALLE" -udvalgets
motto for FEST-I-BY 74. Til sidst skal det næv*
nes, at overskuddet fra idrætsugen kommer begge
klubbers store ungdomsafdelinger tiI gode.

--o0o--
INDBYDELSE TIL EN GEMYTLIG AFTEN

Som bekendt får vi bes@g af en tysk klub fra Ham-
borg i påsken. I denne forbindelse arrangeres der
en fest på m6rherredhus påske1@rdag den 13. april
1974, hvor alle medlemmer med,pår@rende er hjer-
telig velkommen.
Aftenens kulinarj-ske hØjdepunkL blj-ver det popu-
lære TAr SELV BORD, men inden vi nyder dette,
vises farvefilmen fra Alsmarchen, så'vore gæster
kan få et indtryk af, hvor dejligt der er på anS.
Efter spisning spilles der op til dans af KAJ,
som kommer med sit DISCOTEK og det er simpelt-
her\dansemusik i topklasse for enhver smagi.
eå ln<e glip af denne aften - der er tangl tit
afslutningsfestenl ! (Tilmelding senest den
9. april til Peter Glock)

KøBMANDEN

Bent Lauslon
Købmand

Tlf. 45 15 03

(04) 45 00 70
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FORSIK RINGSAK TIESE LSKAEENE ANETTE CHRISTIANSEN

Konlor: Jernbonegode 46
Sønderborg
Telefon 421864

NYE
NYE

DANSKE LLOYD
LIVDANSKE

KRABBER PÅ BANEN (Af Mads oE Bjarne)
Kl.8.00 mØdtes morgenfriske spi11ere, ledere og
tilskuere ("heppere")-30 ialt - til at tage de -.*ca. 250km. vestpå til den nyerhvervede venskab. /klub "K1itten". Stemningen var på toppen lige fra
starten og udflugtens 1. lange etape, turen ti1
Varde forlØb virkelig hurtigt. Medvirkende til
dette var også bussens super HI-FI stereoanlæg,
der sendte spr@de schlager-melodier ud i æteren.
I Varde (jo det var-de(t)) var der en times op.-
hoId, s å vi kunne få ædt vore medbragte "kIemmer"
og få strakt benene
Derefter fortsattes turen ud i det vestjyske og
vi an1Øb fiskerbyen Hvide-Sande lidt over middag.
Der blev gjort store øjne, da man trådte ind i
den temmelig nye haI og beså lokaliteterne, men
endnu mere imponerede blev vi over den fine mod-
tagelse, der
komstord ved
et på bedste
traktementet

blev os til del. Efter et par vel-o'Klittens" formand blev vi trakter-
vis. Ovennævntes udtalelser om'at
skulle bøde lidt på de kIø værterne

havde tiltænkt at give os i fodbold , kom nu il.,)f
til at holde stik.
De to NBhold løb nemlig af med begge sejre på to

VIL DE I KONDI?

DA KøR "LYN"
RULLESKØJTER ffi

6430 NORDBORGPEHAMA, MJELS

Mekoniker Viggo Lousten
Hovnbierg- Tele{on 451460

c/Vo,>L o. g & o,n 
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, vl Erik Rudbeck
Tclf.l5 l{19 Ridcpladrcn 3

JIRGEiISEilIE
\ E IRASMUSSET{

) Mahrforrctning

oKSEøL - 6430 XORDBORG - TELF. 45 t2 9{ _ l5 (X68

Der er også sport i at hunne

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

il0Rlt.fts unE§[otE
J. BRODERSEN

Nlrreskovvei 2 Svenstrup
te|f.456250

o9

CONDITOR I

il. WER]IER
Tlf. 45 17 53 - Langesø

lilttEsg
BAGERI

IAlautAxTut
xox;cxrx)n
xotDaoSc

Havnbierg Slationskro

Prcv vor bcrcmlc enrelning.

G.rillstegie kyllinger og forårsruller
)
Anna og Viggo Bomberg

Tlf t04l 45 10 19

wr,.,ru.r^,
Nordborg

Alt i el-køl«kenudrtyr i

Storegade 29 Nordborg tlt. 45 03 34

. fii.a.tt leebes de1 ho*

KAMPER
STOREGADE 77o NORDBORG

TELEFON 4517 44



HAFTIA.FORSIIRI]IG
Peter.Mattcsen

Mads Clausensvej 1 - 5430 Nordborg 
,

- ring 45 ll2 tI5
TtF. 45 l7 50

meget"åbne"baner, der 1å så tæt på havet at nog-
Ie spillere fra 2.holdet under kampen mente at
have set læssevis af krabber på banen.
døde e11er levende skal være usagt.
Et velspillende 1.hoId vandt 4-1 mens 2.holdet )
sejrede 4-0også efter en tilfredsstiIlende kamp.
Efter afsked med værtsklubben ved fire-tiden var
sidste punkt på programmet et bes@g på Grarn Slots-
kro, hvor der var arrangeret spisning. Turen her-
ti1 skal dog ikke gå upåagtet hen, idet det vil1e
være synd at sige, åt det var en flok"s1Øve bavi-
aner", der sad j- bussen. Oplj-vede af sejren og
måske den enkelte Ø1 (eI1er var det flere ?) ,
som skulle slukke tØrsten efter kampen bidrog
hver især ti1 at g@re turen festlig. Således
var der bI.a. scene-optræden af Viggo, Jeppe,
Per m.m. og det var ikke få gange at råbet "hvem
var det der vandt J-dag... " gjaldede gennem bus-
sen.
Den resterende del af udfl$rgten og den vellykke-
de middag i Gram forlØb planmæssigt, og det var
30 hum@rfyldte mennesker, der steg af bussen i
Nordborg. TiI slut en speciel ros ti1 Bent, der
havde lagt et større arbejde i udflugten, og det
er med garanti på alles vegne, åt vi- erklærer
turen for 100å vellykket.
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CYNTHER I,IOOS
AUTOVÆRXSTED

slorca.de66 - NORDBOXG - fcll. tiO!9t
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p[m[ \2FIHM,
Ttr. 45 16 25
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IIANDELSBAhIIGEN
- o6sd ungdommens bank

't{*I?- porrcmrgerr

K. S'TERN BERG
Storegode 56 - Nordborg - Telf. 45 17 15
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- Jeg elsker .øg lømrw hL

fod,bol,il, o§ $eie amsoøWt
of 80.000 mandfolk...
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T{ORDBORG
KAI MøLLER

Tclf. (04)451462

BOGHANDELv
molermester

Tll. 451852 - @sterhoven ll - Nordbors
TELF. 45 15 49

lTEFrEr aTCrfEttEt - rorDloio



Helmuth Hønsen
Bliltcorlatermclcr - Ccntnlvarmc

ot §nitct
eut. rrl- oj veod.ocrtcr

Bætmde 2. Nordbor3. rlf.4J t5 j4

,,chiki,,
TÆDERVARER
NORDBORG TLF.450429

Ied.ere.
Jeg tror, at vi små klubber,
de chance for at påvirke de
senere skal træffes i JBU.

--o0o--
''BODTL" ELLER ''DEN RøDE LANTERNE''

Fra næste nummer og så fremover til sæsonens slut
bbinger SPORTEN en opstilling over NB holdenesplacering indenfor klubben.
Tabellen opstilles efter samme system, som d.en,der var grundlag for kåringen af ÅRETS HOLD 1973.
SPORTEN har fået anskaffet en stor bamse i NBsklubdragt med navnet Bodil og en r@d lanterne.
Disse to rekvisitter overgivås som en slags van-drepokal tiI tabellens nr. 1 og nr. sidst i hver
måned, og forhåbentlig kommer åer en rigtig kon-kurrence igang
Det er da klart at holdet, som er i besiddelseaf Bodil helst vil beholde d.en, mens ejeren aflanternen er meget interesseret i at k6mme af
med den igen.
HVILKE HOLD VIL VÆRE MED I LEGEN ?
RedaktØren har udpeget de 4 seniorhold oc vnoli\lgene og håber p?r--at mange af ungdomsataåfin"g"no{
trænere også vi1 ,,tiImelde" dereÅ hoId.

her får en g1J-mren-
beslutninger, der

)r

Alex's
Gonditori
Th. Brorsens-
vej 55

Ttf.
4s 17 61
Kelly og Alex
Nissen

Havnbierg Builkscenter ielr. 45 l7 608

Stotøhroen
Kor,n o9 Svend..lcsscn

Storcaodc 55 6430 Nordborg
! ^ -Tolclon (04) 450667

lilils sclttlllT
Ure og optih - Guld og søht

Løjtertoft 8a - Nordborg - Tlf. 45 OO 15

VEDR. UNGDOMMENS RIGSDAG (BØrge Neesgård)
Som gammel ungdomsleder mener jeg, at det vil
v:rge af stor betydning, hvis Ungdommens Rigsdag
i )n opstår.
I sidste nummer af bladet fremgik det at ungdoms-
udvalget under JBU blev kritiseret af m.ange ktub-
ledere for deres valg af hold til mesterrækken
og A-rækken. Mange klubber fØlte sig forbigået,
og en massiv utilfredshed kunne spores.
Dette forhold synes at pege på, at klubber hØje-
re oppe i Jylland har en anden indstilling end
her i SØnderjyllandr spec. under S.I. hvor tenden-
sen i flere år har været at tilmelde i B-rækken.
Derfor har S.I. nu krævet, at ,tilmeldes der f .ex.
2 juniorhold, skal det ene hold meldes t.il i
A-rækken.
Altså samme type problem men med modsat fortegn.
Tilbage til JBU og en ungdomsrigsdag.'
Mit indtryk er, åt som det er nu, står de store
klubber stærkest over for JBU. Hvis ikker havde
NB ikke tabt sin protest mod Kolding IF vedrØr-
e,^{e en juniorkamp sidste år.
; ) v:.J- stærkt opfordre NBs ungdomsafdeling ti1
at slutte op om sådan en rigsdag for ungdoms-

Sø[y ftro
STEDET HYOR STORE }IAVNE UNDERHOLDER

OG GIIDE TENNESKER MøDES -
telefon 45 10 46

TRICOTAGEHUSET
Storegade 31 - Nordborg

l/l/,S INSIALLAIOR
HIEMtr+hRYs
6430 NORDtsOI l(l rt r . O.1 .1518 18

NøRGAARD
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IORDMIC FINUEXITDEL

HENNING LARSEN
Storesode 62tll. 45 1669

Jcprnr Llllebllor
o3 Turirtxmor

bvedy
Ring - når De skol k6re

- rit rtf. 451368
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fI. PERREGAARD A.§
6'[«, NORDBORG 6/t7t SKOVBY
Ttt. 45 01 50 TlI. 44 44 oO

Korn - Foderstoffer

Brrndscl - Byggemoterioler

10

)R
KI OSK

Telclon 45 09 /t9

.UGEBLADE .AVISER . TOBAK .TIPS .

§porltarliklsr

Sønderb,rrg Il[. ia't) 1] -r5 57

Nordborg - Tlf. (0.1) 45 16 58

T.ÆSER BREV
Da der er flere som. har spurgt mig om, hvad det
eqEntlig er NB har sagt nej til, vi1 jeg blot
g F nogle enkelte oplysninger.
Dette er den syvende og sidste sæson jeg træner
disse juni-ores, og jeg vil1e derfor lave noget
der skulle være den helt store oplevelse. Jeg
henvendte mig ti1 Arsenals manager Eertie Mee,
og han inviterede 15 spilleure + ledere til Lon-
don, hvor vj- skuIle fØLge den daglige træning
i Arsenal fra onsdag den 20.3 til den 24.3.
Om 1@rdagen skuI1e vi se en kamp mellem Arsenal
og Manchester city. Tanken var at vi skulle føl-
ge hvordan professionelle sp,ilIere træner dagligt
og forbereder sig ti1 en kamp. Jeg undersøgte
så, hvad en sådan tur vi1le koste. Med rejse og
ophold vilIe den belØbe sig ti1 ca. 550.-kr.
Grunden til- at jeg undersøgte priser o.s.v.
inden jeg gik tik bestyrelsen var, at jeg mente
det ville være mest realistisk, hvis jeg kunne
fremvise nogle konkrete tal, så havde vi da en
rp+tesnor.
LJ skal også bemærkes, at vi selvf@lgelig
selv skulle træne dagligt, så turen skulle
lukkende have haft sportslig værdi.

også
ude-

cilnr8IEr8E1{

Storegade 4 - Nordborg - Tlf . 45 14 26

Søndergade 7 - Guderup - Tlf. 45 81 10

xoiotoic
TIOBIGADC 2I

TELF. (04)4s r9;

\.opn8onc,

l,

rl3ioli G

^0*n",,4rtlr,tlrrrilb

ERRE-"OG DRENGET

A
Dhs.'l(nud

I



Frugt - Gront

Konrerver

Thorvald JENSEN
toresode 7 - NORDBORG - Telf. 45 03

AL FLYTXING
med lukkede flyllevogne udlører,
råvel i ind- som udland. - Vi har
gode; lørre lokaler lil rådighed lil
møbelopbevaring.

E'VIN BURKAL
Godkcndl T.l.l. YognG
Købing:markvei 7 - Pøl

Tlf. 45 14 49

KOMMENTAR TrL LASSES INDLÆG (Redakt. )

For ikke at få skyld for at vil1e knægLe ytrings-
friheden tager jeg også Lasses forhåbentIig sid-.-.
ste læserbrev med om englandsturen. Læserbreve ))er altid velkomne men j- denne specielle sag synj
es jeg vi bØr standse nu.
BESTYRELSENS SVAR PÅ LASSES INDIÆG

Hvorfor Lasse fremture- i denne sag ved vi ikke.
Men det undrer os, at han ikke søger en direkte
kontakt med bestyrelsenr €rI skik, der ellers er
den gængse i vores forening.
Ingen har sagt noget om at, det ikke kunne blive
en pragtfuld tur og en sportslig tur, ingen : !:
Som sagt, bestyrelsen har ment at sorteringskrj--
teriet, som bl.a. kunne blive et pengespørgsmåI,
ikke var acceptabelt.
TiI almindelig orienterj-ng bØr nok nævnes, dt
Lasses opgirme beIØb på 550.-kr. ikke dækker
kosten og lommepenge for 6 dage

--o0o--
KAI{ DET VÆRE RIGTTGT... ,,

gode brugte
stØrr. 8)

at ingen af jer har
fodboldstØvler helt

brug for et par
gratis ? (PUMA,

FIND IXSPIRATION TIL
DERES HJEH HOS:

vot(Wføfbr
Løjte1oft 26-30, Nordborg
Telf. (or) 4514 32

Man

går da

ind

til ....

elq]ryr
DA^lEXONFEKTION

[<3 =]! F

Bogeri. og conditori
Stort udvolo i frisk
og lækkert Lrød

KURT MADSEN
HolmsodeZtlf.451434

Qaedee

MALERFORRETNING

HOLM

TELEFON 45 13 95

KJELD ANDRESEN
Assurondor

Storegode 4 Nordborg

Tele{on 45 I5 35

ffiALTIGA" WESTON
lrr vrg fil vrg

TOIIY PEIENSET
MøBLER

Storegode 69-71-Nordborg-Tlf .45 I9 3l
Vi sæller kvolilelen i høirædcl

bent
HERRiFRISøR

HAVNBJ E R_G BUTIK§CEINT E R

ANDELSBANKEN
NORDBORG AFDELING

-en bonk De kon regne medl

F"..sr Lorenzen
)

købmend Turevei 42 Kirkeby ..45æ55
Siøegodc 33 Xordbors Tcl{.(0f)15 I44O

KøRESKOLE
Vclegnet skolevogn
09 eget
TEORILOKALE

[. BOYSEil
KøRELÆRER

S6bokken 2 Nordborg
Telefon 450096
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