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LIIT OM DIT KLUBBLAD
e på denne måde lykkes at få

eq afløser tit SPORTEN, vi1 jeg fortælle lidt onr
I )rdan et sådant blad kan laves - måske er der,-
nogen der så finder ud af at opgaven slet ikke er
så vanskelig og får lyst til dette.
SPORTEN er idag på B sider tekst og længere vil vi
he'l st ikke gå ned. Det er efter min mening også
tilstrækkeligt, hvis man tager i betragtning at
bladet udkommer hver måned hele året rundt: og at
NB kun har een sportsgren. Er der meget stof (som
dette og det sidste nr. ) kan bladet nemt udvides,
dvs. der kommer et blad til. Men et blad mere be-
tyder 4 sider tekst du må forestille dig et A4-
format foldet i midten - det giver plads til 4 he-
1e slder i A, fornat da reklamefelterne'foroven og
forneden bortfalder.
Det er nu redaktørens opgave at finde stof hertil.
Teoretisk kan SPORTEN fyldes hver gang, hvis hver
afdeling i klubben (bestyrelsen, spilleudvalget,
ungdomsafd., trænerne, old-boys afd. og læserne)
)>mmer med et lille bidrag, dvs. redaktØTerr behø-

7er bare at redigere stoffet og lave det praktiske
arbejde. Men såCån er det nu båre ikke. Mån kan
regne med tre slags medarbejdere : nogle få, som
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MObil Qui.t service
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Løltertoft -.Nordborg - Tlr. 4515 f7

I{ORDBORG KIOSK
N. Lehrmann Madsen

Storegode 49, tl(. 45 01 7 4

Åut. ti ps{orhondler - lipssysfemer !

BLADE - IOBAK _ PIBER - RYGEARTIKLER

KAFFE - SOUVENIERS

N8! Frlm fremkoldes

næsten hver Bang kommer med noget (dem er jeg me-
get glad for); nogle, som p.g.a. deres fudrtion i-
klubben, rræsten altid kan komme med et indlæg, som
er interessant for medffimerne, men altid skal Le-
des.heroml oB så er der alt for mange, som inge )mening har.
Red,aktøren skal altså aktivere disse personer,
hvis han ikke sel-v kan el1er vi1 fylde aIle sider
i SPORTEN.
Bl-adet udkommer normalt den første torsdag i måne-
den og det betyder, at stoffet helst skal være
samlet hos redaktøren senest d. 22.
Inden redaktøren afleverer stoffet til renskriv-
ning på maskine skal- det "bearbejdes", dvs. når
materialet (teksten) forlader redaktøren er det
ord for ord det samme som senere bliver trykt.
Efter maskinskrivning kommer materialet tilbage
til redaktøren og nu begynder det praktiske arbej-
de. Teksten er nu skrevet på det rigtige papir og
i en passende bredde og nu gæ1der det at klippe
det ud sådan, at det passer i "masteren". Denne
del af opgaven kan i-kke så godt forklares her,
men er man lidt fingernem, har man lidt sans for -.
lay-out, en god saks og den rigtige Iim, så kan )
man efter 2-1 timer aflevere den nye SPORTEN til
trykkeriet og begynde at gIæde sig til den næ-
ste! Er det ildre noget for dig ???
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Blikkenslagermester V lI S' installatør

Bækgade 2 - telefon (04) 4516 54

NORDBORG LANGESø BROBALLE
45 02 52 45 12 85 45 't3 34

MÅvl HOREDTNMENING?I
Det er nu ingen hemmelighed mere at træneren for
seniorafd. fra næste sæson hedder Thorvald Rasmus-
-\
T.R" b,ar før virket i NB, både som træner og spil-
}er, og efter et par år hos SB, vender han altså
tilbage til NB"
SPORTEN har talt med T.R" og spurgte ham, hvordan
han forestiller sig, at gribe sa6en an og hvad
spillerne kan vente sig.

TilIid, ærlighed, og kammeratskab er grundlaget
for et godt samarbejde og en god harmoni. Disci-
plin ved træning og kampe er påkrævet.'
T.R. Ønsker et godt samarbejde med anførerne og
hjælpetræneren, de skal være hans højre hånd og
skal respekteres af al1e"
T.R. sætter 1. holdet, øvrige hold i samarbejde
med spillerudvalget og hjæ1petræneren.
Det nuværende spillerudvalg, træner og bestyrelsen
finder frem til LZ*L> spillere, helst en blanding
af ca. B "æld.re" og I unge spillere, som virkelig.'\1 Så ind for sagen og under T.R. betingelser

Å-ned er ikke sagt at disse er at flnde på 1.ho1-
det ved turneringens start, det afhænger af a1le
de øvrige spillere.
Ved et tidlig spil-lermøde vi1 T.R. så tale med de

mo lermester
Tl{. 45 l8 52 - Østerhoven I I - Nordborg

Slrgrer I
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Pølrcmrgerl

K. S'TERNBii\C
Storegode 56 - Nordborq - Tel{. 45 l7 .I53



Havnbierg Stalionslro

?tcv vot bcromlc enlelning.

Grillstegte kyllinger og forårsrul ler

Anna og Yiggo Bomberg
Tlt t04) 45 1019
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1! udtagne spillere om årets arbejde og efte-ca.
2 måneders forLøb bli-ver spillerstammen suppleret
op til 24 spillere, dvs. 1" og Z"holdet.
1. holdspillere som ønsker at dyrke andre sporta.-
Brene eller vi1 deltage i andre aktiviteter soi »
kan være til skarle for fodboldspillet skat attid
kontakte træneren herom. Der skal mindst være 91. holdspillere til træning pr. aften. l. og 2"
holdet træner 2 gange om ugen, i_ perioder J gange"
1. og 2" holdet træner sammen i forberedelsespeii-
oden, under turneringen dog kun om tirsdagen. Om
torsdagen træner 1. holdet for sig selv og Z. hol-
det med de øvrige h.old under hjælpetrænerens le-
delse.
- Det var nogle af [horvald, Rasmussens ideer,
hvordan har har tænkt sig at træne NB fra naeste
CSdAhUwU Vat.

Held og lykke !

BESØG FRA TYSKLAND
P. G.

@" (højeste amatør1iga) fra os-
dorfer Born har gæstet Nordals i weekenden 2o.9"/
2L"9. Fodboldkampen om søndagen med vort svækkede
1. hold end,te med en sejr på r-2 til NB. Gæsterr )
kurrne efter kampen ikke forstå at vi spiller så
langt nede i ræk-l<erne og vi- var forbavset over at
de spi-ller så højt oppe.

WESTON
lrr vrg tll vrg

TOIIY PETTR$ET
MøBLER

Storegode 69-71-Nordborg-T lf .45 l9 3 I
Vi sceller kvalilelen i høisædet

II,TA! ER SIGT I OID-BOY
ffi med turneringen L97r: oB hvor-
dan gik det så? Set med old-boys ØJne gik det
godt, vi har haft nogle dejtige aftener ud at det,
og ind imellem har vi også fået nogle point- Det
nye med at vi delte medlemmerne op i 7 p:ul_ier har
Sået over forventninS, og samtidig har vi traft 2-pillerud.va1g, som har forstået at klare deme
vånskelige opgave, at de ind imellem ikke har haft
for mange spillere til rådighed, nå ia, det kender
alle spillerudvalg.

)mospr:.,
7;ffis deltager hver 4. uge i lottospill-et
som kØrer i NB. Det er ikke som medspillere, men
som hjælperer oB vi må sige at det er et hoId, som
er glade f or at de må hjaelpe til, da vi ved at den
hjæIp vi yder, bI.a. kommer vor ungdom tilgod"e og
som sådan irele NB.

trI.Srn-T-R\r 1aa2Y
@age , hvor der skete noget til 81æ-
de for sporten på lYordals, og selvføIgelig tilbød
old-boys at hjaelpe til, vi er jo alle medlemmer
af NB-familienr oB som sådan også forptigtet til
at h.jælpe hinanden, foruden mange hjælpere og me-
gen irivillig ind,sats, kan man ikke køte en klub
som NB.

BESØG

,ffioys
1d-boys

P.r-nl i r!! ! I rlr,

et hold

OLD-BOYS IIJÆ,LP !

Iljælp kan
tænke sig
være sig
-^r tf I

L.l L - u rr

skrevet
1-r I .{r o) LL ultl .

har i sommerens Løb haft besøg af 2 hold,
fra Tyskland, et fra llamburg og et fra

desuden har vi spillet en fodboldkamp mod
fra campingpladsen i Købingsmark.

c]_ rrda An I i I ]9 eller StOr indSats, detuu J*'
til lottospil, Fest-i-by osv. så henvend

E-aTTid bruge, er der nogle son kunne

old-boys bestyrelsen, så bliver du op-
og den clag vi mangler hjælpen kommer vi

J. 'RfLYl{Kf
Tl t , .ti.,r,.:z4 - \oPnSOeG
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TR,M{ING I NORIAISHALLEN OLD_BOYS

llrrænrqg i Nordalshallen starter mand.ag d. 6.Lo.7)
kl" 20.oo 21.oo.
Nye træningstider fra november.

GENtrREALFORS
Mandag d . 27 .to .75 kT. '19 . oo
Husk denne dag, vi vil ikke
DIUJL,(, .J-L.

Nordalshallen.
opleve det der skete

Old-Boys

-ooOoo*

KOMENTAR FRA FOR]VIAN}EN FOR OLN:BOYS ANG" SFORTEN
l{å.r- man f æser Feters fo::gærres sØgen efte:r en n;/
mand ti-l al- iave SFOP.TIIN, ia så er ens første r,an*
ke, lici:s. hvcr er I en flok slr,-"re medlernmer" fli:
el et citat, oer siger: "Vil mar- nyde n':get, rLå.
man også, ycle noget", og det citat synes jeg fl ere
af lilB's mecilemmer skulle tage at efterleve: og
ikke blcb trække på smilebåndet og tænke, det ord-
ne:: Peter'. ][en bliv ikke overrasket når posten
ikke mere kommer med SFOR'JEN, så er det sket, nå-
ske foroi du ikke meldte dig.. 

-Hvrs nran vrl tænke den tanke at alle de andre som
laver: et sl,ort frivilligt arbe jde i l[B pludselig
sagde stopr nej, den tanke vil vi ikke tænke, for
vi er stadig en trofast flok, som føLer at l{B er
en klub som skal bestå.
lilu rril nogle nok sige, hvorfor skrirzer en old-
boys sådan noget, de kan jo lave SPORTElil hvis de
er utilfredse, det kan da også godt være, der er
en old-boys når han læser dette, som melder sig.
Men hvorfor er der ikke andre ?

-ooOoo*

GUTTTRIREiIGtrNES TUR TTL RINGtr

I

{

)

1

Vi rnødtes ved
kærpe bagage.
?

lfordalshallen kl.
Humøret var højt.

L9. Børge med en
og forventninger-

ne var store med hensyn tiI weekendens oplevelser.
I Augustenborg og Ulkebøl fik vi en stab håndbold-
piger på slæb. Turen gik så til Ringe.
Vi arrkom kl. 22.1o,, hvorefter vi blev indkvarte-
ret i geografilokalet. Efter ankomsten blev Ringe
j-nvad,eret af en bwrke sportsfolk! som var sultne,
deriblandt var vi. fa den første sult var stillet
vand.rede vi hjem til vort geografilokale.
Efter et par tømte luftmadrasser faldt vi endelig
i sØvn. lYæste morgen blev vi vækket af vor manager
B"Neesgaard, k}. 7 " Morgenmaden blev indtaget i
Ringehallen.
)erefter så vi på fodbold- og håndboldkampe, sær-
/ig kanpen mellem vore 2 modstandere Abybro fra
Alborg amt og Karlslrmde fra Roskilde amt" Efter
kampens.spil blev vi enige med os selv (især vor
anfØrer) om at vi ville gå videre til finalerun-
den" Kl. 15 mødte vi op på s'badion tf ørt vore trae*
ningsdragter. Det var meget varmt: oB det var
svært at komme igen:rem opvarmningen.
Vor første kamp skulle vi spille mod Åbybro. Re-
sultatet blev 9-t til de rødstribed.e fra Nordals.
Glade over sejren gik de fleste i svømmehallen,
medens andre gik i bruser. Efter aftensmaden gik
holdet samlet ned i byen for at more sig. Vi lan-
dede på en kro, hvor vi havde nogle hyggelige ti-
mer med Fredericias ynglingeherrer og Alborgs
ynglingedamer. Da kl. var 22 vandrede vi med et
hø3t humør op til Ringehallen, hvor der var fest
til kl. 24 for vort vedkommende. Derefter gik vi
trætte hjem i seng.

te morgen blev vi vækket af en veloplagt, men
:rrervØs manager. trfter morgenmaden klædte vi om
til vor afgørende puljekamp mod Karlslunde. Efter
en fighterindsats af GUTTtrRIRtrI{GENE b}ev kampen
vundet med 2-o. I sidste spilleminut råbte vor
glade arLf Ører Flemming ud til træneren : "I{a I }ia !

P,-poo / lrp-r el
Forklaring: Den foregående dag diskuterede vi og
træneren om hvor mange kampe, I eller: '), vi f ik
lov til at spille om søndagen.
VI VAR NU KLAR TIL Ffl{AIflRLrl[1EM, hvor vi sku]le
møde llolbæk amt og Tønder amt.

4.



Efter middagsmaden blev der hvi-let inden vi skulle
møde vore ffnalemodstandere. Enlcelte spillede kort
medens andre it ;g slappede af' kl" L1'1o trak vi
i vore våde A"åSi!";-å;'vi var overtroiske (sær1ig
Br;å;) "*-ikk" 

virt" spille i førsteholdstrøjerne.
Den"førsfe finalekamp ipringer vi let*og elegant
over, da det var vor-riigeste kamp i^Ringe (o-o)'
Eft-er kampen blev der drukket ikke så få sodavand,
med"ens vi overværede den anden f inalekamp, som

blev vundet at Tønder med 1-L"
liisÅ muir,t Vr BANJ<p 1ØNIER FoR A[ BLI\1E LAN]S-
IVESTER. \§
Det var bagende hedt og minutterne Sit f31p=oTll ))

til bage "Ii;;p;; blev startet (os sagt i-første halvleg' da

det stod. o-o af vor manager: "jeg kan ikke se ht'em

der skal lave-målene"). i{inuttet efter stod de:: på

måltavten f-o tii 1{ORDALS I Lige ef!9r ^føringsmålet
skete der en sjov oplevelse' trn "oold fra banen ved

=io"n af fløi iio" hen tLl Claus, der L forvejen
ha,de bolden (å;; rigtige). Boldene ramte hinanden
o[ Cfur= tog den føråte og bedste bold han kunne
rå i.cl I os sut-rtede op td baneo ned dea' Selv-
i.årååii-g aEn fårkerte , og-.?2 spillere 

^ 
og ledere

fik"sis"et billigt grin. Særlig vor.målmand Gyn-
,-t-,å",-Eo" jkke håvdI n^gi-l et lave_i den-ne kamo.
I anden ha1vlåg åominerSde vi totalt og i de sid"-
ste I? min. spIllede vi som d'et tilkommer sig en 

i

medens Tønder forlod sfadionen for at skifte trø:
J"","-(vi-van FoRfsAT ovtrR[Rorsre), medens vi var-
å"åå op" Efter en halv time kom [ønderspillerne

landsmester - strålenoe.
trfter kampen fik vi overrakt en vandrepokal og
pfuO", so-* kan ses i klubiokatet' Ilver spiller
også en plade
Efter at have været i bad gik vi ud til--bussen'
trj"mtor"n startede med et åej1ig!'-lal-:^IVEM VAR

IiT ITN VÆtDT IDAG? NtrT VAR DEH FRA IiIORIALS Al"
ri.ral imJAl If,JAI Disse ord fik pigerne at lLøre

mange gange På vej hjem'
I Middetfart gjoråe ,l nofOt ved KAROLI11E (cafe-
t""iaf), nvor-ii spiste og drak nogle pilsnere'
Kr;å; vor halleder-,, gav en omgang til hele holdet.

en
fik

Alt el-ke kkenudrsr

ES ,W.'Øy,""ffi
grror"node 

30 - 32 - T tf . 45 15 40
Nordborg

TRICOTAGEHU§ET
Sloregade 31 - t{ordborg

(Mange tak, Knud). En ha1
vi hjemturen. Vor træner Børge var meget glad og
stolt over triumfen og overlod ikke pokalen til
aadre end sig selv og aIle skulle se den"

E stormende jubel og klapsalver blev vi modta-
get ved Ha1len, og vi vll på holdets vegne sige
MANGE TAK til de der var mødt op og en særlig tak
til NB's bestyreise for den pæne modtagelse, og
de rørend,e ord under den efterfølgende bar:-ket.
KOM OG OPIEV GUITERNES NÆSTE IIJEMMEKAMP MOD
TØ]IDtrR !

Ililsen Ynglingene,
Gynther, Alfred" og Henning.

TANDSI\mSTER 197' - YNGLTNGE - NO_RDALS BOLDKI,IIB

Man

går da

ind

til ....

dqrrr
DAA'EI(ONFEKNC|N

k;æF TELF. ,15 I5 49
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Ss[y lrro
STEOET HYOR STORE NAVI{E UNDERHOLDER

OG GI.ADE MENNESKER i'øOES -
telefon 4!i 10 46

Slagter Bj ørn
sLAGTERMESTER g.,ØnN Nl ELSEN

Storegode 23 Nordborg tel{'.451447

MEDDEI,EISER FRA UNGDOI{SAFD "

ruÅnglpls sPrLr,ERtr
ffi Paustian og Helle Edemann på
banen bliver der altid bestilt noget hele tampe.))
i-gememr oB derfor ble.r de valgt som månedens
spillere " Helle spiller på pigeholdet og Fran-k på
lilleputholdet i JBU.

uÅwrlrms IroLD
@g Drenge A i JBU som har vist noget
helt enestående i efterårsturneringen" Iloldet har
kun sat I point til? de går tll sagen og der er
et meget fint kammeratskab mellem spillerne og
træneren
Vi ønsker alle tillykke !

Ungdomsudvalget

JINVTORS SE I{ER
@ vedtaget at man næste år (og mu-
ligvis de følgende år) vit sende et juniorhold,
ti1 Norge for at deltage i den såkaldte NORWAY- »)
CUP. De and,re ungdomsspillere behøver ikke være zl/
misundelige, for de bliver jo også juniorspillere
engangr oB så er det d,eres tur.

NO RD B() RG
KAI I-4 Ø LLE R

Telf. (M) 451462

BOGHANDEL

. rmar.tt kcber del ho*

KAMPER
STOREGADE 77o NORDBORG

TELEFON 4517 U

*trfl P-Ytr}ffiå;t-Gi;l
::* -:--_1 T(1 r=_:1.pt F.:'.1:,j.*

aCr TtP I0ft HEffir æ mE - eq,§.ci,qmffiHB 
["w"*s.* .'' r'o![4"ÅJgf;r_;et ; , " 'E:

IØVRIGT MENER JEG
man skal Iæse i dagspressen

at der er flere afbud til 1. holdet til en afgø-
rqrde kamp om nedrykning. 0m de afbud er beretti-
t ) eller ej kan diskuteres) men jeg ved at spil-
lere i klubben har spillet kamp et par timer før
de skulle giftes, eller man rejste før hjem fra
udlandet bare for at være med.
Om de spillere er tosset eller ej kan også oisku-
teres, men mon klubben havde været i denne situa-
tion, hvis man havde haft nogle flere med derrne
ind stilling.

D'l.U.

-ooOoo-
DET VAR SÅ PTMU UEJR !

e; i fiy over Atlanten.
Midtvejs begyndte spillerne at smide rundt med bol-
den tiI hinand.en, så flyet begynd"te at krænge, og
kaptajnen blev forskrækket. I{an bad andenpiloten
om at gå ud og sige ti1 passagererne, at d.e skulle
.tag" den lidt med ro. Et øjeblik efter var der d.ød-
h""stille i maskinen.
f,vad sagde du egentlig til dem, spurgte kaptajnen.
- Jeg sagde bare, at det var så fint vejr i dag,
at de burde spille udenfor.

KøBMANDEN

Benl Lauslon
Købiand

Tlf. 45 1503

Velegnet
skolevogn
og e§et
teorilokole

N. BOYSEN
Spbokken 2 - telf. 450096

7
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Der er også sport i et kxnne

leøre bil på den rigtige måde!

Lær det nemr og bekvemt i

Mekoniker Vrggo Lousten
Hovn bi erg

Tele{on 45 I460

ffiOAB.åI§ HøRE§KffiL§
J. BRODERSEN

N/rreskovvei 2 Svenstrup
te1f.456250

ltÅtill.FoRstKnlilg
Peter Mattesen

Mads Clausensvej 1 - 6430 Nordborg

- ring 15 02 lE

trI. PERREGAARD A.S

643I} NORDBORG B{74 SKOYEV
Tlt. 45 01 50 Tll. 44 44 00
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AFSLUTN]]VGSFESTER
Som bekendE-ffide s senioraf del ingens af slut-
ningsfest 1ørdag den B. nov. på Nørherredhus.
Der er igen lagt op til en festlig aften med goas)
mad og god underholdning. ø/./'

f år skal vi feste i den store saI, der er altså
plads til endnu flere veloplagte mennesker.
Reserver dagen allerede nu I

Dagen efter oB samme sted holder ungdomsafdelingen
sln store afslutningsfest. Frogrammet kendes endnu
ildre helt, men det kan allerede oplyses at i Lø-
bet af eftermiddagen underholder den kendte bugta-
1er FRED RfCO.
GIæd dig ti1 den 9. nov.

-ooOoo-
VTL TTL NORDALS
ffira liibeckr/Tyskland har via turist-
kontoret henvendt sig til NB med ønske om et be-
søg af et eller to lllleputhold i foråret 1975 pil
Nordals med muligt genvisit året efter i liibeck.
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takker spillerne og bestyrelsen for opmærksomheden
under hans sygehusophold.
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