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Len er penge, der skal lorde-
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Søndergade 7 - Guderup - Tlf. 45 8l lO
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n-ordborg - Tlf . (04) 45 l6 58

NYT FRA UNGDOMSAFD.

MANEDENS HOI.,D

I denne måned har vi vatgt Lilleput A i JBU som ef-
t 1 4 kampe har B point og )1-4 i målscore. Det er
et meget fint resultat i denne række.
MfuTeIINs SPILI,ERE

-

Fra pigerækken blev det Lene Jessen og for drenge-
ne blev det Valter Neumayer.
Vi ønsker alle tillykke med valget.
pÅsrotun r I{AMBTTRG
ffiurg med to irold for at gØr:e Ben-
visit hos Osdorfer Born, som besøgte os sidste som-
mer. Vi kørte Langfredag om formiddagen i ret godt
vejrr oB kom til l{amburg kl. 15.oo i snevejr - der
1å ca. 1o cm sne på jorden. Der var arrangeret et
stævne med 6 klubber, men det måtte aflyses på
gnlnd af vejret. Vi fik dog en kamp med begge hold
mod vore værter og tabte begge kampe knebent, så
har vi også prøvet at spille under sådarrne forhold.
Efter kampen var vi på rundtur i byen, i Skt.
MichaeLskirche og på havnerundfart en oplevelse
r )husker længe. Skal hele turen beskrives vil det
fylde flere numre af SPORTtrN.
Jeg vit benytte lejligheden til at sige tak til
drengene for god opførsel og ti.l de forældre der
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Fornand : P, Sønderaård, uåAevej 7, i1I. 450401

Næstlormand r cert Jensen, Klinabjera, trt. 416)49
(Bsseler ! Petcr Hansen, L..kevej lo, tIf. 451856
Sekretær : chr, KronborA, Sproaøvej 5, ttt. 45A644
,{edleh . Petei CIock, Mo6evana 28, i1f.451179
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rornand : Bent Riemeri Læ.kevej 20, tlf. 450281

UNCDOMSAPDBLINC

Forrand : lent Møl1er, Po!!elvej L rrt. 45ar4,
Sekretrr I Andreas Jensen, Løkkea I, i1f.450211
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Lølterlott -.Nordborg - Tlt. 4515 47

I\ORDBORG KIOSK
N. Lehrmann Madsen

Storegode 49, tll. 45 01 7 4

Aut. f ipsforå ondler - f ipssysfemer !

BLADE _ TOBAK - PIBER _ RYGEARTIKLER

KAFFE - SOUVENIERS

N8! Frlm lremkaldes

var medlå turen tak for den interesse I viste.
Da vi kørte hjem var alle enige om at det var alle
tiders tur og der var mindst 1o der ville sende
noget til mig som skulle i SPORTEN, men jeg har
intet modtaget. I

Bent Møller
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ltEsT illut{E
Per Kolmos
TtTG'p'ffi-i11er - har fået ben i en havefræser.
Ilan regnei med at være klar til at spille fodbold
igen om ca. i ager. Fra holdkammeraterne fik han
en 8ave.
II-elle Tiettie og Laurin-e YaYeq
@arter i maj måned med at træne
miniputpigerne (tif L2 år). Der var pludseJ-ig in-
teresse-hos en flok helt unge piger til at spille
fodbold og til dem skal der selvfølgelig også være
plads i NB.

Anders Ebsen )
YI$ffiffirer sidste år - var servføtgeli8 også
med på det stærke ynglingehold i indendørs der
blev omtalt i sidste SPORTEN.
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il. WERTER
Tlf. 45 17 53 - Langesø

?lelmuth ?lønsen
Blikkenslagermester \I \l S' installatsr

Bækgade 2 - telefon (04) 4516 54

NORDBORG LANGESø BROBALLE
450252 rts 12 85 45 13 34

Anton J ensen
@ltef inger i træningskamp ) - har ved
iørstetræning eftei hans uheLd forstuvet fingeren
vecl siden af .

\
Ar.*.lrs Refslund
@de) i old-boysafdr)- - Iæser ikke
dette-hanfårnemligstadigvækikkeSPoRTtrI{.
Arthur Callesen
@'s boldekspert) takter ttB for op-
mærksomhed uÅder hans sygehusophold.
Lars Knudsen
Drengeffi'r - vandt konkurrencen fra SPoRTtrNrs
mart--udgave og fik en ny træningsdragt. Børge
Neesgård var vidne ti1 at lodtrækningen foregik
korrekt.
Redaktøren takker dem der har deltaget i konkurren-
cen.
Bent Riemer

modstander af en topscorerliste her i
SPORTEN - det samme gælder for ungdomstrænerudval-
get.

NBrs Weisweiler) og 2o andre friske gutter var i
for at se l. divisionskam-Esbjerg på "studietur"

pen EFB - I{olbæk.

molermester
Tlf" 45 1852 - Osterhoven 11 - Nordborg

Slrgterl
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Pølrcmrgerl

K. S'TERNBEi\C
Storesode 56 - Nordborq - Telf . 45 17 I53
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Prov vor bcrrmlc rnrelning.

Grillsiegfe kyllinger og forårsrul Ier

Anna og Yiggo Bombcrg
Tlf (04) 4s1019
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@FESr-r-By L9Zr.
Mange timers forberedelse er afsluttet, og forhå-bentlig honorerer befoikningen på Nordals vore ån-strengelser om et alsidigt progiam, også i år me )godt besøg til alle vore arrangementei.
En solid opbakning forventer vi selvfølgelig afvore egne medlemmer - der er jo noget til alle.F.eks. fem timer med J.ltylius, Ole Bidstrup og dis-koteket Moonlight pinsesøndag i hallen - det lli-ver sikkert en stor oplevetse for de unge. Sidste
år var der ca . 7?o unge i hallen og d,e morede sigpragtfuldt. (Også i år vil vi kun åæIge sodavand
og popcorn i hallen denne aften)
Til bal om lørdagen ønsker Festudvalget at også
-ret mange af NE' s og ldII' s medlemmer med venner og
bekendte allerede møder op til fæltesspisning kll
19.oo - bemærk der er levende musik til undeihold-ning. Har du ikke lyst til at lave madpakken selv
: så.ring til I{ETRO senest torsdag aen fr. maj ogbesti-f en PINSEPLATTE (marin.sild - rejer - 2"slågs
påtæg - ost I mørbrad smØr - rugbråd - fransk-
brød) tif L? 19, - vi udleverer den =a i hatten kl
T !. oo sammen med bestik. ),

0g måske er det netop dig der vinder rejsen tilIlolland - vi udreverer nemlig gratis 1oåsedler til
dem der møder inden kl. 22"oo.

WESTON
lrr v:g tll vrg

TOIIV PETERSEI
, Mø8LER

Storegode 69-7 I -Nordborg-T I f .45 I 9 3 I
Vi sæller kvalilelen i høisædcl
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30- 32 - TIf. 451540
Nordborg
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TRICOTAGEHUSET

Storegade 31 - Nordborg

Torsdagens arrangement vil vi også n gvne. Der er
lagt op til den helt store familieaften i Nordals-
hallen med forskellig underholdning, gymnastik mo-
derne, taekwon-do og kampen om "NordaLsmesterskabi )traditionel femkåmp". lfer dyster en dame og en
heme fra fem nordalsiske klubber om titlen og
4oo kr. til klubkassen. Selvfølgelig vil vi fia NB
forsøge at hente titlen og pengene og det går sj_k-
kert meget bedre, hvis mange l\B'ere hepper for vore
deltagere.
Det var et }ille udpluk af det der bydes på i I,EST-
I-BY-ugen, og hvor vi specielt Ønsker at se så man-
Be som muligt fra klubben. Et detaljeret program
udsendes om få dage til 44oo husstande på Nordals.

-ooOoo-

ANGREB MED FI]ERE - FORSVAR MED FÆRRE I

Da dette skrives er der spillet 4 turneringskampe.
Der er som ventet, både god"e og mindre gode resul-
tater at se tilbage på, men ingen tvivl om at vi
kan være godt tilfredse med" starten.
Fordi det er så tidligt på sæsonen vover jeg mig
f h med nogle bemærkninger sagb på sidelinien, be-
mærkninger spillerne selv kan gøre til skammel
Jeg tror på at den rette sammensætning af holdene
er på vej, jeg tænker her på 1. og 2. holdene. Men

Man
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STEDET HVOR STORE XAVilE U}IDERHOLDEB

OG GIIDE HENNESKER iIøDES -
tclolon45fO46

Slagter Bj ørn
SLAGTERMESTER BJøRN NI ELSEN

Storegode 23 Nordborg tel(.451447

l 9r n9k noget mere i tviv
l"^gk" som.vi spiller. Denle tvivl s§ldes at der,
set_ped mine øjne, beflnder sig att lor få af vorespillere fremme på modstandernås banehalvdel nårvi. angrib?"._ For mig at se : skal vi være så mange )spillere i forsvaret, så helgarderet at spillerie'ligefrem går i vejen for hinånd,en, at det kniber
med at finde ud af hrvem der skal gØre hvad I IOverdriver jeg ?
Mit råd skal være angrib med nogle flere og for-
svar med nogle færre !

Mine bemærkninger om angreb/forsvarsspil er de sam-
me som dukker op på sidelinien under kampene, til
træningen når jeg taler med andre intereiserede,
derfor Fyngs -jeg, at det er rimeligb at I der spil-
1"" ggså får lejlighed tit at høreftæse dem, iktkefordi der heri ligger nogen som helst orakeiløs_ning, nok snarere et spøigsmål.
M?^ altså, sådan mener jeg det ser ud på deme tidaf sæsonen 

per søndergaard
}ITE TURNERJNGSREGLER FOR OID-BOYS
r1Ørge de nye turneringsregler er der sket en æn_ ildring for old-boys. Fremovår kan et old-boys holdbestå af indti\ L1 spillerer og der kan foretages
Iøbende udskiftninger under'hele kampen.

T{ORDB()RG
KAI HøLLER

Telf. (M) 451462

BOGHAI{DEI

,tftrt kebes del ho*

KAMPER
STOREGADE 77o NORDBORG

TELEFON 4517 44
(04) 45 00 70

OLD-BOYS-NYT

LØR|AG, fEN 7.6.75
ffii old-boys fest, vi skulle gerne

[-ve rnaÅge, så reserver denne dag. Der vil bl ive
udsendt ind.bydelse til alle medlemmer.

LØRDAG-SØNDAG 17. -18. 5.
i-bY har vi inviteret et

old-boyshold med damer fra llamburE: hvis der er
nogen som kunne tænke sig at huse et ægtepar kan
de henvende sig til bestyrelsen. Besøget er fra
lørdag middag til søndag eftermiddag, og der er rig
lejlighed til at tilbringe en hyggeLig Iørdag aften
i Nordalstrallen, hvor der er dans og udskærrkning.

TURNERING
Til en for old-boys starter d.en 7.r.7r, BØr
det let for jeres kammerater, som har fået den op-
gave at stille 1:o1d, lad os blive fri for aIle de
afbud som vi havde sidste år, så husk holo onsd"ag
fri til turneringskampe.
TRØJER - BOIDE

passe på disse ting, da det er
nye trøjer og bolde. Tænk på det

betaler di-sse ting.
plp os med at

r,ostbart at købe
er jer selv der

KøBMANDEN

Eent Lau§lon
Købmand

Tlf. 4s 1503

N. BOYSEN
Spbokken 2 - tell,450096

Velegnet
skolevogn
og e§et
teorilokole

+l o tK I



Mekonrke, Viggo Louslen
Hovnblerg

Telefon 45 1460

Der er også siort i at htanne

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

tonlt.tls tøRESt0tE
J. BRODERSEN

Nlrreskovvei 2 Svenstrup
te|f.456250

t JERES TR,ÆNER HAR oRDET )
NTT FRA PUSLINGE
Vi er nu godt igang f or d,e to holds vedkommende. \\Vi starter i år med I hold i JBU og 7 trotd i SI. tt

Ilold I klarer sig over forventning, 4 kampe g po-int. Målscore 1+-4. Hotd 2 begyndei. først den 22.+.
og med den træn-i-ngsindsats det har vist sammen medhold I skal de nok klare sig. Ijold 7 går det ogsågodt, det samme med hold 4. Der er spitlere nok,
_o_g $9rfor kamp om pladserne. Det hele kører godt.
Vi håber at foræfdrene vil komme ud og se noåte
hjemmekanpe: det hjæIper ligesom tidt-på bådå spil-Ierne og trænerne.

Morten, Svend Erik, Peter og Oluf.
LILLEPUTTtrR
ffiffifar tilat begynde turneringenr med den
træningsflid og de resultater I har opnået i træ-
ningskampene har vi god grund til at tro at begge
hold vil klare sig godt. Sidste week-ends resulta-
ter 4-1 og 9-O over Egen viser tydeligt at det er
Lilleputter der vil noget.
Kan I fortsætte med det gode sammenhold og det e- ,
nergiske spil I har vist i de sid,ste træningskampe,
har vi alle mange gode kampe at gIæde os til.

Johannes. Poul trrik oq Preben.
RUTEBILSTATIONENS

ffi«il1 @s[K
AVISER. BLADE . TOBAK & CHOKOLADE

TE1F.451428
abninestider; 
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tøndoqe trl kl. 13

NORDBORG AFDELING

- en bonk De kon regne med!

HAFilII.FORSIKRIilG
Peter Mattesen

Mads Clausensvej 1 - 6430 Nordborg

- ring f5 tl2 lE

il. PERREGAARD A.S

6430 NORDBORG 6474 SKOYBY
Ttt. 45 01 50 Tll. 44 44 (n

Korn - Fodcrsto{{cr

Brrndsel - Byggcmotcrioler

HumrAJqftnsenlrgrryA\3\[ls@[

NORDBORG - TLF.451750

DE ER ALTTD VELKOtdlvtEN PÅ

NØR
HERRED

HUS TELEF.N 4sos3s

§lagtertomotmingen

Fa. J. J. JENSEN
Nordborg telefon 4514 06

TIL

-JRDEORG FARYEHANDEL
v.'1. Lorsen & spn

Storegode 62 telf . 451669

Alexte
Gonditori
Th. Brorsens-
vej 56

TI'.
45 17 61
Kelly og Alex
Nissen

Havnbierg Butlkscenler tell. /t5 1760

EliI lenscn
Ollolyl . C.ntr.tv.rr. o1 llilf

.nl. g.r. og vudrolrr
Lærkevei 87 - Longesø - Tl{. 450565

Ejnar Lorenzen

købmand Tr:røvei ,12 Kirkeby ..45 æ 55


