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MAI{EDENS I]OLD- OG SPTLLERE
Tove Møl}er fra pigeholdet og Allan Bak fra Lille-
p ) B har vi denne gang valgt som månedens spille-
l1ånedens hold blev Junior A i JBll forcli de viste
en glimrende indsats i de sidste par kampe og opnå-
ede udmærkede resultater. fa vi spilfede j- flader-
slev slog vi dem med 5-0 og herhjemme vandt'vi over
Abenrå med 4-0.

IIATTI}TG
ffiskabsklub fra Hattlng kommer på besøg i da-
gene fredag den 2o.juni til søndag den 22.juni.
Det bliver et drengehold, puslingehold, lilleput-
irold og et pigehold der gæster ldordals.

FÆDRE }TOI AKTTVE
@e til Lilleput A-JBU-spillere som
har snakket med mig om vi skulle udfordre drengene
til en dyst en aften i sommer, når forårsturnerin-
gen er færdig. Jeg vil prøve om jeg kan amangere
e bådan kamp og er der flere fædre der har samme
tanke kan vi nok stille flere hold og få en afslut-
ning på forårsturneringen evt. en lørdag eller sØn-
dag.

odidos 9-

FIl{M
pumflY

Ttr. 45't6 25
- ET HELT HUS FYLDT MED SKO

,,chiki,,
LÆDERVARER
NOIiDBORG TLF.45 04 29

Løn er penge, der skal forde-
les... hu:holdningspengc.,.
lommepenge... noget i en
lille æske til sommerferien..,
eller til haven . , . gør det let
Tal med Sydbank
- de trlcr Deres sprog.

SYDBAI§K
- den sønderlyske bank
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Løftertott -.Nordborg - Tlt. 45 IS 47

MObil eri.t service r{ORDBORG KIOSK
N. Lehrmann Madsen

Storegode 49, tll. 45 01 7 4
Aut, ti ps{orhondler - tipssysferner I

BLADE - TOBAK - PIEER _ RYGEARTIKLER

KAFFE - SOUVENIERS

NB! Film tÅmkoldes

LIILtrPUTTER OG MII{IPUTTI]R SE }fiR !

o nr. aZ i Øster-lund. J)e kan afhentes hos mig eller ring +ior+r, \så tager jeg dem med næste gang vi mødes. I

Bent Mølier
-ooOoo-

DAI\TER _ I]VOR BLI1ER T AF ?

Det ser ikke alt for lovende uo med damehroldets
fremtid i NB I

Tilslutning til træning og kampe er alt andet end
tilfredsstillende, hvis der ikke snart dukker fle-
re op, bliver vi desværre nødt ti} at trække hol-
det ud af turneringen.

IIVORDÅ}T GTK IET ?

f weekend )L.r. - 1.5. var et ungdomshold fra l[B
syd for grænsen for at deltage i et internationalt
stævne. Ilvordan det gik får vi måske at vide i_ næ-
ste SPORTEN. I
Altså - vi venter spændt på jeres beretningl
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COHDITORI

il. WERilER
Tlf. 45 17 53 - Langesø

ltlttEs0
BAGERI ?lelmuth ?lønsen

Blikkenslagermester - l/\IS'installatsr

Bækgade 2 - telefon (04) 4516 54

NORDBORG LANGESø BNOAAIIE
450252 45 12 85 45 1334

OLI-BOYS-}IYT

BERLlN
T-- i oagene ).-4.-r. o<uober bievet inobucit ri L

v lskabsbesøg i Berlin. Så her er der lejlighed
tii at invitere lillemor på en litte rejie. prisen
på rejsen vil vi først kurure fortælle jå" omkring
august. Vi kan dog fortælle at ophoid og fortæriÅg
i Berlin er gratis.
Overvej dette tilbud op meld dig tif denne rejse.
Såfremt Cer ikke er oldboys nok som melder si[ tlf
deme re jse kan evt. seniorspillere komme med.

-ooOoo-

DET KAN I IIAG V,ffiE BtrIG}TDT I

ner j SPORTEI\ spØrger
om_der er nogen i klubben der vil afløse mig somredaktør for bladet.
Min første forespørgsel kom i august L9T/+ og der
el sladig ingen afløser i sigte. Kan det væie rig-tigt? Alle der er interesseret i at NB fortsat hårsit eget klubblad bør nr-r endelig vågne op og være

) behjælpelig med at Iøse dette problem.

P. G.
-ooOo o-

molermester
Tlf ,45 lB52 - 0sterhoven ll - Nordborq

Slagter I
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Pølrcmrgerl

K. STERNBE[\G
Storegode 56 - Nordborq - Telf. 45 17 153
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Grillstegte kyllinger og forårsrul ler
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Tlf {041 4s 10 19
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Junior A holdet fø}er sig dårlig behandlet af fest-
udvalget I Grunden er, at de nåtte spille en turno-
ringskamp i tr'est-i-by-ugen i Østerlund, ft-,rdi de, )

ikke var plads til clem på Langesø stadion.
Jeg havde ellers ventet et læserbrerr fra træner"en
on sagen, desværre er brevet ikke kommet - men jeg
vil alligevel tage sagen op fordi der faldt nogle
hårde ord, til festudvalget, som efter min mening
er helt uberettiget.
tr'estudvalget er attid interesseret i at der spilles
så mange ungdomskarrpe som muligt i iclrætsugen. Vi
prioriterer sportsarrangementer meget rrøSt. Ilavde
det ikke været tilfældet, så kunne vi nøjes med at
lave et par fester i halten - Cet ville være meget
nemmere og vi kurure spale mange timers arbejde.
Vi går meget tidlig Lganl r'ed a b i ave et orograr-
udkast. På dette tid,spunkt (omkring jul) kender
ingen turneringsplanen endnu. Bagefter får ungdoms-
afd.elingerne opgaven "at fylde" programmet ud med
så mange kampe som mulig. Det blander vi os ikke i.
Sikkert har man i mellemtiden fundet ud af hvor
Iej Len har været i dette øb. Men jeg er bange I n,
at juniorspillerne ikke fik dette at vide derfor
disse linier.

P. G.
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Storegade 31 - Nordborg

ALS CUP 1975
NE vil igen i ir a:rangere oerLne turnering so- er
blevet væIdig populær ude blandt klubberne, da man
rz \ synes, det er en god opvarmning til efterårs-
t Ineringen. Turneri-ngen spilles som cupkampe cg
er for alle al siske serie + og serie l, hold. fer
er ialt sendt indbydelse ud til 9 klubber. Kampene
spitles på tirsdage og torsdage kI. 19.oo ved Nord-
alsha len i perioden L7.rt. -'.8., red IL-raien J.
,.8. I de J uger i Danfoss ferien er der pause.
Vi håber publikum vil møde op til disse kampe, oB
at spill.erne vi-l medvirke til at kampene bliver
afviklet i en god sportsrig ånd.

UI{GDOMSI]OLD TIL SÆDIING-GLTLNAGER
at vore drenge

en garrg om året mød.er Crengene fra Sædding-Guld,a-
ger ldrætsforening. I år er clet SGf 's tur til at
være vært og indbydelsen er lige nu kommet.
Ungdomsudvalgeb går nu igang med at planlægge turen
Tidspunktet er søndag den 1o. aug. og man ønsker at
stille med 2 miniputhold, 2 lilleputirold, 2 drenge-
hold, 1 ynglingehold og hvis det er muligt med et
l )d med 5-B årige. Dei bliver sikkert atte tiders
tur. f SGI's brev står der noget om at man har 2
baner til rådighed og at der er mulrghed for at
komme i Guldagerbadet.
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Sslylro
STEDET HVOR STORE }IAVNE U]{OERHOLDER

OG GLADE ilENNESKER MøDES -
tclofon 4!i lO 46

Slagter Bj ørn
SLAGTERMESTER BJøRN NI ELSEN

Storegode 23 Nordborg te|f.451447

lannoncører I lannoncører I

SKA}ER UNDER T'OIBOLDSFILItrT
Srm af le ved har vi været ramt af nogle grinn_e
utreld her i f oråret, hvor der oven i smerter og
anden ubehag kommer omkostninger.
l)er er blevet spurgt orn klubben kan gØr:e noget for
at støtte økonomien og vi har måttet svare nej,
det er der ingen penge ti}.
For at klubben skulle kunne trjælpe vilte det være
nødvendig meo en forsikring - og en forsikring oer
dækker alle i ktubben vil blive meget dyr, så dyr,at vi ikke tror vi nogensinde får råd dertil. Der-
for bør hver elkelt nok overveje om ikke det varrigtigt at tegne en personlig fritidsforsikring,
en sådan vi-lle jkke blive ret- meget dyrere for-åen
enkelte end hvis klubben skulle kræve dækning til
en fælfesforsikring.
Iøvrigt er bestyrelsen igang med at arrangere et
spillermøde hvor vi kan diskutere dette tioblem
ned forsikringsfolk. ' l

RaqJ-rznal oo
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I{t)ROBORG
KAI I-4øLLER

Tclf. (M) 451462
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KAMPER
STOREGADE 77o NORDBORG

TELEFON 4517 44
(M) 15 m 70

TAK

Jeg vil gerne takke alle der har været med til atI, .-F_i_t-rrz 1}ry blev en så stor SuCCeS.-",)L./t
I1r, sær:lig tak tiI de syv mand der har./æret sammen
med mig i festudvalget siden december i fjor.
Vi kan være stolte over det resultat vi har opnået
- men helt ærligt - hvad vilte vi have vaeret uden
de mange hjælpere, der altid har været tilstecle
når der var brug for dem?
0g derfor vil jeg også rette en særT ig bak ti L al-
ie dem der altid vidste hvornå,r der. var br:ug for
dem - og det udenE-Gstudvalget måtte katde.
Iljertelig tak. p.G.

-ooOoo-

LÆSERBREV
EffiTlæ-gget "UTILFR-EDS, er det efterlyste læser-
brev fra træneren ],{ilty Nietsen nu dukket op. llet
blev afleveret den 27.5. altså for sent tll at
k pe med i dette nr. af SFORTEN. Såfremt Witly ØrL-
sker brevet offentliggjort kommer det selvfølgelig
i næste SPORTtrN.

KøBMANDEN

Benl Lauslon
Købmand

Tlf. 45 15!l
N. BOYSEN

S6bokken 2 - telf. 450CI96

Velegnel
sko I evogn
og eget
teorilokoleHlEmstuoR,s

6430 NORDtsOt:(; rt F . ().1 ,.r518 18
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Mekonrker Vrggo Lousten
Hovnbierg

Telef on 45 l4 60

Der er også sport i at hunne

høre bil på den rigtige mådel

Lær det nemr og bekvemt i

t0RIt.Å[§ ronE§to[E
J. BRODERSEN

Nlrreskovvei 2 Svenstrup
telf . 45 62 50

APROPOS SPORTEN,
ler er stadigvæk nogle medlemmer der klager over at de
ikke får SPORTEN, I d.ette tilfætde bør nan henvend.e sig
trl kassereren. )Iøvrigt "nej tak" ti1 den venlige læser som kom med trl
buddet om at sende redaktØren to SPORTINN tilbage hver
måned - han får nemlig tre !

FEST.T-BY - GLIMT,

ET PAX TRAIT,E TTMER
ldag--er d-a?4ft=å-sportssjov - bare det går Bodt -vi nå hellere nøde tidlig - borde og stole har vi
heldigvis opstillet natten før - bare vi ikke har
glent noget - børnecykler, bambuspinde, klæbestrim-
fer, bacoa, fu8lefrø, mudharmonika osv. - Gete
end 117 ting skal der bruges deme aften - a1t er
tilstede - [eldigvis - uei hvem for har

hmder - præsentation af deltagerne gik som aftaLt
- præsentation af orkestret - meget professioneltl
- nu skal de give instrumenterne hele armen! -
hvad nul - de spilfer jo ikkel - diskussion "Hr.
Jensen" oB Erik - Poul kommer fra den andea ende
af salen med en bakke Øller - nå derforl - a1t af-
taltl - bare jeg fik ikke noget at vide - nu Bå"
alt efter programmet - er der nogen der har set
nit program?! - rymaEtikpi8erne ind - flot syn -forberedeleer til spil I - spil I - gik Aodt -
hvorlor blev 01ga og Fim ikke E. 1? - det var
galt med Fim's lyn]ås! - spil 2 - ingen problemer
- Fire lops ind - nu er der profis på scenen - ver-
denskendt helt ned til Slesvig - forberedelser til
spil I - alt i orden - også domeren finder efter-
hånden ud af hvad det drejer sig om: - taek-wondo
folk står parat - ingen måtter på gulv?? - nej!
- mursten går i looo stykkerl - vær bare parat meal
kosten - karatefolk på stikord ind - sLår bf.a. en
mursten i stykker - men kun i tolll - bumsl - fra
2 meter ned på gulvetl - Knud bLiver kridhvid - de
Slg! ha' nlåtterl I - næste proBrampunkt: fæfLessang
- en fiasko - vi nå i frentiden nøjes med 6n gang
fæflessang på Nordals - alsinger. sanBaeten på Nør-
her"ednus: - coi_ L - TolLoparodi"l - aorsom-l
a .a Li 18 og sager koraer rer-e øjeblLk I I I L
og llfred alias -amF og Bjarl,e - L aliyer o ,
spændende: - spil ' - næsren Lo.forskcl ige gen--
stande skal bygges op i hallen i nulkomranix - går
fint! - Vinderne kåres - hvor er mit ptogram?? -slap afl er fadige I I

knækket deme bambusplnd? - de første aktører kon-
mer alferede - kl. ).7.1o - endelig komer de også
med Ecenen - bare de hrtig bliver enige om hvor
den skal stå - mon det hele klapper? - vi skulle
nåske alligeve1 ha' afholdt generalprøve - hvad nu?
Lysbilleder kan ikke ses på nurstensvæggenl - det
har vi oa prø\et før! - Jo, men da var det mørkt i
hallen! - det ordner formanden og Kaj - Bjarne
placerer siB ved ind8angen - kf. 18.1, - hvad nu'i
nogle af guirlanalerne skal ned - gymastihrigerne
er bange ior de bliver hagende - så højt hopper de
da lkke! - ha-hal - nej, de har et eltet andet de
svinger op og ned - altså op ad stigen og guirLan-
derne ned - hvor bliver tilskuerne af? - det vrim-
ler med aktører oB hjælpere ved indgangen - kl.
18,4t - 86 tilskuerel!! - Bjarne vil sælge hele
arrangementet ior loo kr. I - hvem har nit progran??
- en sprechstallmeister uden progranl I? - bare det
går godt - Bjarne får pludselig travlt veal kassen
- k1. 19.oo - vi nå hellere vente 1, min. - kl.
19.lt - æsten 7oo betalende i hallen! - lad os
beg-yndel - Erik byder velkomen - nu er alt i gode

IIKil] SilK

RUTE BILSTATION ENS

AVISER - BLADE . TOBAK & CHOKOLADE
TE1F.451428
Abningsriderl H'e,doge r | [1. 20

Lørdoqe rll il. l9
Sondose til k1. l3I

NORDBORG AFDELING

- en bonk De kon regne med!

HtFilll"FoRslrRlllG
Peter Mattesen

Mads Clausensvej 1 - 6430 Nordborg

rimg f5 02 lE

U, PERREGAARD A-S

6430 NOROBORG 6474 SKOYBY
Tlt. 45 01 50 Ttf. 44 44 00

Korn - Fodcrsto{fer

Brrndrcl - Byggemoterioler

dær&Jør{ensenEEE\)E@

NORDBORG - TLF.451750

DE ER ALTID YELKO*&'4EN PÅ

D
S ,..rroN 4s0535

§lagterf,orcetndngen

Fa. J. J.JENSEN
Nordborg telefon 45 14 06
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,{ORDBORG FARVEHANDEL
v,/1. Lorsen & søn

Storegode 62 tell. 451669'

Alex's
Conditori
Th. Brorsens-
vej 55

Ttf.
45 17 61
Kelly og Alex
Nissen

Haynblerg Buttk3center tell, 45 1760

trifi lenserr
Ollotyr. Cmlrrlvrrro ol rlff

rul. g.r. 99 vradredrr

Lærkevei g/ - Longesp - f1! .450565

Ejnar Lorenzen

købmand Turøvei 12 Kirkeby ..45 0O j5


