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Løn er pcnge, der skal forde-
les... husholdningtpenSc,..
lommepenge .nogetien
lille æske til sommerferien...
eller til haven...96r det let
Tal med SYdbank

- de taler Deres sprog.

SYDBAi§K
- cjen sønderjyske bank

Storcgacle 4 - Nordborg - -flf.45 14 26

Sønricrgade / (,uderup -'l-ll.'15 81 10

ffixnrsTtx$EIt

§porlrartikler

SønJerborB Il[. l:4) +].15 57

Nordborg - Tlf. (04) 45 16 58

Nordals fik
BEDST I SØI{IERJYLLAIIN !

t i- SørLder;Yf land" kan virke
som pral, vover jeg alligevel at bruge det som

overskrift.
For kan nogen mon fortætlre en formand i ) 1 en fore-
ning hvor Iyspunkterne er få, når det gæ1der resul-
tnfE" af =pirfere mellem 19 og 4C: år midtvejs i
sæsonen ?

Derfor ynglingespitlere ) hjertelig tillykke med

mestersLabet fra- formanden, ieg glæder mig med ier'
j"g glæder mig sammen med Børge l{.r oS så tilgl'r
j"å [erne sr**" Børge lii. når han kommer med sit :

it-tå.. da bare kommå ti} ynglingekampene hvis I
savner m:L1 godt spil - vil jen til at spilleu '
Ja ikke ! I I AlIså også stort tillykke til dig Børge
ldeesgaard, du har jo ret mand.
I-Ier åtaf der kun være plads til e. hyldest for en

h fir. sportspr:æstation af jer yngli"s?' I har nu
rzisi senibrerne vejen. Endnu engang tillykke'

pokalen

Per Søndergaard

odidos *

Fll{}t
p[ms Y

Tll. 45 16 25

- ET HELT HUS FYLDT MED SKO

,,chiki"
LÆDERVARER
NOIiDBORG TLF. 45 04 29
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Pat.? D. And.?.an

Løftertoft -.Nordborg - Tlt. rts tS i7

NORDBORG KIOSK
N. Lehrmann Madsen

Storegode 49, tlt. 45 01 7 4

Aut, ti pslorhondler - tipssysfemer I

BLADE _ TOBAK - PIEER - RYGEARTIKLER

KAFFE _ SOUVENIERS

NB! Film fremkoldes

IR VT TX](tr BtrDRE ELI,ER I]VAD ER DER GALT ?
igspillet. Af

stillingerne ser man at: Hold I er næstsidst med
1p. målscore 26-16, hold II nr. 4 rnecl 14 l. og ,

';1-?L, hold .'-II nr. 5 med 11 p" o€! LB-'1-,J og hold I

IV nr. I ned 17 p. og målscore 44-18.
r-:: det placeringe-r', man havde forventet? Er det
tilfredsstillende for alle? Er det en virkelig kon-
centreret indsats, der er ydet for at opnå disse
rciul'ater'i rr Jet Iræninge1, kan"rerarskabel, fa'i-
litet-^r eller vore dispositioner, der er s§id i
vor situation i o.ag, eller er vi ikke bedre? Vi må
ihrrertfald se i øjnene, at placeringerne for et par
af holdene er for dårlige, og at spillerudvalget
ikke er helt tilfreds med den indsats, der er ydet.
I)et gavner ikke meget, at der in«l i mellem spilles
nogle gode kampe med dejfigt spil, når den sidste
snerf alligevel r angT er.
Lacl os se lidt på er- af de ting, der måske har rræ-
ret mest utilfredshed med., holcisætningen.
Al}e ved vel hvad vor måIsætning og linie går ud
på. ilarmonien mellen disse to skulle gerne give en
høS moral på holdet, afhængig af hvord.an holdent, Isættes sammen, hvordan spillerne opfatter sig se-.'
(Sod, bedre, beclst), og om vi holder: hvad lovet er.
let kan for mange se mærkeligt r;d med a1le de ud-

o9

coNolroRl

T. WERilER
Tlf. 45 17 53 - Langesø

1ÅltGES0
AAGTRI ?lelmuth ?lønsen

Blikkenslagermesler \/l/S-installalør

Bækgade 2 - telelon (04) 4516 54

NORDBORG LANGESø BROBALLE
4so252 4s 12 8s 4513 34

skiftninger: der har tæret indtil i dag' Men da vi
star,tedel travde vi faktisk 2 ho1d der i vore øjne
kunne være lige stærke. Sir var clet op til os og
f E" frem til Oet bedste i ]ienholC til Linien. fet
gav i træningskampene sig udslag i mere eller rnin-
år" nye hold hver gang, men vi filc alligevel et
godt grundlag for vort videre arbejde, og styrEen
Ei"g årternåioen som turneringen nærmed'e sig' Så

da åtarten skulle 8å, troede vi virkelig på bedre
resultater end de opnåede. Dels på grund af god
træni-ngstilslutnins, et godt kammeratskab og ikke
mindst sn sund optimisme blandt spillerne '
Vi kom også godt fra start, men i tgt<! med vejret,
temperatirstigning, faldt træningsflid,en, interes-
=en- og trcen !å sig selv. fer kom mange skad'er, vi
tabtel der vai nye ansigter på holdene snart hver
gangroEhversangblevviindirektekonfronteret
med-ord som r Hvoifor er han med, eller er han e1-
ler han ikke bedre I Det er i orden at man tilkende-
giver sin mening, men man skal ikke bare tro at man

år bedre, men o[så vise det. fet kniber det nok med

f ^- manse " idet f endensen lLok I i gger i re bning aI,
a' hrrrså nok har ambitioner: om at nå højere oP: m?n
nelst iif lege tir træning, og fo' få de, har ambi-
tionen til at ville ) men endnu ikke har evnerne.

m o Iermester
TlI. 45 lB52 - 0sterhoven 1l - Nordborg

Sirgter l

&

Pølrcmrger

K. S'TERNBE[\G
Storegode 56 - Nordborq - Telf. 45 17 l5g
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Prcv vor bcromle rntelning.

Grillstegle kyllinger og forårsruller

Anna og Yiggo Bomberg
t Tll [04) 4s1019
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|erfor føler en del sig mere eller mindre tilside-
sat i forhold tit andre r og efter min mening er det
forkert, . idet alle har lige ret i klubben. Kære
vemer vis noget vil je ved træning og i kamp, så \vi1 alle have det sjovere og så kommer resultater )
også helt af sig selv, talentet er der, vi skal b'--
re have det i noget.
Ser vi lidt mere på holdsæbningen, må a}le cla vel
vide, at vi helst vil stille med samme hold fra
gang tiT gang. fet e: da ve} ingen der tror, at det
bare gælder om at sætte 1l mand salnmenr og så se op
efter og håbe Yorherre forbarmer sig. Godt nok er
vi ikke fejlfri, men vi vit heller ikke ødelægge
noget, idet formålet stadigvæk er at spille fod-
boId.
Andet steds omtalt er der spillermøde i august r og
da skulle mange af de her ting gerne elimineres,
såled.es at vi klart ved, hvor aIIe står:, hvaci vi
vil og hvorfor. Når året er omme, skulle det hele
nødig have været en illusion. Tænk også over det
arbejde der ligger bag ved, det er større end man-
ge tror, og vi får kun en g1æde i clette arbejde,
hvis spillerne ",rirkelig bakker os op i form, træ- \
ning, figf,t, kanrneratskab osv., udebliver resul ta )
terne så alligevel, ja så må vi bare erkend,e situ-
ationen som der er.

WESTON
lrr vcg tll v:g

TOilIY PETERSET
MøBLER

Storegode 69-7 I -Nordborg-T I f .45 I 9 3 I
Vi sæller kvalitelen i høirædel
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Vrror.node 30- 32 - Tlf. 451540

Nordborg

TRICOTAGEHUSET
Sloregade 31 - Nordborg
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Til slut vil jeg opfordre alle i trrlu-b[,en ti] at gØ-
re sit til, at vi til efterårel igen gør'det ab-
traktivt at gå t-il f oclbold, a1; der vises en vil;e
f'a at, I-å dt 2 points på en sådan måde, at nLulcr-l.v. ,pcne står' meC deL h.ride f'lag inden I går på ba-
nen, så bliver det igen sjovtr oB så er alle po-
stulater der til Cags dato er kommel frem, manet i
;orden. t/erurer tag .)e1 sammen, det kan ikke være
rigtigt, at vi ikke er bedr:e, mod,bevis dette til
efteråret; det kan heller ikke være rigtigt, at
der er flere tilskr,iere til f ;erd.eholdet end ti1
førsteholdet. lerfor indfri vore forventninger, så
får vi alligevel en god sæson, vi ved at f kan,
hvorf or så lkke g,Ør'e det.

Bent Rieme.r

-ooOo o-

SPTLLERHØItr
F---.Seniora-[d^li rig aflrolder spiliormøde d. august
kl " 2o . oo i ldordal shallen.
q" dagsoroen^n er der b1.a.: Forårssæsonen, suj --
I /uovalBe t , trær-ing, efterår'ssæsonen ug evenluelt.
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$øhy luo
STEOET HVOR STORE }IAVNE UilDERHOLOER

OG GI-ADE IIENNESKER MøDES -

tclolon 45 10 46

Slagter Bi ørn
SLAGTERMESTER BJøRN NIELSEN

Storegode 23 Nordborg tell'.45l447

SATAN Ø]]EI-,ÆGGtrR l{Ai[ tr}T I'OREIiI\TC

I . Bliv væk f i'a møderne.

?. Konmer du, så kom for sent. )

'). Ilvis du er 1,ilstede ved et mød,e, forsøm da ikice
at fremhæve fejl begået af andre-

+. Lacl dig aldrig vælge trl nogeb hverv. Det er
lettest at kriti-sere.

,. l'Ien foreslår man dig ikke, blirr så fornærnet'
6. Spørger man om din mening, så sig, at du ikke

når noget at bemærke. Efter mødet kan «1u altid
udbr'edå dig om, hvorledes sagerne burde ordnes'

7. Lad endelig være med at foretage dig mere end
allerhø;st nødvendigt- trr der aridre medlemmer'
som ikke er bange for at spytte i naeverne for
at tage et tag for foreningen, bør du straks
starte ramaskriget "KIIIG" -

B. Vent så længe som muligt med at betale kontin-
gent.

9. ldår du deltager i et møde bør du stemme på
og gå hjem og 1Øre noget andet.

1o. Få møder bør du altid, tiltræcre de frernsatte

6tJ

t{ORDBORG
KAI I.,1 ø LLE R

Tclf. (04) 451462

BOGHANDEI.

keber del hos

KAMPER
STOREGADE 77o NORDBORG

TELEFON 4517 44
(04) 45 m 70

forslag - og først bagelter komne med incl.,zen-
dinger.

11. Lad være med at give oply::ningerr hvis forenin-
r Ben anrode r leron.
,

L2. Ktag over mangelfuldhed i foreningens oplysnin-
(TA Ti_u!.

L';. Sørg f or at f å alt , hvad f oreningen kan Jde ,
nen giv selv foreningen en lang næse.

-ooOoo-
trR T FI?TSKI] ?

ffiil Als-marchenl l(B deltager også i år
ned et "hold". Sidste år gik vi på st-vlter - i år
vil vi genlemføre 2o lcrn's turen søndag dert 'f . sept.
"normalt". l{en lidt f estligt skal det jo være
derfor holder vi et par steder undervejs pause og
afvikler små korrkurrencer (a11e med fodbolden).
Iler kan man samle points og den der til sidst har
opnåeb flest points vinder en fin prænie.
trr det noget for dig? - trt par timer i frisk luft
sammen med kammeraterne en medalje som bevis på
a pu også kan gå så ;kriv d Lg på listen ( i Nord-
ars'hallen og Østerlund skole) inden den 1!. aug.

-ooOoo-

KøBMANDEN

Benl Lauslen
Købmand

Tlf. 45 1503

Velegnet
sko I evogn
og eget
teorilokole

N. BOYSEN
S6bokken 2 - telf. 450096

7
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Mekcn ker Vrggo Lourterr
Hounblerg

Telefon 45 1460

Der er også sPort i at hunne

høre bil på den rigtige måde!

[-ær det nemt og bekvemt i

TORD.ÅLS KøNE§TOIE
J. BRODERSEN

Nlrreskovvei 2 SvenstruP
telf.456250

ffiFFRUoLD T "DALEN"
bestående bane og

parkeringspladsen btive etableret yderliSere en
træningsbarre.
;å:tåffi=:ifr:;a"" bestvrersen med at rå rvsanlægsl )

h, ' r, ' rlskQ. af I lur L^t - eII o1åro' '

i clalen forbådret. Plan er ved det sidste bestyreJ -
sesmØde blevet enige om at forbedre det bestående
anlæB på den gamle bane med lco% mens den nye bane
får åt- nyt anlæg med B lamper på 4 master'
Investeringen ligger me1lem L5-2o'ooo kr' og ar-

AT S-CTItr I g:'
Tffiffi-f. aus. kl. L9.oo
om Als-cuP På Langesø stadion'
f skrivende stund ved vi enCnu
dyste om den store r,'ani1r:ePokal
Aåt eu. sa vil vi bede ier om

så fi nalen får' den afslutning
Som Å t s-cu-Pon for't' oner''

spitles der finalen

-Lkke l'vem otr ska
. Han r i gernege t hv I

at overvære kamPen,
son e1 arrangene"rt

I'OI)BOLDTRÆNER

Til at forestå iræningen fra januar L976 i l(ordals
r --l i f ;rI au lvlurvLr 
kvalifi_olclklub for vor serriorafdeling sØge s en

ceret træner-
Yderligere onlysninger kan,-.få: ""-1 |"'Y??d"];::,,:1'
:i'å;å;:iuåå"iil-'r,aEå"".r 1'1, LangesØ, tlr' 4'2a4o71'

RUTE BILSTATION ENS

fi,r fi14@ tflr,/
ff\illl voillt\

AVISER . BLADE . TOBAK & CHOKOLADE
TELF. 45 1428
Abninqsrider: H"e,doqe ri k1.20

i;::::: ili ll ll
n

NORDBORG AFDELING

- en bonk De kon regne med!

HÅFilt.toRsll(RlllG
Peter Mattesen

lr'lads (-lausensvej 1 - 6430 Nordborg

- ring f5 02 lE

H. PERNEGAAND Å.S
6430 NORDEORG §47{ SKOVBY
Tlr. 45 01 50 Tt{. 44 44 00

Korn - Fodcrstof{er

Brrndsel - Byggemoteriole'

Lojterrofr 26'30 Nordbøg Telf {o'1) 45 l4 32 NORDBORG - TLF. 15V5A

DE ER ALTID VELKOMMEN PA

NØR
HtrRRE,D

HUS TELEF'N 4s0535

§lagterlometningen,

Fa. J.J. JENSEN
Nordborg telelon 45 14 06

TIL

Jo*rrr*o FAR,EHANDEL
v,/1. Lorsen & sØn

Storegode 62 tel[. 451b69

Alex';
Gonditori
Th. Brorsens-
vei 56

Ttf.
45 17 61
Ketly og Alex
Nissen

Havnblerg Butlkscenter toll. 451760

tril lenser
Ollotyr - CodrrJvtrre q rrild

rsl. g.r- og vtr{rrtor
L-rke".i 87 - Longesø - Tl{. 450565

Ejnar Lorenzen

køi:mend Turøve j ,12 Kirkeby . .1 5 OO 55

ntø4


