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Løn er pcnge, dcr skal lorde-
lcs. . . husholdningspenge .. 

"
lommepenge . . . noget i en
lille æske til sommerferien . . .

eller til haven . . . gør det let
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GE NE RAL T' OR SA}[I, I IVG

f,er af holdes genera I f orsaml ing borsdag den IB.
l.t97A wt. 19.1o på Havnbjerg Stationskro.

Dagsorden ifølge lovene

}IOTER FRA SIDSTtr BtrSTYRELSESMØDE

t. Der er stadigvæk ikke fun,let en ynglingetræner.
2. Vedr. generalforsamlingen den IB.IL.76:

Bestyrelsen foreslår en kontingentforhøjelse
for passrve medlemmer.
Oluf Hansen ønsker ikke genvalg som formand for
ungdomsafde 1 i ngcn - besLyrelson fores I år Peter
GIock.
Per Søndergård ønsker ikke genvalg som formand
- bestyrelsen foreslår Christian,IØrgensen.

,. Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 11.11.76.
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Løftertott -.Nordborg - Ttr. 45 1S 47

MObil eui.t service NORDBORG KIOSK
N. Lehrmann Madsen

Storegode 49, tl{. 45 01 7 4

Aut, lips{orhandler - fipssysfemer I

BLADE _ TOBAK _ PIBER _ RYGEARTIKLER

KAFFE _ SOUVENIERS

N8l Film lrinkoldes

OL]]_B OYS GEI{ERALI'ORSA}TL II{G

2! rnedlemmer var mødt op til oldboysa
forsamling mandag den 2). okt. i Nord
Båd-^ formanden Knud Poulsen og kasser
Paustian var på valg og begge ønskede
sætte.
Forsamlingen var ikke i stand til at finde en ny
f'ormand og man var der,for nødt til at indkalde til
en ekstraordj_nær., generalforsamlrng mandag den B.
nov. kl. L9.1o i NordaLshallen, hrror eneste punkt
pir dagsorden vil være:
\ralg af formand.
I'Iy kasserer i oldboysafd. btev !/tLly Ziev,rit z og de
fire spillerudvalgsm--dLemmer kunne rnan også f incle
idet Arne Lund og Per |1øLlerskor.z tager sig af A-
holdet mens ldis Bucnoil- og Henrik Bøgner står for
D r-^l l^!

rlvlu! U.

Et forslag fra be-"tjrrelsen orn en kontingentforhø.1-
else blev vedtaget, dvs. at det nu vil koste 50r-kr. halvårlig f or akti.,ze mecllemmeu og 2o,, - kr. f or
passive. Under errenluelL takkede formandqn for NE,
Fer Søndergaar:d, Knud PouLsen f or den mange:irige
irrd s at s r f oreningen,, clet samile g,j orCc R|idiger tFaustian på snillernes vegne. Også trl Riidlger
Pau-qtian blev der sagr, tak for. udrnærket arbe.ide
scrn <as:-rerer.

fd. general-
a1 shallen.
eren Riidig )lkk^ ab fo l-

KøBMANDEN

Benl Lauslsn
K øbmand

2 rli. 45 r 5 C_l

?lelmuth ?lønsen
Blikkenslaqermesler l/VS'installalsr

Bækgade 2 - telefon (04) 4516 54

NORDBORG LANGESø BROBALLE
4s 02 52. 4s 12 85 4s 13 34

}MDItrLtrLStrR T'RA UNGDOI{SAIIDELINGEN

Som ventet blev MINIPUT A-holdet valgt som måne-
dens hold denne gang. Det blev kredsvinder og selv-
c )de tabte finalen om sønderiydsk mesterskab, var
der ingen tvivl oo, hvor stol en præstation det
var at komme så langt.
frene Christensen fra pigeholdet gB Jesper Nørskov
f ra drengeholdet blev vaLgt som I{ANEDtrNS StrILLERE.
A11e ønskes tillykke med valget.
0m Jesper kan der fortælles at han har været en
strålende anfører for drengeholdet. iloldet har i
ef teråret f ået I s-^ jre , I uaf gjort og 2 nederlag,
mens der i foråret gav I se jr, I uafgjort- og hele
4 nederlag. ' -oo0oo-

PUSLIIIGtr.

Tak for en meget fin sæson. Efter en lidt trist
forårssæson kom l strålende igen i efteråret. trn
f )np jeg mindes med glæ1e v-ar kampen i Augustenborg
hvor vi vandt efter en fin indsats med 2-O. I for-
året tabte vl jo til det samme hold med 6-0 - encl-
da på hjemmebane! Mandag den 25.Lo.76 holdt vi et

( TR,IENER

Slotghroen
Storescde 55 6.130 Nordborg

Telefon 104) 45 06 67

Slrgtcrt

&

Pølrcmrgeri

K. S'TERNBEi\C
Storegode 56 - Nordborq - Telf. 45 lZ 
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Prcv vor bcromlc enrelning.

Grillstegte kyllinger og forårsruller

Anna og YiEgo Bomberg
Tlf (04) 4s 10 19
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privat stævne i Nordalshallen hvor vi og Egen stit-
lede med hver J ho1d. Vi var så ubeskedne at vinde
stævnet, men tog så til gengæld også de sidste to
pladser. Det vindende hold bestod af Michael, Ge )r,lYoge ns , ,r ørge n og J e sper.

Erik
MINIFUTTER OG FORÆ,DRtr

Vi vil her sige tak til forælclrene for den inter-
esse de har vist ved miniputternes kampe,, det gæl-
der både miniput A og B. Vi har været glade for at
vi aldrig har spurgt forgæves, når vl har manglet
biler ti1 at køre ved vore udekampe.
Alle miniputterne skal have ros for stor trænings-
flid og god. opførsel, både under trænlngen og nå.r
rri har splllet kampe.
Miniput'B opnåede ! point i turneringen, det var
ikke mange, men så skal vi huske a'1, det er mange
af de andre klubbers A-hold de har.mødt. De har
imidlertro altid kærnpet godt og sammendholdet har
været i orden.
l{iniput A vi} vi ønske tiltykke med
skabet. At blive nr. 1 kræver godi
godt kammeratskab og begge dele har

kreclsmester-
fodboldspil c-)
vi set hos jer.

WESTON
hr v-g tll vrg

TOIIY PETENSEI
Mø8LER

Storegode 69-7 I -Nordborg-Tlf.45 l9 3 I
Vi saeller kvalitelen i høi:ædel

l{ange kampe er vundet på virkelig godt fodboldspil
og andre på god holdmoral. Vi har set jer være bag
ud, men alligevel vende kampen til jeres fordel.
Det er dog et nervepres for de stakkels trænere,
n;lrr f er bagucL 0-l til L2 rmn. fe,4r tid,, inden I ta
ger jer sammen og vinder 4-1.
Lørdag den 16.1o. spillede vi i Christiansfelrl mod
Ilaclers1 ev KIUII om Sønderjydsk meste rskab.' Vi møclte
eb godt spillencJe hold som vandt 4-0. Det var vel
nok i overkant, idet vi mcd lidt held, som cler nu
engang skal til, havde lavet et par mål aLlerede i
begyndelsen af kampen. f skal nu roses for den god
portsind I viste under kampen. Vi siger tak til .

-tle forældrene der mødte op,' trods det kampen
blev spillet så langt fra Ncrdborg.

Johannes og Preben

}MSTER I SI A_R1ffflG}I

NB's ynglinge A under SI blev søndag den 1o. okt.
mester i A-rækken. I denne række har der krLn været
6n pulje og turneringsplanen var heldigvis lagt
sirdan at den sidste kamp var alt af gør'ende, idet
vi skulle møde Egen på udebane. trgen kLrnne nøjes
med uafgjort, da de vandt den indbyrdes kamp.
Vort hold bestod af l, spillere, da 1 spillere
fra ,lBU-holdet havde sagt ja til at hjælpe såfremt
det var nØdveridigt. fer er nok nogle, der mener at
det er forkert, nen det skal lige nævnes at det er
fuldt lovlig og vi har jo lært af vore modstandere
ll,idt om detteher top- og }okalopgØr. Der var alt,
)pænding, dramatik og to udvisninger en til

lhvert hold. Egen vanot første halvleg 1-0, i anden
lhalvleg lykkedes det os at komme foran i løbet af
ltrort tid med 2-L, og det blev også resultatet seir"r
lom vi måtte kærnpe hårdt for sejren til sidst.
Itrfter kampen var der stor glæde og jeg kan godt
I forstå spillerne at de også resten af dagen fejre-
lAu denne se jr og mesterskabet. Iloldet har i de
lsidste to år stået lidt i skyggen af 1. holdet og
I aet var ogsi for mig en stor glæde at de vandt.
lEndnu engang hjertelig tillykke.
I

lu Børge ldeesgaard
At



KVALITETSTRYKSAGER ?

NORD-ALS OFFSET, Sroresode 52 1 TELEFON

FOTOKOPI E R ING,/ LYNTRYK

NORDEORG NU-KOPI, Storesode 52

- et godt nummer i hurrig og billig
gro{isk kommunikotion I
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r{ØDE tmt }TH

Torsdag clen 2L. okt. holdt repræsentanter fra l[H's
og 1\lB's bestyrelse mØde for at diskutere fæltes
klubblad SPORTEN og tr'est-i-by L9'77.
i"i.h.t. klubbladet er man blevet enig om at det 1.
fæll,ASnumrner udkommer den 5.L.L977. SFORTEIJ udkom-
mef efter oerte tidspunkt i ca. 8oo eks. og for at
::ikre en effektiv fordeling til medlemmerne er man
ogs:i blevet enig om at bibehold-o postomdeling.
it-,l.ere SPORTtrIl med fler:e sider er enst,etydende meC
.in større rrd;lif t, oerf or er. vi også nødf, til at
f inrie f lere annonc Øt:.! og samti:trg rn:i. ,zi f orhø je
r' -r:-^ pris.rr.i i'..'.
Hriem laver SFORTEiI ?
FølEende forslaE er blevet godkendt: Der- dannes et
cladudvalg med i neulemmer hvor 2 kommer fra LII{ og
l: f ra liB og hvot' den ansvarshar.,ende r.edaktør aLtid
komme r fra ldB.
.':€ var villig til ai, "inCkøre" det nye blad de
f ør'ste par måneo---r' og liiH var i stano tif a! nævne
;.;=res to me,farbe,riere iel bli.,rer l]unnar,Jesper-
s,-il og Gunnar' lladsen. Dvs. vi f ra l{B mangler to
D.:r'Solt/.:r som er rrilli-- til at gå. ind i dette ud-
v:lg. Fersonlig kunn-^ jeg godt tænke mig at 6n fra,rngiomsafdelingen og 5n fra seniorafdelingen vilte

STOREGADE 9 6430 NORDBORG TELF. (04),153333

Ti I og fraNord-Alsg---=

melde sig. fnteresserede berles omgående kontakte
rnr g.
M.h. L. fesL-L-by t9'),' Ljgge.r- det t-u fasL aL arrarL-
gementet afvikles i tiden 1. B. rnaj. Dette lidt
)id}1ge tidspunkt skyLdes arbejdet i forbindelse

Ted den nye svØmmehal ,, som efter bor.gmesterens op-lysning begynder den ir. maj
Jeg er kommet mecl et forslag om hvordan f-osturjval-
gets arbejde i L977 og måske fremov--r. kan hå1dte-
1. Festudvalget består af 9 mand ir_, fra ldB,, 4 fra

il").
2. ltrB's og I'iH's

Iemmerne.
besi;yreLse udpeger fesludvalgsmecl-

1. Ved l. møde væl ges en fcrmancl (elLer koordjna.-
tor) og der, larres et prog-ranudkasi,: hvilket ar-
rangement., hvornår? Derefter fordeles arbejdet
på den måde at hvert festudvalgsnedlem star for
I arrangement eller arbejdsområce som han (el-
1er hun) planlægger og aivikLer fra A,-Z under
eget regi - hvis nØclvendig med n,jælp af et un-
lerudvalg
Formandens opgave er at h.]ælp: festuclrzalgsmed-
lemmer'ne/underuCvaigene' meC iceer indhdnlning
af kontrakter eller aftaler - at indkalde tiL
møder - at sØrge f or aL a rracgr 1,e' to I i lin
helhed står' til det fastlagte tidspunkt.

IL



HVER ONSDAG KLOKKEN 19.30
PA NøRHERREDHUS

ASF . DANSK FOLKEHJ.ÆLP

NORD.ALS AFDELiNG

Forslaget er
relser igang

godkendt og
med at finde

nu er k r ubbernes b^sty-
deres festudvalgsmedlem-

Ilrik Nørskov, ungdomstræner og oldboys-bestyrelse+
medlem har meldt sig som medarbejder til sPoRTtrN.
Dvs. ungdomsafd. og oldboysafd- er nu repræsente-
ret i bladudvalget og vi inangler nu kun 5n der
"dækker" seniorafdelingen.

-ooOoo-

I,,ItrDDELtrLStrR FRA SE}IIORAF'ItrLI}IGtrI'I

Selvoin sæsonen nu er slut, ligger vi ikke helt
stiIle. ner spilles indendørs i ilordaLshallen fra
mandag o. 1. no-;. k}. 20. oo til iul, hvor vi af-
sluttår med vort julestævne- Ilerom nærmere oplys-
ninger i næste nr.
f,igåledes er der frivillig træning udendørs
gais ugentlig. I{vis du evt. vil med her, så
årg-føist hoå Thor.rald eller undertegnede om

lid og sted.
År:ets i;opscorer blev Lars Agergård med 2? milL nr'
2 Arne trbsen med 24.

en
f orhø
dag,

,11

)

Alt i el-l«el«kenudrtyr

w,,",Yff^,
Nordborg

TRICOTAGEHUSET
Storegade 3l - Nordborg

Hold I nr.l rr nr.
Iff nr.
TIf nr

2) point og en score på ';1-,;L
19 IO2-7-:L
22 a4-4L
18 - +g-o;

Efter sidste spilleruncle, som jo gav 4 se jre, blev
slut stillingen f or vore holcl sål ede s :

7 med
2
,
7

Fæne resultater som senere vil blive kommenteret.

-oo0oo-

ner opsiod for mig en sjælden episode her ved sirl-
ste weekend. Hvis jeg husker rigtigt, og det trorjeg nok er tilfældet, sf:. er det f ørst,e gang i hele
efteråret, hvor der for de stillede hold ikke er
foretaget en eneste ændring, encl sige kommet en
opringning angå.ende weekendens kanLpe. Simpelthen
for mig en uhørt situation. ,Ieg troede det var
1øgn, men alligevel- en dejlig afslutning.

I'AI'ITAST ISK T TLF,MD iGIffi D

TInder en gennemgang af mine statistikher, f aldt
)g over f ølgenc1e: -To spillere, en f ra l.holdet,

og en fra J.hoLdet,, scorede deres f ørste og eneste
mål f or sæsonen i den sidste kamp ,-@ spi[e?-
for deres holiL hø;jre ba65egge nolE-Gndt med

Man

går da

ind

til .. ..

elq rtrt
DA ll€,(c|NFEI<Ic}N

k;=+! r TELF. ,t5 I5 49



Ssly [ro
STEDET HVOB STORE NAVNE UNOERHOLDER

OG GIIDE TENNESKER iIøDES -

tchfon.fS tO .fG

Slagter B iørn
SLAGTERMESTER BJøRN NI ELSEN

Storegode 23 Nordborg te![.451447

8-1 og sluttede med samme score, nemltq 51-!!1
E?ri[t ,i] ieg gerne appellere tif alle spi]lere
om engang tmellem at kigge i kassen, når vejen
faldei f6rti. Forskeffi[e oplysninger om de akti-'
viteter, der fra nu af og tif" den iy sæson start )

rØrer sig i klubben vil 6tive meddelt her, da det
er svært at få den ud til alle.
Til stut vil ieg så gerne fra spillerudvalg oB
' ræfte rA r sige"tåt< til ier sp illere, jeres pi ger-'
for sæson L976. Det har været en sæson, der stil-
lede store krav til alle parter, men som for os
err blevet 1øst på en motiverende og saglig måde.
i hål; on at dette er gensidlgt, rril ieg slutte me c1

iøigånae: tri giorde irvad vi kunne, I ligeså., det

"r.o.f" e, heltl-faX til 1. holdet for jeres kænpe-
inCsats. Tillykke til 2-holdet med jeres oprykning''
rr rav 1l'l /- os 4.ho-l det for det stykke kLuL.ar:bej-
d; I rrar været med ti1 at tilvejebringe, ved mange

åå"S. a+, skulle stilte op med helt andre hold, end

" Pi' Pa?iret satte ' Bent lriemer
-ooOoo-

F ORI'1AU| SBERE Tli rl'{G /OLDB 0Y S

t{edlemstailet i oB-afd. er d.d. 6o aktive o8 L2

pa:--,sive, det er en lille fremgang, men vi håber

)it,

og

molermester
451852 - Osterhoven ll - Nordbor

. t lcr! keber det hos

KAMPER
STOREGADE 77o NORDBORG

TELEFON 4517 44
(04) 45 00 70

ønsker at fremgangen bliver :-:tørre t L977 "I{vad er der så sket i OB-af d. i det f'orløbne !:.r?
fer har i år været 24 mancl l gennemsnit til træ-
n'+rg hver mandag og det må siges at være en god

f,: I ;lri ng
Hold A fik 14 point og en 4.plads, hold B flk 9point og en sidste plads, f or begge hold nogle go,1e
re sult ater.
f forbindeLse med fest-i-by i maj måned havcle vi
besøg og vor venskabsklub fra BerIin, og hvor vi
som sædvanLig havde nogle dejlige dage sammen.
Vi har også haf t den stor:e glæde, at der var en
del som tilbød ai, hjælpe vecl fest-r-by og lotto-
spr1, og vi har også brugt den tilbudte hjælpr og
jeg er sikker på at lilB oldbo;rs vrL hjæipe igen i
L977. Vi vil samtidig benytte IejLigheden til at
sige de damer tak som tilbød deres hjæLp ved op-
rydning efter Berlin besøget, det varr en hjælp som
kom spontant, oB som styrker sammenlLoldet i en
folboLdl, luo
Traditionen tro havde vi ogsii i år den år1ige kamp
mellem hold A og B, det var derL l-2.9. cg som altid. ^p denne kamp spllles bliver der gi.ret trl sa€len,It siges fra "B"holdets UK, ai grunden til at
holdlL vandt 2*L var, at hold B mirtle låne hold A

1 spillere (og de fik de bedste).

KøBMANDEN

Eent Lauslon
Købmand

Tlf. 45 1503
N. BOYSEN

S6bckken 2 - telf.450095

Ve I egn et
skol evogn
og eget
teorilokole

'11

HlEitis#unr
6430 NORDBOT:(l rt F ' C)4 ' '1I)18

r"1r?(!7tr t)a >, -,
G

tr



Mekoniker V,ggo Lousten
Ho"nblerg

Telef on 45 14 60

Der er også sPort i il hunne

høre bil på den rigtige måde!

Lær det nemt og bekvernt i

t0RIt.lLs x9RE§totE
J. BRODERSEN

Nlrreskovvel 2 SvenstruP
te1f.456250

ffi haft en ord-boys fest (og får det
heller ikke ), men derimod har vi skelet Lidt til
seniorafd. som valgte at lave en start fest, da vi
i OB ikke er så hurtige startere valgte vi at lave
en slutsammenkomst, det foregik den f8.9. på Ilav trr
b;erg stationskro og der deltog 44 personer
Bi Og-afd. har jo ogs:i Ønsker for fremtiden, et af
de stØrste for 197'7 er at man kan få fodboldbanen
i Havnbjerg lavet i orden, den ligner mere en feit-
bane end en fodboldbane.
Alt i att et godt år f or IIB oldboys. Bestyrelsen
vil gerne her sige Ce tc spillerudvalg tak for cle-
res sto"" arbe;cå i sæsoner, L976- Der skal også
lyde en tak t j,} aile "er', som har glvet et stort
o! et lille nap i kiubben, det være sig lottospil,
Fest-i-by og alle de andre aktiviteter som vl har
haft igang.
l{ordals Boldklub
ri1

's oldboysafd indkalder hermed

ekstraordinær
GENERALFORSA]{LING

mandag den B. nov ki. L9.';o i ldordalshall en

Dagsorden: Valg af fornand.

Oldboys bestYrelsen

RUTEBILSTATIONENS

ll.ø tllt,A @ lfrl,ll
][\Uil VDilN"

AVISER . BLADE . TOBAK & CHOKOLADE
TELF. 45 1428
Åbningsrider: 

l;:i1;:",,,,r1, r?

12 
Sondoqe til ll 12

NORDBORG AFDELING

- en bonk De kon regne med!

HÅFiIA.FOBSIIRI[IG
Petcr Mattcsen

Mads Clausensve.j 1 - 6430 Nordborg

- ring 45 02 lE

M. PERREGAARD A.S

6430 NORDBORG 6474 SKOVBY

Tlr. 45 01 50 Tll. 44 44 00

Korn - Fodcrsto{{ar

Br-nd:el - Byggemoterioler

Lojre,toft 26'30, No,dboig Telf' (oi) 45 14

dmr&Jørdmsenmr'r:e\?Gr.tr.vrr

NORDBORG - TLF.451750

DE ER ALTID VELKOMMEN PÅ

N@R
HERRED

HUS TELEF.N 4s0535

Slagterfiorcetningen

Fa. J. J. JENSEN
Nordborg telefon 45'14 06

TIL
I
ftonoaonc FARVEHANDEL

v/1. Lorsen & sØn
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