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SAG NR" 329.

Det lyder nok for de flest.e som en absLrakt overskrift" Den

er hentet fra Nordborg Byråds rnØde d" 2L"L.16, hvor man be-
l plede opf6relsen af en svømmehal på No::dals.
e',-,tgmes Lererr redeg j o::oe f or er: tidll.gere del:at, nemlig 2 0 .

a'.rgust 75, hvor byrådet i .rrrincippet verli:og at en svØmroehal
burde opf/res i korunr.rnen. Dengang nedsattes et ernbedsmanCs-
uclvaig, som barslede med en be1-ær:kning omkri-nr7 nylår, man

stol-ede ikke på Idrætsfond"ens oplæg og kcnk-rete for:slag som
f irrnaet CowiconsuLt liavde udarbejdet. Bl.a. var cl-er uenig-
hed om hvor dyr driften viile blive. T:-den er også i:rugt til
afklaring af forholdet til Ar.rgustenborg Kommune, her:fra vil
man gerne leje si-E ind, men ikke være medbygger.
Byrådet enedes om at vi, som nævnt i starten, skai have en
svØmmehal, denne skal ligge ved Nordals-Hal-len, og inden
L.6,76 skal Økonomi-':dvalget forhandle med Idrætsfonden ont

et konkret forslag.
Så Iangt så godt, desværre blev man også enige oro at de
"grpnne områd.er", altså 3 nye fodboLdbaner, 2 håndboldbaner
og meget bedre omk-lædningsforhold må udskydes. Det var
ellers for at h@re godt nyt om nye baner, jeg endelig var
troppet op, tanken on engang i nær fremt,id at få samlet NB

; l6t anlæg, fik attså et nyL skud for bcven. Forhårlcentlig
Iæ;jger NB's }:estyrej-se pres på ldrætsfoncfen for at få ud-
bygget. hele anlægEet på_6-n gang,
På generaiforsanlingen i NB sagCe formanr:en : "Øv p::ession

odidos *-

Ftilffipumn\/
Tlr. 45 16 25

- ET HELT HUS FYLDT MED SKO

u,chiki"
LÆDERVARER
NOTiDEORG TLF.45 0,6 29
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M)RDBORG KIOSK
N. Lehrmann Madsen

Storegode 49, +l(. 45 01 7 4

Aut, tips{orhandler - fipssysfemer I

BLADE _ TOBAK _ PIBER _ RYGEARTIKLEF

KAFFE - SOUVENIERS

NBI F,lm lremkoldes

på politikerne hvor I kan komme ti1 det". Jeg håber et par
byrådsmedlernmer læser dette og forstår skuffeLsen, over at
vort- klubliv igen får uvished orn becire forhold. Men fØrsL
og fremmest til ldræt-sfonden, tænk på os, både ledere og 

)akti..ze.
Chr. Larsen

-oo0oo-

Støt vore O
annor]-OØtet

SPILLERMøDE _ SENIORAFD.

Der afholdes spillermØde mandag, den 9. febr. kI. 19.3o på
Havnbjerg Stationskro, hvor spillerudvalget og trænerne vj-1
give en orientering om den kommende sæson.
AIle senicrspiliere, undtaget dern der var til mØdet den 6.
januar, er velkomlnen og vi ser meget gerne hvis du tager din
kone, forlovede eiler kæreste med.
Klubben er vært veci kaffe og brød, og hvj-s der er stemning
for det, kan vi også se Hamborg-filmen.

vel mØdt )
Bestyrelsen / spitleru<ivalgeL

-oo0oo-
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CONDITORi

f,, WERTER
Tlf. 45 17 53 - Langesø

Welvnuth ?$ønsen
Blikkenslagermester \/l/S-installaiør

Bækgade 2 - telefon (04) 4516 54

NORDBORG LANGESø BROBALLE
450252 45 12 85 4s 13 34

REFERAT SPILLERMøDET 5. JANUAR.

Alle er påvirket af sine omgi.zelser, derfor er det af stor
betydning at enhver veC, hvad der skal ske, hvorfor oq hvcr-
i ) Lige så r,igtigt er det, at vi gØr iet sammen.
Et sted skal begyndes, derfor de 15 t.i. I trr:ppen, derfor et
spillermØde som det for nyligt afhol-dLe"
Formand Pe:: SØndergaard bØd vel-kornrren oqr sagde b1..a", at,
denne form fcr mØde var helt ny, idet darnerne var i.nvitere't
med. Det er ihvertfald fØrste gang, det e:: prakr-iseret i I\lB.
Nyt var også de særiigt udrzalgle spilJere. l.Ju indebar clet
pludseligt noget a-L være med. Formålet var aILså at orj.enLe-
re og diskut-ere den kommende sæson sarimen.
UK formand lagde ud med, hvorfo:: man siger ja tj. 1 et. jol-, som
leder og træner. Derefler, hvad da:nerne k:"inne sØ::e for cieres
i'.ænd og onvenclt, når ei'r riel frj"Lid si.r.aI ofres. Det der trr:ds
alt gælder er, at ..ri får ti lfredse spi J-l-ere hjenmefra, og at
de kommer }igeså qlade hjen igen. Man kan vist roLi-gt konsta-
t-ere, at forståeisen fcr det de:: ]:iev næ\,nt, var tilstede
hos forsanlingen.
Thorvald P.asmussen bidrog med ei: pa:: episcder, han selv hav-
de været udsat for andre steder.
Efter denne oriencering tiL <la"n'rerne cvcrt-cg træneren orclet
,. ) =u*nnn rned spi j-lerne at skæ::e inåLsætniirg, Linie 09 r,ræ-
ning ud i pap. Det blev en stØr're clebat/ nten udbyttet blev
futdstændig forst.åel.se for disse ting. Foi:håbentLig I

SIotShroen
Storesode 55 6J30 Nordborg

Telefon (04) 45 06 67

\lrgrer

&

Pølrcrnagert

K. STERNBE[{C
Sioregode 56 - Nordborq - Telf . 45 1Z l5g
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Prcv vor bcrrmlc anrelning.

Grillslegte kyllinger og forårsruller

Anna og Yiggo Bombery
Tlt (04) 4s 10 19
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IhverLfald gav alle, på nær 2, tilsagn
Cisse betingelser i sæson 1976.
Som afslutning var klubben så vært med

l'ærdi.gt punktum for en dejliq aften.

om aL .rære med under

en lille lun ret. Et

)
medlem.

HBJ DU :

Har du prlvet engang at spørge §lns karnmerater om de
også har lyst tit at spille fodbold i NB ?

Inviter dem engang tiI en træningsaften, så de selv
ud af om de kan Ii' det.
Specielt kunne vi godt tænke os at have nogle flere til vore
pige- og miniputhold.
Pigerne træner tirsdag kl. 18-20.oo i Havnbjerg skole og
torsdag k1. 19. 3o-20. 15 j- Østerlunohal]en . )
Miniputspillerne mandag k1. 15-16 i Nordalshallen og tirsdag
kI. L6-L7.oo i Nordborg skole.

ikke

kan fi-nde

Støt vore o
annoncØrer

WESTON
lrr vrg tll vag

TOTHY PETERSET
Mø8LER

Srorcgode 69-7 I -Nordborg-T I f .45 l9 3 1

Vi sæller kvalilelen i høisædcl

Idag til :

SPORTEN :

Inge Marie

Ved spiLlermødet tirsdag den 5. lanuar var også spillernes
koner, forlovede, kæreste osv. indbudt.
Træneren, bestyrelsen og spillerudvalgsformanden forsØgte på
mØdet bI.a. at rnotj-vere damerne tiI en "posiliv indstilling"
med hensyn til gutternes indsaLs for NB i den kcmmende sæson

ye Marie, hvad fik du ud af mØdet ?
I

Inge l{qrl§j
Jeg synes, at deL var dejligt, at NB i år inviLerede os pi-
ger rned tit spillermØdet, så vi på den måde fik licit. indblik
i hvad vore mænd skulle lave i den kommende sæson. Det gik
hurtigt op for mig, at spillerne skulle igennem et virkeligt
hårdt Lræningsprograrn, og Thorvald advarede os i tide om,
at de nok ikke ville være så friske når de koni hjern fra træ-
ning.

MÅvI HERETFIFI MEHTE{G ?
---SPORTEN stiller aktuelle spØrqsmåI---

Han gjorde det klart for os piger, aL vi måtte stå
f.eks. hvis de en aften ikke havde lysL til at gå
ning, så var det vor pligt at få dem ud af dØren i
og jeg skal j- hvert fald r:ok gøre mit tii, at han
til tiden.
Jeg fandt ud af, at spl.Ilerne ikke bare kunne rneide afbud
til en kamp med den begrundelse, at de skulle i byen en 1ør-
dag aften - den unCskyldni-ng dueoe ikke " De måtte pænt vente
--il at gå til festen tj-I de var kornmer hjem, fordi de sag-

lis kunne nå ai- blive fr:l-de alligevet.
I begyndelsen syntes jeE, at oet Thorvald stcd og sagcle vir-
kede temmelig hårdt/ men bagefter ]runne jeg nok indse, at
hvi s spillerne i tlB skulle opnå gocie resultater, så kræver
det virkelig, at spillerne yder en inclsats.
Min mening ay, at NB skal pr/ve på at lave inere af den slags
fordi det tydeliEt sås, at karimeratskabet blev styrket, og
vi piger kom r lØbet af aftenen til at lære hinanden Lentrne-
lig godt ar- kende, for NB havCe virkelig forstået at få en

elig afLen ud af det..
urra for NB, bliv ved på denne måde, så skal vi piger nok
tØtte jer.

. bag dem,
til træ-
en fart,

m@oer op

4
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'il/t,

Tabelien "GCDT I.IYTÅR" ? i s.iCste SPORTEN er bl-evet nregeL
diskut-eret.
Der er efter min rnenj-ng forbavset få der tror på en oFryl<:
ning af l. holdet iår. Men non ikke nogle har bestemt sig om

efter de har været med til l.holdts mØde forleden hvor gut-
terne (med damerne) fik at vide hvad de går i møde ved den
kommende sæson. Jeg kan lkke Ia' være med at nævne en af da-
mernes kommentar efter mØdei : "Den eneste forskel mellem
profferne og vore spillere er nu snart pengene : "

Enighed var der om spØrgsmåIet ang. baneudvidelse cmkring
Nordalshallen. Ingen tror på at der sker noget iår. Men nu
kunne vi læse i avisen at kommunen har kØbt arealet ved Fæg-

teborg og nu håber jeg bare på at alle har svaret forkert
på dette spØrgsmåI.
Og så var der noget om at sende et juniorhold til Norge, in-
gren var r Lvivl om at det nok skull-e lykkes iår. De skulle
deltage i den såkaldte "Nonvay-Cup". l'Ien nu har jeg hørt at
den sie+- ikke spiltes iår! I.logen i klubben har altså sovet
oE nu skal man igang med at finde noget andet til gutterne
for rejse skal del
NB og NH u<lgive SPORTEN i fæilesskab ? Jeg havde regnet med

I

I

i
!

at man fortængst ]:avde eL sva:: på Cet-te spørgsmål, men jeg
har hØrt, at NB's bestyrelse stadig vent-er på et svar fr:a
NH. Alle fra NB, son: bliver spurgt, tror på et: fælles klub-
biad i Lg76 - men er det også ensl-'ety'Cerrcle med at cie også
' tsker de t. ??
,lt =-ta=a har bestyrelsen bedt niig, (de gidei: nernli.E -i-kke

mere) om at opiyse enCnu engang at I\TB's klubfarver er rØci

og sorL. Bul',serne rnå gerne harre de r@de s*'riber i siden til-
ger:gæId accepleres hvicle striber kun, hvis de fremtræder
..zandret og stan"fier fra 'underbukserne.

Jeres
llU E ll

I,^{ESERI=V] BREV
--- hvad er det dog marr kan 1æse i avi.sen ?

Nedrykning tit serie 4 ? Ufatteligt ?

Har I virkelig ikke tænkt over, at- der i kl,rbben finoes en
del mennesker der iaver et stort stykke arbe;de - og hvad
rzÅar T ?

1 
forlanger gode trænere, gode Lræningsmuligheder cg mange

ahdre goder, Har I bruE for flere end 6n træningsbane med
kun 7 mand LiI træning i gennemsnit ? Med kun 7 mand kan de
jo være 4 hotd på 6n bane I



Man kan også 1æse i SPORTEN at den gamte bestyrelse blev
siddende - at-. de glder I Laver et stort stykke arbejde med
sådan en samling slpve padder til seniorspillere. Nej, gorle
venner - få nu skeen i den anden hånd, I kan ikke sidde
hjemme og vinde en fodbcldkamp. Der skal træning tii i Så
afbryd fjernsynet og så ud at træne :

Jeg vil gerne læse i SPORTEN om en oprykning til serie 3.

Med hilsen og held og lykke

Helge Zimmer
KØbenharm

^, 
* I

,reg håber på, at der er nogl-e seniorspillere der fØler
trådt på tæerne og reagerer på Helges inrllæg. Eller er
vJ-rkelig kun sl-Øve padder i seniorafoelingen ?

ei aJ4Y

der

RedaktØren

Eiefantladsholdet og mu-
selardsholdet var i ful<I gaarg

med søndageins fodboldkamp,
da ele funternes venstre wing
korn til at spænde ben for
musen€s højre, så denne
nråtte gå ud af kampen. Ele-

det og undskyldte mange
gange overfor musenes hold-
1eder.'

- Det sk,ai du ikke vaere
ked af, sagde han trøstende,
det kurme da osse være sket
toren af os.

fanten var

Alt el-ke kkenudrsr

Hr ,W§ir*ffi
grtorunode 

30- 32 - Tlf. 45 t540
Nordborg

Storegade 3t - Nordborg

MEDDELELSER FRA SPILL}-RUDVALGET

Under et for nyligt afholdt spillerni6de bl-ev f6lgende be-
s l.rrttet :

H, )t"a.r for l.holdet : Chr. Lassen
2.holdet : Bent Enghoff
3.holdet : Viggo Nielsen
4.holdet : Carlo Meyer

En anden form for holdsætning var også på tapetet. Vi vil
pr@ve at lægge dette arbejde ud til hcloledere og anfØrere
alene, dog tned en rris koordination" Det gælder for 2.holdet
og ned.

Opslagskassen i Nordborg har været til reparation. Derfor
var det ikke muligt at informere jer m.h.t.. træningssLart og
stedet.
Den er på ptads igen - så vi kØrer videre på norrnal vis "

Husk at afbud til træningskamp skal ske til Bent Riemer-
Spillerudvalget vil- gerne vide hvad vi kan regne med.

Vi efterlyser hjæIpere tiI opkridtning af banerne. Hvem

n fler sig ?

-oo0oo-

Man
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§mtuy lrrCI
STEDET HVOR STORE NAVNE UiIDERHOLDER

OG GI.åDE MENNESKER UøDES -
tehfon 4!i lO 46

§lagter Bj Ørn
SLAGTERMESTER BjøRN NI ELSEN

Storegode 23 Nordborg te!{'.451447

MTN I{ENING

Efterhånden har de fleste vel opdaget, at der i klubben i år
vil ske en det ændringer. )lfBevidst skabes en elite eller top.
Det skal være sjovt, att.rakLivt., spændende og koste sved og
tårer for at .rære der/ men også at nå derop,
Lad være med at opfatt.e denne deli-nE scm diskrimination/ men
scm konkurrerice om at være på de forsketlige hold" Det har
er: hel del meC tiliid, ærlighed og karuneratskab at gØre.
I.iu er l-idt af bagg::unden fo:: mØdet rned truppen/ oE de øvrige
der kommer, nævnt"
Det egentlige formål med de1-t.e ind1.æE er at give min rnening
tilkende om det fcrnyJ,igt afhcldte mØCe. Der er faktisk kun
lovcrd at. sige on denne aften. Det klappede bare.
I begyndelsen udvistes måske nok lidt tilbageholdenhed, men
den forsvandL efterhånden. Jeg rred. j-kke orn det skyldtes, at
her var det. mest mønt.et på damerne, eller oni Cet var fordi.,
man faktisk selv stillede spørgsrnål og svarede med det samme.
Tilsynelacende fi-k de det al- vide, hvacl de rrj_lle. Spif lerne
cierimoC var fitere aktive. En livlig debat om mål_sætning og
iinie endte med positiv indstilling til_ den l<omrnende sæson.
Vorf, indlryk her var, at man sparede n:indst 2 md.r. i træ- ))

ningsforber:edelserne. Forstå det- rigtj-gt.
Jo, vi er meget tilfredse rned aftenens forløb. Vi tror

ru
rtf.45lB

6

rnolermester
52 - 0sterhoven ll .- Nordborg

. mc;lt kebes del ho*

KAMPER
STOREGADE 77o NORDBORG

TELEFON 4517 U
(04) 45 00 70

ihvertfal-d at alle fik udbytte af denne aften.
Go<1e forberedelser giver gode mØrJer. Der tales kun om de ting
der skal, man får nogeL n:eC clerfra. Når man så samtidig har
en bestvrelse, der forstår aL skabe rammer omkring et sådant
i lrq"*un.-, gør det ikke dårligere.
Vore in<1tryk fra denne aften har påvirket lysten til ar- gøre
et stykke arbejde. vi skal alle medvirke tll et Eodt resul-
tat. Vi skal nå målet. Denne aften var et tille bevis på at
det kan lykkes.

Bent Riemer

NB' s JULEKOItrKURREI'JCE

Julemanden var selvf6lgelig B@rge Neesgårdl
Lodtrækningen om fodboldstØvlerne blev foretaget af NH's

lngrid Fuhring og den heldige vinder blev :

Kent Lauridsen, SLoregade 57.
Tillykke til Kent og tak Lil alle deltagere'

-oo0oo-

NB' s lot.tospi I
L9.2.76.

uge flyt.tes fra onsdag t-i. I torsdag den

KøBMANDEN

Bent Lauslon
Købmand

Tlf. 4s 1501

N. BOYSEN
S6bokken 2 - iel{.450095

Velegnei
sko le.,,ogn

og eget
leorilokolery

tl[Ol,K], l:



Mei<onrker Vr ggo Lousten
Hovnbierg

Teleion 45 14 60

Der er også spott i at hunne

børe bil på den rigtige måde!
Lær det nemr og bekvemt i

t0aD.ÅLs t0nEsxotE
J. BRODERSEN

Nlrreskovvei 2 Svenstrup
telf . 45 62 50

I.JYT FRA OLD-BOYSAFD.

TRÆNING hver mandag kl. 2A-2-2"co i Nordalshalien. Vi kan
allerede nu fortæ1Ie jer at udenCØrst-ræning starter noandag

?:"^1.4.15 
kL. 17.3o og fra den 3.5.16 starter vi fØrst I 

)$

AFSLUTIJII,IGSSTÆVIJE i I'Jordalshailen foregår rnandag den 29 .3 "75
](1. 20.oo og ciet er k-un for l'18-O1d)::oys. Al-ie soni Ønsker at
<ieltage skal være rnØCL onkiædt kI. 19.45, hvorefter der vil
blive lodtrækning crrn hclclsammensæLning.
Der er præmie til det vindende hold.

I forbindelse med FEST-I-BY får vi bes@g fra Berlin i- dagene
I4.-I5. og 16,maj og de som @nsker at have gæster boende
bedes kontakte bestyrelsen, så vi kan få et overblik over
hvor r,range pladser vi har. Der kommer ca. 19 spillere med
damer altså iait ca. 3B persor:.er.

Old-boysafd. mangler hjæ1pere tiI FEST-I-BY i tiden lI.
i6. rnal .

-oo0oo-

BESTYRELSESMØDE

Næste bestyrelsesmØde afhoLc1es
son Pnskes behandiet på mØdet
bes tyrs I 5e smedl-errurie::ne senesL,

)r
torsdag den i-2. febr. Sager-

bedes frembragt til et af
onsdag den iI" f.ebr.

RUTEBILSTATIONENS

IIK[il @SilK
AVISER . BLADE . TOBAK & CHOKOLADE

TELF.451428
Åbninssrider: 

I;:jl;:.,',,u|,,?
g 

Søndose til kl. 12

NORDBORG AFDELING

- en bonk De kon reEne med!

llÅFruA.t0n§l(RlllG
Peter b'!dttcsel"t

Mads Clausensvei 1 - 5430 Nordborg

- rlng f5 02 tE

M. FERREGAARD A.§
6430 HOROBORG 6474 sKovBY
Ttt. {5 01 50 Tlt. 44 tl4 0o

Korn - Fodcrsto{{er

Br:ndscl - Byggemoterioler

)

UOI ,rlfyuLot"
Telf (oi) 45 14 32Lojlerlofi 26'30 Nordborg

NORDBORG _ TLF. 45 1750

Hdmer,
I,smrs

DE ER ALTID VELKOMMEN PÅ

I.l@R
HERRED

HUS TELEF'N 4sos35

§ I u g t e * fr o r P e t ruitn g e re
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