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Erik Petersen
Blomster - Frugt - Grønt- Konserves

Storeg. 7, 6430i{ordborg, ttt. 450366
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Løn er pcnge, dcr skel forde-
lcs.,. husholdningspenge...
lommepenge . . . noget i en
lille æske til sommerfericn .. .
eller til haven, . . ger det let
Tal mcd Sydbank

- de telcr Deres sprog.

SYDBAIVK
- den søndertyske bank

cHnrSTtilSEH

Storegade ,{ - Nordborg - TIf . 45 14 26

Søndergade 7 - Guderup Tlf. 45 g1 1O

$porlrarliklor

§ønderb,rrg Ilf. (C.l).ll l5 5/

Nordborg - Tlf. (04) 45 l5 58

Per Søndergaard

ruller
todbolde
igen!

Så står vi igen foran en fodboldsæsons start. Som
vejret har været her på det si_dste, må jeg nok in&
rØmme, at den ligesom kommer bag på mig! Helt ær-
ligt, der har sØrme i-kke været vejr til at kigge
med ved træning helt så meget, som jeg selv kunne
ønske.
Dog, mit indtryk er, at vi er klar i NB, at vi er
godt forberedt i NB, vi har haft en fin tilslut-
ning tii træningen, og det ser ud for mig, som om
vi har større bred,de blandt veltræned,e spittere i
NB end nogen si-nde f ør.
I pke er der nu no61e stykker, der mener, at det
ma bero på en misopf attelse fra min side,, vi vedjo alIe, at linien i klubben er helt klar, først
l. holdet, så 2. holdet og så de andre!

så

Ttt. 4s 16 25
- ET HELT HUS FYLDT MED SKO
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LÆDERVARER
XORDBORG TLF.450429
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2.t.r o. Anda..an

Løftertoft -.Nordborg - Til. 45 tS 47

NIORDBORG KIOSK
N. Lehrmann Madsen

Storegode 49, tll. 45 01 7 4

Aut, ti ps{orhondler - fipssysfemer I

BLADE - TOBAK _ PIBER _ RYGEARTIKLER

KAFFE _ SOUVENIERS

NBI Film lremkoldes

Ja, ja! Så langt er vi også enige, men mit indtryk
har været, at langt flere end der blev regnet med.,
har taget det som den udfordring det også-varr op-
taget det på en måde, der betød, der bliver gået
mere ti1 sagen ved træningen end førhen, og dere )den større bredde.
Mit ønske og håb for NB's senior skal være, at det
vil lykkes i den kommende sæson for l.hotdet atplacere sig mellem de J-4 øverste i rækken, og at
mindst et af d,e øvrige hold må tilspille sig en
oprykningsplads.
Jeg synes ikke, jeg kan ønske mig noget bedre for
ynglingene, end at f må klare jer ligeså fint som
i i97i, æl'iig tait, det ti.or ;eg også på I kant!
Også ungdomsafdetingens mange hold, i åtte alders-
trin, håber jeg må få en fin sæson, men måske nok
f ør:st og fremmest, at alle I spillere nå blive
endnu dygtigere, til gIæde -[or jer selv og til
gavn for IVB's fremtid.
Selvom pigerne i vor klub er piaceret under ung-
domsafdelingen, vil jeg godt her trække jer lidt
frem. f har ikke haft alt for megen medvind i NB
endnu, derfor skal mit ønske for jer være, at I
må opleve en sæson med god,e kampe og en deltagel »til træningen, der skaber kamp om at komme på horå!
Endelig vil jeg gerne ønske alle trænere og ledere
lykke til med jeres spillere, med jeres hold.

og

coHolroRl

il, WERTER
Tlt 45 17 5J - Langesø

1t ltGEsg
BAGERI ?lelmuth ?hønsen

Blikkenslagermsster \/ lI S' installatsr

Bækgade 2 - telefon (04) 4516 54

NORDBORG LANGESø BBOBALLE
450252 45 t2 85 45 13 34

SÆSO1{START

I denne ti'l gå r nange sikkert r rndt og sti L Ler' sig
selv nogle af di sse sporgsmål ?

Fvord.an går det n:n i å: ?

h vi gjort nok ved forberedelserne?
llvilke resultai;er har deL givet i forhold til an-
Åro år ')

Ilar det været det rigtige for os r når vi sammen-
ligner træningskampe med bræningsindsats ?

tlvad satses der rnest 1 i ?

Har vi den fornød.ne kondi, og er det spillermæssi-
ge på nuværende tiCspurkt godt nok ?
a-"-n fnn inn selv - bliver resr-rltatet som I ønskeflrJVdr aur Llur
trn nøgtern vurdering af hele situ"ationen siger os
dog, at der errdnu mang-l er en hel del på visse om-
råder. Lad være med at sætte ræsen alt for nøj'i,
op. Endnu står vi godt plantet på jorden. Vi har
goot åf, at blive her lidt endnu. Vi får det svært
i år" iqpor I holdet..r u!, au*!

Med Thorvalds ansættel-se som træner i klubben,
blev man pludselig kastet ud i en masse nyt. Det
altafgørende var at ænd,re mentali-teten" Talentet
h..r io hele tiden vær'et tif sbede. llernæst a1; få

Eså ting karlet sammen. nette arbejde gØres ikke
pe 2+ måned, men over I år eller 2. Derfor er vi
ud,mærket tilfredse med det, der er nået tit dato,

åtotghtoPn
Storegode 55 6,130 Nordborg

Telefon (04)450667

Slrgteri

I

Pølscm:gerl

K. S'TERNBii\G
Sioregode 56 - Nordborq - Tel{. 45 l7 I5
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Ttct vot bartmk tnretning.

Grillsfegte kyllinger og {orårsruller

Anna og Yiggo Bombcrg
r | .).1' .:5 10 r9
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IIA NDELSIIANKEN
.rllr(l rrred r brlledel
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Hande!sbanken

førs: .: -::::::,-st bræningsfliden. En god. trænings-
tilsta::: e: ::S grundlaget f or bed.re spil, hvis
evnerle .: j::. Kan vi i de første kampe hente
point på r.'c: ,i:noiticn, er jeg overbevist om spil-
lets kva-r:--t 'llliver stigende. )Jeg ved 3oi;, at nange mener, spiLlet på n.uværenui
tidspunkl; -c-rrde r.rære bedre. ilvor meget funktionel
træning er r:::r ? Kun neget lidt, alligevel vil
jeg mene, a: vr er bedle rustet til tr-rrneringen
end tidligere år. i.vacl vi ikke har i forståelse
endnu, o--r.re; e s r,re l i srarten af en gcd kondition.
Iia' billiC :i- je.re s træ-ner, 1ad o-q tage det nede-
f':ra og ooei;e:. " eE r'r cve rbevist om a1, en ntærkbar
fre-'gang sr-ar+ ker spoaes, nv i s o+n r..r satl r der
til dato er yiet bli.,rerved. God turnering.
mi -'l llTl -LJ l,
1rr 11 .li.

f siCste rLT. af SPORTtrlI, blev ieg af dig udnævnt
bil å rets papi rnusser i lilB. Er det ikke lidt synd
for Peter? Du skrev også noget om computer. Du
kurure aa passende anbefaLe lilB's bestyrelse et køb
af et sådant anlæg. Så kun:ie vi alle sidde hjemme
i stuen og beregne spil-lernes dataer, eller kamp'-;
nes resultai. Vi vidste så på forhånd resultater- L,
iivaC kume vi ikke spare af tid og penge på det.

DD

WESTON
hr væg lll væg

TOilHY PETERSET
Mø8LER

Sroregode 69-7 I -Nordborg-Tlf.45 I9 3 I
Vi seetler kvalitelen i højrrcdcl

ÅHLrsW,
Jeg har Ttørt (og læst i SPORTEN) at Børge nu går
utiaditioneile veje for at finde Månedens Ynglinge-
spiller. t{år jeg siger "utraditionelt" er det ikke
fordi publikummet nu besbemmer hvem der skal kåres.
' pt er muligvis en god ide at gØTe det på denne
1,åde., ricn jeg selv vil a1.1;så altid stcmre ort rin
lsøn, ligemeget ]-Lvordan han spill eoe. Jeg vil ikke
lrisikere at han får nul stemmer, oB jeg har set
lnam spille et par gange. (tr'or f amiliefredens
lskyld I )
llet "utraditionelle" i det spiL er efter man me-
lning, at man kun kan blive Månedens spiller når
lman spilter på rlet beds-Le hoid og ikke som normalt
lhvor det gælder at være--et forbiltede ti1 trrning,
lbfandt kammeraterne og på det hold man spiller.
lJeg er spændt på hvordan clet går.
lOg så har jeg hørt ncget or at seniorafdelingen
flørdagen før turneringsstart hotdt alle tiders
leilde på Slotskroen: eo -qåkalclt "Påforiråndgodsæson
lparty". Jeg fik fat i en sang fra festen hvor for-
lf atteren bl. a. skrev: ". . . om en uge : ikke længer
l- er dct alvor kære vennerl" og senere i sangen:
1"... slut med sprit og al de bajer - ti gang' m.in-

Ie end du pJejer!" osv.
flrfter hvad jeg har hørt har noSle sprllere fcrstå-
et meningen i sangen - de fik så meget d"errne aften
at de nu sagtens kan hotde en hel sæson ud" - uden!
God sæson !

Jeres 'r11.If . "

LD-BOYS TR,MITNG

starter som tidligere
kl. l8.oo og ikke som

nævnt mandag den
før angivet kl.

,. april
L7.1o



HtrUGHEIN
NORDBORG

4s0252
LANGESø

45 12 85
BROBALLE

45 13 34

TRÆNER HAR oRDET

TTL DE SLØJtr JUNIORSPILI,ERE I

Vi havde et møde søndag d. L.2.L976 i Nordalshal-
len, hvor der var mødt 22 spillere, der kom 1 af-
bud og I spi1ler kurure ikke møde op p.g.a. sygdom,
altså ialt 21. Efter medlemslisten er der 29 juni-
orspillere i år.
Spørgsmålet ved mødet var om vi skulle tilmelde to
hold til turneringen og alle var' eni ge om at det
skulle man. ltru kurrne jeg godt tænke mig at vid.e om
de spillere der bare bliver væk liar tænkt over
hvilken forlegenhed, c1e bringer kammeraterne og
klubben i, for man meldte jo to hold til turnering
Boldklubben giver sodavandr rejser her og de:: og
ikke "rindst en rejse bil tilorge til nrstcn ingen
penge, oB f behand.ler kanLmerat'erne, trænere og
klubben sådant. Llet giver ingen topspillere med
sådan en flok kagekoner.
Altså kom nu ud af busken - vi skal snart spille
lurneringskamp og skal jeg fortsat træne ier, så
r.r,l F-1o-or jep- ql- Åo ror-, - . o51-nief Vi haf Vedta-IUf LqILtfUf uuE) uu I vL-LLLLtl

get den i .2.76 bliver overholdt.
Verner

,:0.

I

fl

,I

§TøT VOREANNONCøRER

TIESERT\;;'l BREV
).. PAT'ORHAIID GODSÆSONPARTY''

Festen som var for seniorafdelingen,
på "Slotskroen". Vi var ca. !o perso
startede med at Bent Riemer holcit
inden vi gik i gang med ta' selv
udmærket med små lune retterr og
q.tz il - o cii oo 1/Dr z1ar a# nor I rrcarr\urrL JULE)u, vqr uur 9u ygf L./D9 hovede::, d er

ter maden var der
moderne musik og

havo,e l avet et par gcd e s ange . [f
dans r oB der blev danset både tit
til toner for de unge på 4o. Ste mningen var stor,
især cla dis j ockeyen
en rækkedans gennem

blev afholdt
ner. Aftenen

en velkoms
boroet, som
for at stemn

1-+-t ^t, UdI\:
var
ingen

på opfordring spillede op til
helc lokalet (desværre ikke

tii glæc1e f or pick-upen) . ia,, man må sige at NB
gjorde et ihærdigt forsøg på at skabe et godt kam-
meratskab mellem spillerne, o
også irinanden at kende derved

æ i can J ør-]-^ -b - ur uu ,/a p]tgef
. Ønsket om en god

sæson mærkeCe hver enkelt spil ler ved at de et par
/ a- \(eller flere) i Iø5eb af aftenen fik et or-

kunrie nærkes oagtn
håbe, a"b gn-rnd-

lagt r oB derved gØr

lnge (eller flere) r løbet af
--/ntligt ktap på skulderen (Aet
derpå)'af P.bråct. så man må daderpå)"af P.gf-oct<, så man må da
iaget for at yde srt bedste er

TtlTTllSPIL
hver onsdog kl. .l9.30

på NØRHERREDHUS



HVER ONSDAG KLOKKEN 19"30
PÅ NøRHERREDHUS

hjemmekampene (og udekamPene )
spændende for os Piger, og eb
og veloplagt publikum.

underhold"end,e og
forhåbentligt stort

NYT FRA OLD-BOYS

Så er vi begyndt at spille udendørs hver mandag på
banen ved llavnbierg skole. I april måned begynder
vi k1 " L7.1o og fra na; kl. 18.oo.

ANG. IlJffiF TiL I'trST-I-BY OG A}DRtr A,KT.ILITtrTER I
ffiI\]-) VI-J'-1JUIU

-å" 
"t r*"- om h.jælp tit arbejde i kLubben er det

al-tid de samme olr1-boys som melder sig, og deb er
vi meget glade for.
fer ei ca. 6o aktive old-boys i NB, så trvorfor
skal det altid være de samme som trækker det store
læs, vi beder jer ikke så tit om hjælp1 så hvis I
føLer noget foi jeres klub, kunne I godt ofre ier
et par gånge om året, for er der flere som hjælp
nar vi som-med glæde hjælper hver gang måske ogs

o r -, ^l i L^-,^ -flyst tit at hjæIpe næsie år, også kan old-boys afd '
staoig bestå.

Bogføring, skat,

momsregnskab
CHR. KRONBORG

Sprogøvej 5 - Nordborg
Telf. (O4) 45 06 ,l4

a

u

ES'§*y'.Ør""ffi
Wrror"node 30- 32 - Tlf. 451540

Nordborg

Ait i ei-i<oi<i<enudrtyr .

TRICOTAGE}IUSET
Sloregade 31 - Nordborg

Men I trækker måske på
klarer de nok", men vi
Da det"-
berrn" gsng mangler vi
n \d dis med det samne

smilebåndet og tænker: "Det
siger: "vær ikke så sikker

hjælpere til FEST-I-BY, så
til old-boys bestyrelsen.

-ooOoo-

t,t (1,,

BECiG}'IBALER OG CO. TIL }IORIALS

Det lykkedes os at engagere Bayern ltiinchen til en
venskabskamp på Langesø Stadion mod et udvalgt
hold fra l[B.
Det kommer sikkert for nogle lir1t overraskende at
ldB vil ofre et forholdsvis stort beløb for at få
derure kamp stablet på benene.
l, I alle gemytter falder sikkert igen ti-l ro, når
oef oplyses at kampen soillcs ' ar,lednrrg af Pecr
og Foul Christiansens 7C å::s iøciseisoag.
Mere om kampen på sidste side.

Man

går da

ind

elqrrr
DA^,EXC)NFEKNON

L<3ær
tii

TELF. 45'15 49



§s0y kro
STEDET I{VOR STORE I{AYNE U}IDERHOi.DER

OG GLÅDE SENNESXER UøDE§ -
tclelon 45 10 46

S lagter Bjør n
SLAGTERMESTER BJØRN NIELSEN

Storegode 23 Nordborg telt.451447

LINIER..OO'

iiiB at tilmelde et hold til talent-

r r,Å
OIiERTRÆKSTRØJER

Ved sidste bestyrelsesmØde har man besluttet at »Iremstiil e 'o stk. overtrækstrø jer i "lrjemmearb+;'-
de". Ktubben fremskaffer material.et og hvis der'
lelder sig et par darer, der vil hjælpe at sy dis-
se trøjer, så bliver Gert Jensen glad, ellers ved
han og hans kone hvad de skat lave de næste par
tt forqbvr.

TAI-,EIVTHOLD

Også iår agter
turneringen.

BAI{trUDVALG

Bestyrelsesmedlen Peter Ilansen repræsenterer SIITNA
i det kornmende udenclørsbaneudvalg.

KØRSELSORTI{I_NG r Str1ITORAF|E-LrNG FOR SÆ,SOI{ 75
KlubberL betaler til dem der stiller bilen til rå-
dighed ved udekampe 1, Ører pr. km. fet blev ve )itaget ved sidste bestyrelsesmøde. lesuden har mad
besluttet at ingen spillere mere betaler for kør-
ql on

rno lermester
451852 - 0sterhoven ll - Nordborg

. rurcn kcber del ho*

KAMPER
STOREGADE 77o NORDBORG

TELEFON 4517 44
(04) 45 0O 70

IflJ DU !

Endnu engang vi1 jeg bede ier om at passe på klub-
bens redskaber. f ved selv hvad f.eks. en læder-
l^^ld koster og hvor mange vi har brug for til træ-
r- ÅS og kampe - dem kan vi ikke have nok af- Vi
har brugt mange penge til bolde og derfor bliver
man sur når man ved dagslys efter en træningsaften
finder "glemte" bolde omkring træningsbanen- Den
slags sløseri vi1 bestyrelsen nu ikke længere ac-
ceptere.

-ooooo-

#-å-
Desværre har Festudvalgets icle mec, at nænge en
tavle på Nordalshallens opslagstav'l e, hvor man kur>
ne skrive sig på i hvilke dage man kunne hjælpe I
idrætsu€5en, ikke haft succes. Den blev svinet til
i løbet af kort tid det må vi bare finde os i !

Vi starter et nyt forsøg for at give alle en mu-
lighed til at melde siB, hvis d.e Serrre vil hjæ1pe
i idrætsugen. Du kan melde dig indtil clen 14.
anril hos din h"otdleder, formanden for ungdomsafd.,

|tterudvalgsformanden og selvfølgetig til Fest-
udvalget.

-ooOoo-

KøBMANDEN

Benl Lauston
Købmand

Tlf . 45 15 03

N. BOYSEN
Spbokken 2 - te!f.450095

\r/e Iegnet
sko I evogn
og eget
teorilokole

11



Mekoniker VLggo Lousten
Hovn b jerg

Telefon 45 1460

Der er også sport i at hunne

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

t0nD"[[s [ønE§K0[E
J. BRODERSEN

Nlrreskovvei 2 Svenstrup
te|f.456250

JUNIOR - }IORGE.STUB.

Ir' spi-Iere og to Ledere rejscr snar.t til Norge
for at deltage i en pokaltr"irnering i Tolusrødn i-1"-
rangeret af Soldklubien I'FIINT". durneringen åf. »

vikles i weekender\ 26.-27.€,.76.

HOVSA !

Poul- lyngkilde
næsten Joo kr.

har købt et par fodboldstøvler til

-ooOoo-

Mere om Bayern-kampen: april april
)

RUT EBILSTATION ENS

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

TELF.4s1428
Åbninssridcr; 

l;:j3;:",','uf ' rrJ

12 
Søndoqe lil kl. L2

NORDBORG AFDELING

- cn bonk De kon regnc mcd!

HÅFHIA.FORSII(RIilG
Peter Mattesen

Mads Clausensvej 1 - 6430 Nordborg

- ring 15 02 tE

NT. PERREGAARD A-S

6430 T.IORDBORG 6474 SKOYBY
Tlt. 45 01 50 Tlt. 'r4 44 0O

Korn - Fodcrsto{fer

Brrndscl - Byggemotcrioler

uor@s(rffi
Lojtertoft 26-30. Nordborg Telf. (04) 45 14 32 - TLF. 451750

DE ER ALTID VELKOMMEN PÅ

o\./^w
I\TØR

HERRED
HUS TELEF.N 450s35

§lagterfiometningen,

Fa. J. J. JENSEN
Nordborg telefon 4514 06

-\L

lorororoFAR,EHANDEL
v,/1. Lorsen & søn

Storegode 62 rel+. 451669

Alertr
Gonditorl
Th, Brorsens-
vej 56

Ttf.
45 17 61
Kelly og Alex
Nissen

Havnbjerg Bulikscenler tolt. 451760

tlilr lensen
Ollolyr . Crntrlvrrro of ra#

rul. gtr. 93 vtr{rerlor

Lærkevei 87 - Lonsesø - Tlf. 450565

Ejnar Lorenzen

købmand Turøvc! 42 Kirheby . .15 OO 55


