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Erik Petersen
Blcmsrer - Frugt, Grønt - Konserves

Storeg. 7, 6430 tåordborg, ilt. 450368

Løn er penge, der rkal lorde-
les. ., husholdningsperrgc.,.
iommepenge noget i en
iilie æske tii sommerferien...
eiler tii haven . . . gør tiet let
Tal meC Sydbank
- Cr: taier Ilerer sprog.
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clr8r8TEll8til

Storegade 4 - Nordborg - Tlf . 45 14 26

Søndergade 7 - (iuderup - Tlf. 45 81 1O

$porltarlillot

Søndcrb,rrg Ill. (3'l) {l l5 5/

Nordborg - Tlf. (04) 45 15 58

T-qK I

Efter flere måneders forberedelser, seks travle
c Ie i festugen og et par dage oprydningsarbeide,
er der kun 6n ting titbage, nemlig at sige tak til
alle der her gi ver et nap n-.ed som ø1 slæbere, t;ene-
re: rengØringsfotk, opvaskedamer, plakatuddelere,
dommere, sparkebi'ætspassere, kondicykelpassere,
dekorationsfolk, aktive ved fodbold og håndbold,
bolddrenge, snedkere, malere, elektri kere, flytte-
f olk., plakatmalere , pØLsesæl gere, opråber, kon-
rrollzrer osv. oiv.
lesuden tak til Feter Andersen, l{obiL, for mini-
c;rklen, kondicyklen og trøjerne bil skolecupen,
tak til Sparekassen for præmien ti1 Sports-sjov,
talc til Lorens Andersen for de nange bolde, tak
til Samaritter og Brandfolk, tak til lokalpressen
for god omtale fØr, i og efter festugen, og til
sidst men ikke mindst tak til befolkningen. på
l'trcrdals f or den kolossale interesse ved Fest-i-by
L976.

Få festudvalgets vegne
Peter Glock
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MObil eri.t service
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Løftertoft -.Nordborg - T[. 45 tS 47

I\ORDBCRG KIOSK
N. Lehrmann Madsen

Storesode 49, tll. 45 0l 7 4

Aut, tips{orhondler - fipssysfemer !

BLADE _ TOBAK - PIEER - RYGEARTIKLER

KAFFE - SOUVENIERS

NBI Film {rimkoldes

T^dESER BREV
VIiVGSTED

Vi startede fra tfordafshallen kl. ca. 6. Derfra
kørte vi til Sønderborg, hvor vi skulle med tog I

k}. 6.+7. Da vi nåede Fredericj_a skiftede vi tog
og køt:te direkte til Vejle hovedbaneeård. Her blev
vi hentet i to taxaer og kørt tif Viågstedcentret.
Vi var i Vingsted ca. kl. 9.2o og skulle så alle-
rede spille kl. 1O.oo. Det hele blev lidt forjaget
men vi nåede det da. Da vi kom ned på banen fik vi
at vj-de, at vi skulle spille en kamp mod Frederl-
cia F.F., så et par måtte tilbage efter benskinner.
Vi skulle spilte denne kamp fordi nogle kursister
kunne se hvordan F.F.F. og vi spiltede og resul-
tater blev )-L til NB og kampen varede ca. 9o mi-
nutter. Vi spiste kl. L2 og kl. L1.jo skulle vi
spil1-e igen og denne gang med bundne opgaver som
kr:rsisterne gav os, f .eks. skulle vi kun aflever.e
med indersiden eller spille i små trekanter, men
det sværeste var at vi skulle spille med venstre
ben. Ilver kursist havde ca. 6 minutter på banen,
hvor F.F.F. e}ler vi sku,tc folge kursisternes Iordre. f denne kamp blev resultatet 2-2 og kampe..'
varede I time og 1 kvarter:. Derefter havde vi en
halv times pause, hvorefter vi igen skulle spille

Støt \rore O
annoncØrer

?lelmuth ?lønsen
Bl ikkenslagermester l/ 1I S' instal latør

Bækgade 2 - 'telefon (04) 4516 54

NORDBORG LANGESø BROBALLE
450252 45 1285 45 1334

mod F.tr.F. Derrne kamp varecle 2 timer og resultatet
blev 7-, tiJ os" trfter.,ri havde spist havde vi fri
og mange af os var dødtrætte efter over , timers
fodbolcl, men på trods af det gik mange af os i
- pmmebassinet eller gik en tr-rr omkring Vingsted-
u-Åtret. Vi gik i seng kI. c,a. 22, men der var
ikke ro med det samme for der var fire hold, der
skulle sove i samme hal.
De fleste af os stod op kl. /, men der var et par
spillere, der var svære at få sat liv i, men de
kom da op. Efter vi havde fået morgenmad skulle vi
klæde os i fodboldtøj, for vi skulle spille alle-
rede kl. B, men denne gang var det ikke kamp.
}errne gang var det Ørlelserr hvor: vi skulle Løbe i
position og sami;rdig spille bol den. Dette gjorde
vi tit kl. 10, hvorefter kursisterne gav en soda-
rrand til hver spiller, og vi fik ros af dem fordi
vi rzar så samerbejdsvillige og opførte os pænt.
Derefter gik det- Løs igen, men denne gang med
skudøvelser og øvelser: i tænning og indkast. Vi
-rar f'ærdige ca" kl . L2, hvoreiter vi gik op og
sp Lse " Ur-:eIte:' gi1< v i i svømnebassinet og derel-
ter ryddede vi 1.^ plaCs. Hver spiller lik et em-
' F'n lLvorpå der står' 'rDe Dqnske Skytbe- Cynr.ast-k-
u j .drætsiorenir-L;rr"' . Vi biev Lertct i Yj ngsted
af en bus kl" ca. L4.jo og kørte fra Vejle kt.
Lr.L[. |a vi nåede Tinglev skiftede vi tog og var

Stotshroen
Storegode 55 6.130 Nordborg

Telefon (04)450667

Slrgtar I

&

Pølstmtgeri

K. S'TERNBEI\G
Storegode 56 - Nordborq - Telf. 45 lZ l5g
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Havnbisrg §lalionskro

Pttv vor bcrtmlc rnlelning.

Grill stegte kyllinger og forårsruller

Anna og Yiggo BomberE
Ili '0ll i) 1e' l9
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Han
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HANIf E LS B ANI<E N

. SønCel:r:org lil. L7,1L og vi ErkcilL lri ldordals-
na1-:n k:. ca. lt.i,-r. ,feg tr,i:: at b:ie treener os
s-pi1T er: havde s'acrt utcrb;.,: -: af tu.r::rt.

T--^u ol

-oo0oo-

TTliGSTEI T, ?r I'-D JUITIOR

.J..r er komrnel- ileC e! u:i;rl_:t r:ferat
-' -l 

iocr r .i- --'-n-- f,ramørl.-
c-L -_ _ ILJ- JCIIIæ-L'K-

_--.,or

l::'': dreng: f ik et ne::i frnr, si:ulsr:. f :i god op-
-:::=I og iisciplrn. - -:::r.icia F. a. r,rar ogfa ,"-d,
r:.'=r- lred den ooførs:l slil Ce fagCe ci- ned, burde
3,e --=.e sencr, hj:rn cnig;enC:, f 5r. er ar,ot sådan no-
ge - '-)t:z Lr-i_ge rert-n:Sk:l Skal r_r-a rg S3, e_. C,et Sid-
st: :ang a.a , zc v?rei,- nei, Der har De Danske
ik; -::-. G;-inrr:.st-k- oi fc::ætsf oreninger noget
se _:a. "eg- syrles gc ir i: kunne forl=åge lidt
: -r i-::, 1--:-''- gtætnra: n,l, nan se r såi:n noøet,
1T=T:ga ,-:3 la-.'de med :,'3r nærn:s: i:.ilsl_åeCe.
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VVESTON
hr v -g tll væg

TOfifrY PETERSET
MøBLER

Storegode 69-7 I -Nordborg-Tlf .45 i9 3l
Vi seeller kvalitelen i høi:ædcl

IAFrn-t0Rsll(RltG
Peter Mattcsen

Mads Clausensvei 1 - 6430 Nordborg

- dng f5 02 tE

H. PERREGAARD A.S

6430 NOROBORG 6474 SKOYBY
Tlt. 45 01 50 Tll. 44 44 o0

Korn - Fodersio{{ar

Brrndscl - Byggcmoteriole,

HdEr&Jøc{ensenlr@I\1Gr@

NORDBORG - TLF.451750

DE ER ALTID YELKOI#*EN PÅ

N@R
HERRED

HUS TELEF.N 4sos35

SIagterIomelnir.!,en

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

TIL

)xonoaon G FARIEHANDEL
v,/1. Lorsen & sln

Storegode 62 telt. 451669

Alex'r
Gonditori
Th. Brorsens-
vej 56

Tlf.
45 17 61
Kelly og Alex
Nissen

Havnbjerg Bullkscenler lelf. /t5 17 60

tlil lensen
Ollolyr . Conlrtlrure ol rff

.ul. g.r. og vrdr*r
Lærkevei 87 - Longesp - Tlf . 450565

5

@
Ejnar Lorenzen

købmand Turovei ,t2 Kirkeby ..45 00 55
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NORDBORG LANGESø BROBALLE

4s0252 45 128s 4s 1334

l\u synes Jeg det
er på tide f tæn-
ker jer lidt om
hvad vi har meo at
gØTe af materiale
i NB og h.ror dyrb
det er at d.rlve en
r-1,,r-, ; -+^/r^t fOfllJqU, r UUUUU

kun at tænke på
fornØjelsen ved at
spille fodbold.
fer er allerede på
nurrærende tids-
punkt blevet man
bolde væk - det e
sgu for dyrt. Men
det er sel vfølge-
lig nemmere at
hente en ny bold
hver gang I spar-
ker for langt. trn
sådan bold koster
loo kr. ! Synes I
i1r'tra Åa]- ^?rrlrlv, uu u pa

tioe I passer bed"-
re på klubbens

olde !

i

I
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YORE AITINONCøRERv

NB TOG DET IIELtr !

f forbindelse med Fest-i-by ugen vandt ynglinge-
spllleren Benny Jørgensen minicyklen efter omspark
-pd holdkammeraten Bo Søndergård. Leif Rohr "kØrbe'
lest kilometer på kondicyklen, 2,4 lrm L 5 minut-

ter, og vandt gavekortet på loo kr. 0g lille Bo,
søn af 1. holdspiller Peer Christiansen vandt gæt-
tekonkurrencen - med hjætp af Bedstefar - og en
rigtig læderbold.

nflLrÆb,,
Jeg har hørt at et af vore seniorhold har været
ud.e for en pinlig situation, idet man ved halvleg
i en udekamp nægtede vore spillere (og kun dem fia
NBI) adgang til omklaedningsiummet i todbotdstøvler
med begrundelsen: "Det må vi heller ikke når vi er
på besøg hos jer i Nordalstrallen". Jeg kan godt

prstå at spillerne blev godt sure de kan jo
-kke gØre for at vor ha1 har den "ordning", en
ordning som efter min mening ikke engang gælder
generelt. Vor modstander har altså været uheldi

.J ?',:\ : if.t$-,-tjI



HVER ONSDAG KLOKKEN 19.30
PÅ NøRX{ERREDHUS

den dag de var heroppe og det glemmer man jo ikke
med det samme. Spørgsmålet er nu om man kan for-
lange af spillerne at de smider støvlerne når de
ønsker at ben;'tte omklæd.ningsrummet et par minut-
ter i halvleg. llet gØr man ihvertfald i }lordals-
ha}len og det er der nok ikke noget at 1Øre ved.
Ilan skal jo være forsigtig med udtalelser i den:re
retning, oB derfor vil jeg nøjes med at anbefale,
at klubben anskaffer sig en gummimåtte fra indgang
til omklædningsrummene, så vore gæster ikke har
grund til at gØre os til grin, når vi er på besøg
hos dem.

m. v. h.
ilTf rr llrl-tr-

Hej, noj, Hen*tngl Oet er mig, 6le - vi cr på tcmme hofdl!

Alt i el-kekkenudrtyr i

trI ,Wfrr*ffi
@r,",.";e 3o- 32 - ,r. 45 r54o

Nordborg

TRICOTAGEHUSET
Sloregade 31 - Nordborg

N Z
D
1t C|AYAI I
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LLS_CIJP L9?'
Den efterhånden t:'aditionelle cupiurnering for a1-
r )ke serie 1 og s:r'ie 4 hold afvrk-e : rår i peri-
ooen L7.5. - ).e. Der er sendt indbl,dolrer ud til
9 klubber og N.B. håber på at sarnt-igc klubber
melder sig til. Som noget nyt vit man iår spille i
to puljer, så man er sikker på at hvert I old får
en del kampe og klubberne får deres behov for træ-
ningskar-pe til ejrerårsturrr-eringen rigelig dækket
-LIILL.

-ooOoo-

JI]TIIOR - IYORGtrSTI-]B

-'ølgenCe sp-llere er udtag: - t-t t.-e.. i liden 22.
- 28.6. : Jens Eb sen, Ib ltree sgaa::d , Per SØrensen,
,l an \.^/iLladsen, Rolf Boye , Lars Bo Johansen, IIi-o1s
: -.- 1- T,.*]- a ^-rL ri\ rr uri-r\, oøre 11 ldielsen, Torben Jensen, tr'rank
J "xi l, Jhr: sien )engsøe , Lc if 1-la nsen, .l an Chri-
stensen, Slren Tlansen og Gururar Skov. Som Ledere
rejser t:ræneren Verner Petersen og Gurrnar EriksenIt. ).

-oo0oo-

Man

går da

ind

til ....

dqrlr
OAME}<C)NFEXTION

TELF. 45 15 49

Bogføring, skat,
rev§ron 0g

mom§regnskab
CHR. KRONBORG

Sprogøvej 5 - Nordborg
Telf. (04) 45 06 44
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STEDET HVOR STORE NAVNE UNDERHOLDEH

OG GI.åDE MENNESXER IIøDES -
tsbfon.f5 tO .t6

Slagter Bi ørn
SLAGTERMESTER BJøRN NIELSEN

Storegode 23 Nordborg te![,451447

n opstået
en del utilfredshed, misforståelser e1ler hvad man
nu vil kalde det.
llden at fornær'rne nogen vil jeg nøjes med at kom-
mentere disse episoder med denne 1111e tegning \)
her ligger nemlig 1øsningen af jeres problemer.

))

-:*a1 / --.t-

mo lermesler
45 1852 - @sterhoven ll - Nordborg

{

T

a

. . . tlorirt kcber de1 ho*

KAMPER
STOREGADE 77o NORDBORG

TELEFON 4517 U
(04) 45 00 70

MIIIIEWS SPTLI,ERtr _ MÅNTIINS IIOID

Ungdomsudvalget har kåret følgende :

Månedens spillere i april : Helle Edemann og Brian
fgensen fra Lilleput B og månedens hold blev

Ptrniput A.
Månedens spillere i maj : illla Andersen og Preben
Kock fra Junior B, som også blev kåret som måne-
dens hold.
Det blev altså Juni-or B holdet som fik sejlturen

f hører fra os.

IYSANLÆG

fg"bedring af lysantægget i1/.ooo kr. og det er Uetatt
CL}J]S SØRENStrN

e )blevet kåret som månedens
safitale med ham og træneren
i næste SPORTEN.

dalen har kostet
af Nordals Boldklub.

ynglingespiller. En
Børge Neesgaard følger.

KøBMANDEN

Benl Lauslsn
Købmand

Tlf. 45 1503

Velegnei
sko I evogn
og e§et
teorilokole

N. BOYSEN
SPbokken 2 - 1e11.450096

11
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Mekoniker Vrggo Louslen
Hovnbjerg

Tele{on 45 l4 60

Der er også sport i at hunne

køre bil på den rigtige måde!

Lær det nem! og bekvemt i

iloBD.ÅLS X0nESX0LE
J. BRODERSEN

Nlrreskovvei 2 Svenstrup
telf . 45 62 50

PIITSEFCDBOLI

NB's oldis (oldboys-pusl inge I ) spiller 1ørdag
,. juni ki. l5.oo en venskabskarnp med et hold
Flensborg. Kampen spilles på Langesø stadion
efter kampen ei: der arrangeret en lille fest
men med gæsterne.

LOTTOIlOLI
p3 nnflnrr] ri no qf a'. ,lo l n iøl n=ro trti\ r71rr.r - - a: --- r: l,.Jc .pr Ic Vrl .uI'L !UULU-
sr i1 drotroes af.lutningssanrenkom:t -år og frem-
o."/e r: cg I stedet f or giver kli,rbben et par stykker
brørl og er\ ØL ti1 hvert lottoholc ved start og
slut af en lcttosæson.

nØlr
Tirsdag den 22. ju-ni samLes repi'æsentanter fra NE
og liE ved et mØde for at diskutere en-heltheder
an.Eående fæ}les klubblad. Ior ITE ,1eltager Per Søn-
iaø --, -.t De L--. Peter -- lck.urrt1-alu, -LLLCI llJrr.:1r )te l

TILLYIilG GUI{NAR !

SPORTEII graiulerer Gururar
sen 1976.

^^n^^-U UUUU-

J espersen med Lede"p"-)

den
fra

o8)
saml

RUT E BILSTAT ION ENS

fii ,r l,t,A @ lW,//t',\Y.,, ll (lr /l \) lll[(r.
l]l \llll vvrltuxr

AVISER . BLADE . TOBAK & CHOKOLADE
TELF.451428
Åbninssrider: 

i;:J3;:.,,,,ri, rrr,

12 
Sondooe til k 12

NORDBORG ÅFDELING

- en bonk De'kon regne med!

I

HÅFTIA.TORSII(RIilG
Peter Mattesen

Mads Clausensvej 1 - 6430 Nordborg

- ring f5 02 tl6

iI. PERREGfuIPP A.5
6430 NORDBORG 6474 SKOVBY
Ttr. 45 01 50 Tlf. 44 44 æ

Korn - Foderstof{er

Brrndscl - Byggemotcrioler

ylfyur0/"
Telf 101) 45 14 32

tlUærS,JørCenssnItErrEA\]5@

NORDBORG - TLF.451750

DE ER ALTID VELKOMMEN PÅ

NØR
HtrRRE,D

HUS TELEF.N 4sos3s

§lagtefiorretningen

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

-;,

T]L

,lorrro*. FARvEHANDEL
vz'1. Lorsen & søn

Storegode 62 tell. 45 1669

Alexts
Conditori
Th. Brorsens-
vej 56

Ttf.
45 17 61
Kelly og Alex
Nissen

Havnbjerg Bulikscenter lelt. 45 17 60

trilr IensGn
ollrtTr - crntretvrilo ol r.daa

rul. g.r. og y.r{..aLr

Lærkevei 87 - Longesø - Tlf. 450S65

Ejnar Lorenzen

købmand Turøvej t2 Kirkeby . .1 5 OO 55
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