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B jarne Enudsen, T,ærkeve j 47 ,

NR. 5 JUNI 1977 8. ÅRGANG

JA. ,ER ER GANG I DEN PÅ NORIAIS !

e11ers vill-e Fest-i-by ikke have været en sådar succesl

Tak §kaI I ha' I

tr'est-i-by
Komit een.

],OTTOSPlI

NBrs l-ottospil holder nu pause og starter igen i august. Ind.en vi star-ter en ny lottosæson vi1 jeg gerne på bestyielsens iegne takke a1l-e somhar været på de forskellige l-ottohold.

r har 1 )-øbet af et år ial-t- brugt over l-ooo timer af jeres fritid. al-eneti1 lottospil-iet.
At de fleste af jer også ved. siden af på en eller a:tden riråd.e er engage-ret i k1ubarbejdet er alment kendt og fortjener beundring.

IIår --ir nu igen skal planl_ægge en ny lottosæson håber jeg selvfø1ge1ig på
It [ieste igen vil nelde-sig som l',3ælpere.
Men, og det er ær1ig ment, jeg kan godt iorstå hvis nogen gerne vi1 hoJ-d.e
en pause.
Derfor vi1 jeg igen spørge: Hven vi1 hjæ1pe til jlnrs lottospil? rnteres-
serede bedes kontakte mig inden den 20. juni. ?.G.

trtrUG§tr8§
NORDBORG

450252
LANGESø

rts 12 85
BROBALLE

45 13 34

H.C.Ørstedsvej 21,

Gunnar Jeopersen



1. H0l: C0':IILA 2. IIOL

Medens jeg skriver dette
som nr. 5 med 10 p for 9for 7 kampe.

Som ma:r kan se ligger 2.
ligvis komme foran dem.

Hvad skyldes dette?

er stillingen i serle IV, at f. hol_det ligger
kampe, nedens 2. holdet ligger son nr. 7 mea A p

holdet meget tæt op af l-. holdet, holdet ka:r mu-

1 . ho lde -u f'Ør kampen
mod rækkens tophold
,rbenrå . ( 1 - i )

..dår1ig publi.kum ?

)r

Der er forskellige ioeninger orn dette. Nogle mener at 2. hordet spir-r-ersom et ho1d, nedens t. holalet består af rcr mange individuir-istei, andremener at træn.ren lå^f. -holdei bruger si,e sprlfere fo::kert, rnent på denmåde., at spillerne får for ,."gu-i8""r."rrrg" postcr på holdet fra kamp
111 5=f , L.Len ene ga.ng. skal en spiller spille-venstr-e vring, nedens ha,.oen iræSte ga,,g skal spi1le forstopper osv..tnd::e ige. r:renEr, at i. hol_dethar det_va:rs1;e1i-gere i serie rl'enå 2. holdei, da det stØrste ønske fornan5e alsislre hol-d er ai slå iIBls 1. hold, medens de ikke regner 2. L,ol_d-et for mere end de-l de tror det er. Til- sidst er der enkelte af de util-
lI"{:", ,i-'r1:_el-i5 r,o}i, .Jci 

':;e-r,:r, ai gir-r.nclsta:ru,å" pÅ-rffir-ååt*"tåi t""taa_ i _Lere slrl-lere _Ta 2. ho1 le t .
Jeg vi1 ikke selv gå dybere i dette probJ_em, men jeg vil opfordre l_æser-ne ti1 , hvis d.e har en mening om 1. hold.et,'d.e geine vll uåtrytrke skrlft-
1ig, om at indglve det til_ SPORTIN.

Ti1 sid.st vil jeg dog tillade mig at næyr1e en personlig mening.
)

Specialcenter i hvidevarer
HAVN BJEBG BUTIKSCENTER

Telf.450766-450266

. BUSS
El-installatør dok utuM

V,/ CHRISTA WARNECKE - SICHAU

"""it?l å;,X1lii;X'"'"

Sboro' 
Q\o'oorO

)Stor"g.ae rB - Tlf . 45 30 34
B[30 NORDBORG

Stedet hvor glode mennesker mldes!
STUDI

SToREGADE 9 6430 NORDEORG - TELF. (04)453333

TøMRER. og SNEDKERMESTER

JEN§ MOLLERUP

MøLLEGADE 79 HOLM
TELEFON 453344

Farvehjørnet
HANS SøRENSEN

Storegade 2 - flf. 04 450069
6430 NORDBORG

45 14 40

centen tExuLL
v,/Niels Bierregård

HAVNBJERG CENTRET
6430 NOADBOBG . Telalon 04-4503 26

ln
, )o*u.oo.



Jeg mener. at spillerne_på 1..holclet ikke altid har clet rig" rut. J"cv111e nøclig værå en af dåm. cepå-tanen li";;-a;s-i ån-oiilst"t sternning.oro, at nu skal vl vinde, e1lers ..... Kritik i;'";";;"-åiiå""iaå;;:j;i_
den en ros e1ler en opfårdring ti1 spillerne om at konme ;igurr,,. Så Uiot
-P-f_|Jemmek"Tp_ene., 

ingån- støtte rra putlitun. loe har-dei på out sidstev1str slgr at 1. holdet kan klare sig uden denne støtte frå h;emroepublikum.

DC

HVORFOR SPIII,ER NB KUN I SERIX IY ?

l:li: :tglg:r|l :5"1 forstås--som en opfordri-ng ti1 l_æserne om at ud.trykkeoeres menlng om NB i serie ry, en opfordrlng ti1 ræserne om at konme "frem
fra deres dva1e og udtrykke aåres elen mening, hvis de har nogen.
Jeg ser også gerne en af trænerne indsende et stykke ti1 spoRTEN om dette.

Dq

NI TT F'R,A

00MsA[0.
NY TRTNER

Trænerproblenet i drengerækken er nu løst.
Kurt luxhøj er tiltrådt og tager sig nu af J. ho1d.et.
Eanrs adresse er: lærkevel 15, lal,rgesØ, t1f . 451152,

SPORTENS MAND I UNGD.T.FD.

Andreas Jensen, mangeårig leder i NB, er vendt tllbage ti1 ungd..afd..
Anoreas v1.l- 1 fremtid.en sørge for ungdomsafdelj-ngens stof til SPORTEN.

TII ITiBECK

I weekenden 25./26, juni rejser J ungdomshold ti1 tflbeck for at sp111e
venskabskampe hos phdnix.

HAIT]NG KOM}IER

I tiden l-7./LB./a9. juni får ungdomsafdelingen besøg af venskabsklubben
Hatting. I denne forbindelse spilles der nogle pokalturneringer på
I,angesø stad.ion.

-oo0oo-
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Mekonrker Vrggo Lousten

Hovnbierg
Tele{on 45 1460

Bent E. f;Iad,cen
out. el-instollotlr

)Sror"nodu 63 tlf. (04)45 I950

ALTING i EL.TING

Kunstboden
i Nordborg
Storegade 9, tlf. 45 19 35

6430 NORDBORG

Moderne brugskunst 
- 

gaveideer

ARTHUINIELSEN

TRIKOTAGE _ PARFUMERI _ KIOSK
LANGESø - TLF. 4517 s2 DANBO SUPER

TELEFON 45'II 09

SfUEUR-E
ANTIKURE

KØKKENT]RE

repareres biu igt og fagmæssigt
\R]NGER . VT HENTER oG BR1NGER
) EAGURM.AGER

OIII B. PEDERSEN
Ilf .o4-458914 bedst mefl-em kf .15-19

NUB'

TtlTTllSPI L
hver onsdog kl. 19.30 på

NøRH ERREDHUS



MÅNpauvs spll,ræm oe uÅnlouss Hor,o

selvfø1g-eIig har vi også iår i ungdomsafclelingen noget som hedcler ,Måne-
oens spilleretr oglMånedens holtltt

r siclste nr. af sPoRrE['I skulle der have været navhe for april månedr. menp.g.a. et lil1e tehriek uheld komner de først nu - men tli gengæ1d åar viutltæmlrt os noget nyt idet vi i fremticlen kårer en månetiens Epifler frahvert ho1ct.

Måneclens spillere i april og maj blev:(rørstnarnte for april)

fra Puslinge 1
- Puslinge 2

- Miniput A
- Miniput B
- I,illeput A JBU I- Lilleput A SI
- lilleput B SI
- Drenge A JBU
- Drenge A SI
- Drenge B SI
- Juni-or A JBU
- Junior A SI
- Plgehold.et

Ungtlonsudvalget ønsker a-11e till.ykke mect valget.
pg-1u-et stort TIITTTYTTE ti1 NBrs nindste, ?g!!4se 1, som blev Måneclenshold i. aprl1 måned. Et andet gted i traaåtElGG'trænerne Erik Nør-skov og Chresten Blom mere on holdet.
Me8.et ros også_ tiI }il]-Epglls:Be- Vi ku::ne iklce blive enige om, om clet
:L.ur+e være rrilleput A JBU eller lilleput B sr som sku11e have tltl-en
Ivlånectens hold i maj. Begge hold opnåetle i den sltlste tiil uclmærkede resul-larer og vi vax iklre i stand tiI at trælcke det ene holci frem for det an-ilet- Holtlene bliver trænet.af pout Erik Ni.elsen og Arthur carlesen.

Ib Wacher og Mogens Nielsen
01e Rasmussen og Thonas Kunzenclorf
Claus lersø og lom Kronborg
Kaj Kronborg og Jens Mathlesen
Bent Jacobsen og Walther Ner:mayer
A1lan Durst og Jens Mic. NlelsLnIan trarsen og Ib Møl1er
Ib Johansen og Kim Olsen
MlchaåI Jensen og ?reben Molclt
Claus Johansen og Henrik Kristensen
Sør_en ](. Eansen og (resten Dengsø
Torben Nj-elsen og Henning Niss6nJette Enghoff og Lis trrecleriksen

-oo0oo-

)

Li 1 leput
sainmen rred Lill,eput

Jlu
SI måned.ens rro1d.

A

ll
6

Velegnei
sko I evogn
og eget
teorilokole

rtøRE§irrtJ-rE
N. BOYSEN

S6bokken 2 - re|f.450095

riunciffiBDotrE
| 7 FTRMAffiAE STEFFENSEN i

L F 45154si

. . . ,rrcri kcbor del ho*

) KAMPER
STOREGADE 77o NORDBORG

TELEFON 4517 44

MObil Qui.t service
?r\

ALS AI'T(I SI'('P

-

Lølterlott -.Nordborg - Tlt. 45 15 47

(0,,,Han

IIANDELSBANKEN
dl!d i)e(l r brlledel

bruger
hodet

han hillgsa

Handelsbanken

llavnbisrg Slalionsho

lrov vor bcrrmlc anratning.

Grillstcate kyltinger og forårsru! lcr

Anna og YigEo Bombcrg
Ttf t04l 45 1019

?lelmuth ?lansen
( )enstagermesler 

tl ll S' installatør

Bækgade 2 - telefon (04) 4516 54

r{ORDBORG KIOSK
N. Lehrmann Madsen

Storegode 49, tll. 45 01 7 4

Aut, tips{orhondle.r - lipssysfemer !

BLADE _ TOBAK _ PIBER - RYGEARTIKLER

KAFFE - SOUVENIERS' NBI Filn hemkaldes

KøBMANDEN

Benl Lauslon
Købmand

Tlf. 45 1503

Man

går da

ind

tit....

dqrn
uÅr€l(c,NFEl{nON

l<3æF
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AMTSSTÆVNN OG PUSIINGE

Vi startede fra Nordalshallen klokken 12.oo og som sædvanlig hvis vi
skal ud var al-le mødt præcls så1edes at vi kunne køre ti] Sønclerborg.

Vi var i pulje med Ulkebøl- 1 og Notmark hvis styrkeforhold vl ikke rigtig
kend.te i år.

Vi skulle have spillet den første kamp kl. L1 men det viste sig at nan
var noget forsinket så vj- kom først iga:rg mod Ulkebøl k1. 11.3o. Spiller-
ne havde fået at vide at det gjaldt om hurtigt at få l-avet må1, da der
kun skul-l-e spilles 2 x l-o min.

Det ligesom hæmmede dem, for sel-v om vi havd.e hele spillet gik der ca. 8
roin. før Jørgen larsen tog mod til sig fra kanten af straffesparkfeltet
og skød, og tiI al-t hel-t (vort) rambe den en U1kebøIspi11er i ryggen og
snød fuldstændig målnanden. I 2. halvleg l-avede så Ib et mål- efter et
virkeligt godt gennemspillet angreb, så vi vandt kampen 2-0. )
Derefter 2 tiroers ventetid til næste kamp, ventetiden bl-ev godt udnyttet
og brugt ti1 is - sodavand - bolcher og pØlser. Den arrden kamp var en
fortsættelse af f. kamps spil. Efter f min. spil 1-0, Ib scorede, efter
9 min. 01e scorer, 10 min. mål med Mogens og i samme min. Øger Ib til 4-0
i det U. min. var Mogens igen på pl-etten og øger tif 5-O, i det 15. min.
Christia:r loder tif 5-0 på et virkeligt godt opspil og Toromy sl-utted.e
målscoringen ti1 7-0 i det 15. min.

Yi var nu 1 seroiflnalen! 0g drengene øjnede sø)-waøj forud.e, de var efter
sigende alle sikre på præmie.

Semi-final.ekanpen var mod DvbbøI, son vi sl-og 1-O efter en god kamp, Re-
sultatet er misvisende da vi havde ca. B0% af spil]et. l.[å]-scorer var her
llorten på en perfekt aflevering fra Ib. I denne kamp rørte vor måLnald
Tor-ben for første og eneste gang bo1d.en.

)

f *'å.Y'

Yi var nu klar til finalen som vi skulle spil1e mod trørup. Resul-tatet
blev igen en fortjent sejr iil Nordals på 2-0 begge må1 scoret af Ib.
Men sejren kunne med lidt held godt være blevet større, hvis I ikke hav-
de været trætte efter 4 kampe.

Til slut vil- vi sige jer aIle tillykke med det ftotte resul-tat 12-0 i 4
k2mpe, bravo. Fcrtsætier i på oenne måde kari bol-dkl-ubben:ro1ig se frem-
tlden i roød.e.

De 12 der var med er: Torben Glock, Chrj-stj-an Foder, Kristiari i{onor6,
Benny Christensen, Tommy Sørensen, Thomas Kjellberg, Ib Wacher, Mogeirs
Nlelsen, Turga;r Salin, Morten Bl-om, Jørgen larsen og O11 Asroussen.

Søren og Chresten

( J ERES TRÆNER HAR ORDET

MÅ§EDENS HoID I'oR APRIIJ

Puslinge 1 blev valgt ti1 nånealens ho)-d for april. Det er udfra en ganske
forrygencle start på forårssæsonen, ialet cle tre kanpe i april blev vundet
med pæne seJre, 5-O over Svenstnrp, 9-0 over Hørup I og 1-O over Augusten-
borg. Det er virkelig en start, der lover goclt for resten af sæsonen.
Kampene har været ret specielle, iclet nålmand.en iklce har rørt boltien i
nogen af karopene. Det siger noget om jeres styrke. Ti11yk)<e med valget
og heJ.d og lyk}e i resten af kampene.

. UI,TATER FOR PUSIINGEHOIDENE

Svenstrup-NB1:0-5
NBI-Hørup1 :9-O
Augustenborg - NB1: 0-3
NB1-Sundeved.l:9-0

Klubben burd.e være god.t rustet

MINIPUT A

lad n1g sige det mecl det samme, det gik ikke så godt som jeg havde håbetra

I kart. spi11e en god kamp og den næste er ligeså dårIig. Tag jer nu lidt
i fen og gøT noget ved d.et, for I kan jo hvis I v11. Det har I vist ir pen mod Liibeck, her har I virkelig spillet godt.

Måske s§ldes_det også at mange af jeres forældre var ud.e og kikkede påjer - det hjalp! Altså, mor o[ far ikal med, så vinder vi na:rge ka:lpe-.

xll-ers er jeg godt tilfreds med jer når vi er til træning, d.a gør r vir-kelig noget ved det
Hilsen Johannes

I,III,EPPT - JBU

Eftgr jeres 1 sidste kampe - målscorer på ir-6 - er det fu1d.t fortjentat I bliver månedens hold. r kanper og epi.11er virkelig godt, sær1ig kam-
pen i Yojens, som er et stærkt ho1d, glk det fj,nt, selvoÅ vi hurtigt kon
bagud.0-1, kmpede I vldere og vald.t 7-1 , det må være forårets bedåte
kamp.

Frernad-NB2 :0-1
NB2-Sundeved:6-0
HørupII-NB2:O-5
NB2-SB :0-4
NB2-Broager:7-O

ti.l- fremtiden.

Erik

R
)
I

)

)



bent
enghoff

xenRerRtsøri
HAVNBJ ERG BUTt KSCrilren

XOiDrc*G
SroitGrDt 2r

TErF. (0{)15 19 7s

Erik Petersen
Blomster - Frugt - Grønt - Konserves

Storeg. 7, 6430l.lordborg, itt. 450966

Sporlsarliklor

Nordborg - TIf. (04) 45 l6 58

Søn,Jerb,rrg - l'li. l:{) {l i5 57

Storegade 4 - Nordborg - Tlf. 45 14 26

Søndergade 7 - Guderup - Tlf. 45 8l lO

,,chiki"
LÆDERVARER
NOIiDBORG TLF.45 04 29

Sl:greri

.Å
Pølrcmrgerl

K. S'TERNBE[\G
Storegode 56 - Nordborq - Telf . 4517 15

Stotøhroen
Storegode 55 6.130 Nordborg

Telefon (04) 45 06 6/

odidos'9

FII{Mpilm[Y
Ttr. 4516 25

- ET I"IELT HUS FYTDT MED SKO
10

Alt i cl-koltkenudrsr !,

Nordborg

IIIJIEPUT B SI

Jeg v1l gerre her i S?ORIESI komme med en hilsen og tak t11 jer for cleninclsats r har- gjort i de kampe r-rrår spflret ttr iu. let Er skønt ar træ-ne Jer og se hvortlan I ap1l1er når I sksJ- ud for at spi11e kanp, det gårudrærket.

Samtidlq vi1 jeg gerne slge jer tak for cien gode opførseI I viser når Ier utle for at spllle.

I_"-9T1?".a"! er gået vect I jo selv. I har spillet 6 kampe, cieraf har IYunoer de , og har 10 point. Det er fint klaret drenge, iortsæt med det.
Til--jeres foræId.re vi1 jeg_sige, prøv at komme ud for at se jeres drengespiIIe-foclbolcl, d.et givår-dreig6nå mere lyst når a" ,ruå-at-.or e1ler farsrar ude vecl sialelinien og ser på den.

Til- slut
)

vil jeg gerne ønske jer til.lykke ned de resultater I har nået.

Ven1ig hlIsen
Arthur

IILIXPUT A 51

Efter en liclt svag start her i forårstur:nerlngen, er der nu vecl at kommesnit over Jeres spiI. Hvis vi skal_ prøve at fj_nde årsagerne ti1 dennelidt uheldige start er jeg'ikke i tvi.v1 om at en af dem er at jeg har
3åttet fJ-ytte rrrndt mect jer for at finde den bedste holdopstiliiig. Lige-
lecles må vi heller ikke glemme, at det er ret stærke hold der er med 1-
clen række vi spiller i.
Ir id.ste par kampe har held.igvls vist, at vl nu har fundet frem til_ cien
s.--t_este opstilling. I de kampe har hele holdet spillet virkelj.g godt
fodbold' og da r aldrlg har rnanglet kampvilje, kan jeg ikke se arid.el endat det nu må være jeres tur tif at vinåe og ilemed-få point.

Yå i"€ samtidlg her beklage, at jeg helt havcie overset, at vi sku11e spil-
1e mod sB d. 21.5., men vi har nu iaet orclnet det sådan at vl spltler tod
SB engarg i juni måned..

Preben

HXJ PIGEgi

I er jo lkke altid for fiittige tii tr"sr:i.ng, men ti1 kamp er I heldigvls
mere aktive, jeg synee også I har klaret jer gcdt, eftersom mange af jer
er nybegynd.er€, men husk en tlng, pas jeres trænlng e1ler send åfbud.-

lsen Marle

RE- OG DRENGET

w,,",:ff-"7,::K,,



WESTON
hr v:g lll vrg

TOIIY PETERSEI
MøBLER.

Storegode 69-7 I -Nordborg-Tlf.45 l9 3 I
Vi sæller kvclilelen ihoirædcl

Der er også sport i at hunne

køre bil på den rigtige mådel

Lær det nemr og bekvemt i

TORD.ALS XøNE§XOIE
J. BRODERSEN

Nlrreskovvei 2 Svenstrup
telf.456250

Ss[y luo
srEoET HvoR sronE xAvNE uxDERHot I
OG GLADE iIENNESKER MøDES -

tchfon 4!i lO 46

Slagter Bjørn
SLAGTERMESTER BJøRN NIELSEN

Storegode 23 Nordborg te|{',451447
TRlCOreCrXUSer

Sloregade 3t - Nordborg

molermester
45 1852 - Qsterhoven ll - Nordborg

RUTEBILSTATIONENS

fi ry fii,ÅrG nt,ø
hlrKUil V»ilh"(

AViSER. BLADE. TOBAK & CHOKOLADE
TELF.451428
rbninsstider; 

l;:i1;:',','ul.' r'ro

12 
Søndoqe lil kl. 12

NORDBORG AFDELING

- en bonk De kon rcgnc mcd!

1§H

rEDR. Å}SITUTNINGSI'ISTXN

tr'or_første ga.ng vecl en afslutni-ngsfest havde-vi i år lnviteret yngllnge-
sp11Ierne med. Dette synes Jeg o§så er helt 1 ortlen, da de flesie-jo f,aralderen ti1 at må gå på reeiaurallon, men så hører jeg efter afeluinlngs-
feeten, der 1øv-r1gt forløb udmærket, at man på Ha::monlen havde funcletf1r ir både på tolletterrre og l baggården. Selv oro det var en prlvat
o8. IJcgt fest nå dette aldrlg flntle sted, da det jo var på en iestau-ratlon feqten fantlt stecl. Jeg-v11 ikke.dliekte teslyIde yiglingespll-
Ie::ne.for dette, roen d.a v1 lkke før har været udsat'for i.o[et tigirenaeer clet Jo nærIlggende at gøre clet.

STÆ'VNX I NOTMÅRI(

Yed S.I.rs store håndboldstævne der fandt sted i Notmark, d,en 22.5.77,flk-Gunnar Jespersen overrakt s.r. sø1vnå1 for sit arbejåe ind.en for''
håndbolden under S.I. Tillykke ti.1 Gunnar fra N.H.

HOVEDKREDSSTTf,\TNE T NOTMARX D. 22.'.
vi havde til stærmet tilmeldt 8 ho]d, d.esværre roødte der kun 7 op. Detsidsie, nemlig pigeholdet mødte ikke op, d"a de ikke havde fået uåÅtåå,
sådar noget burd.e ikke kunne ske. Det åi synd for pi-gerne og klubben Åtår
med et dårli§f-E§Ifludadti1 .

vi varrd't desværre ingen rækker dernede, men y-herrer blev nr. z, tabte
d.en afgørend.e kamp- 10-9 ti1 Vid.ar.

Mesterherrerne blev nr. J efter Tands]et og Vidar, 1 den afgørende kamp,
lI" + point^havde_været nok tif førstepladsen, tabte vi med 5-4. Endeligt,a /mesterd:m6r L2-B j- fj-nalen til_ vidar.

AT

YINDUESKIGGERI

Dette er ingen_spøgr. vi har både probremer n-år Junior daroer, ynglinge da-mer og Senior damer-bader, at der er små drenge der gør det, er-mås[e end'um streg, nen nå:: det er store drenge der er"konfirteret, åå vil vi ikkebetragte oet sora en spØg fængere, så er de så gamJ-e, at då er klar overat dei er galt.
Jeg ved ikke om der er mulighed for at blænde v:::duerne, så man lkke kanse igennem, el-lers må vi jo gå and.re veje for: at få det-standsdt.

G.J.

'l{Kf
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Bygnlngsartlkler - Trælast

JEN§ KOLMOS'EFTF.

Holmgade 33 - Telf. 45 1457

SiTILHOFF''
LEGETøJ - HOBBY - BABYUDSTYR

NORDBORG _ TELF. 45 1483

LANGESø HERREFRISøR

PLADSBESTILLING

Kom ind eller ring og oftol tid

TELEFON 451231

HANS SCHMIDT

ek som i neret

opt i ker

URE OG OPTIK _ GULD OG SøLV
Telf .45 00 l5 - Nordbors

Helmars "FOTO"
NORDBORG _ TLF. 451606

LAVENSEY BAGER'UDSALG

ARNBJERGVEJ 1 _ LAVENSBY

NORDBORG

MANUFAKTUR

KONFEKTION

u
Y/H. CALLESEN

Sloregode 29- Nordborg -tll,15

),

03 34

l{ordborg Cyklebørs
vf Harald ogWaldemar Petersen

Storegade 2 - telelon 45 06 35

14

SVEND WITTE

BOLIGMONTERING

Holm - Nordborg - Telf.45l306

SOMMNRTUNNNRING

Nu er a1le hold igang med den udendørs turnering og for at nævne et par
gnkellg ting, så har småpiger A vundet deres første kampe stort og det la-
der til at de kan blive puijevindere l-igeson i vinter. Hos seniorerne
stiller både herrer og damei med meget unge hold og herrerne har lundet 2
og tabt I og damglne mod.sat.

TAK

Herlgennem SPORTXN vi1 jeg gerne på I,IHrs vegrre rette en tak for god.t ar-
bejcie ud"ført føt, und.er og efter FEST-I-BY ugen til d.e øvrige komitemed-
leumer og håber at eeg igen tI1 næste år. Samtidig vi1 jeg bringe en tak
t1l a1le jer, der har glvet en hjælpend.e hånd med under hele arrarrgemen-
tet, cla det jo er en umulighed at afholde et så stort arrangenent uden en
masse frivlllige hjæIpere.

NB skal- også talkes for det gode samarbeJde vi har fået orokring FEST-I-BY.
IIer vlrker samarbejdet jo unægte11gt noget bedre end det gør omkring
klubblaclet S?0RTEN. Jeg må dybt beklage at der ikke har været indbragt
etof i rette tld tll d.ette nummer af S?ORTEN og at udgivelsen derfor har
måttet ud.sættes.

JEG VII ATTER XN GANG OPI'ORDRE MEDIM{MERNE AT NH TII BARN EN GANG I !iXI.-
II['{ AT K0M}4X MED ST0I'TIl SPoRTEN. 1 L DA V-SL IKKX v,{RX SKYID I AT vI
MÅ rnmn uD Al Dxf,Tn saMARBEJIE. MED DET ANtAr IviEDtEMMxR yr HAR KrlI yr J0
ItrNX SEIY STABI,E XI KTUBBIAD PÅ BENENE.

8.tr.

nrr. h rnq, msrynsr,srstqølr 24.5.7?

P.g.a. en meget anstrengt økonoml i håndbold.klubben blev det vedtaget at
uclgifte:'i forblndelse med stæ:rner i fremtiden skal betales af de delta-
gencle epi 1l ere .

I.lgeled.ee vl1 det bl-i.ve forsøgt at indføre foræ1drekørsei- veri børnehol-
dene. Som tidligere nævnt 1 bladet er Cei pianen at vr:ksenhol_d geJ-v sør-
ger for transport tj-l kampe der skal spl1les på :tr1s elier Sundeved.

TiI vint;:rt*::reringen 19?7-78 har vl .iilmeiJt fa.l,genae hol-c] ti-1 JBUrs
turnering;

flerer : Serie II cg se:r:ie 1y
.Iane:: : Kvalifika"1:i.cner:ekke;-L + s*:..ie IlI

Iy! er ar't ti.l$eid.re he::rehoid. i se:ri.e Iy. Ietie roed.fører ganske vist1ldt fl:t".-.'l j::;t::eei-si.rf.gif Lr-.3, p*n på d.el a;rd *:r s_i.,:,:. er der mere at kaeuape

)

J\'5.*
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Der søges atter i år om trænlngstid i Østerlundhallen og på Havnbjerg
skoLe.

lod.sealalelsalget tiI fordel for et nyt idrætscenter i Hostrrrp afvikles for
NHrs ved.kommend.e torsdag d. 2. juni på Egevej m.m. i HavnbJerg.

G.M.

NH er desværre s§ld i forsinkelsen af SPoRTEN denne gang, idet det er
meget vanskeligt at skaffe stof.
I fremtiden vi-l hver enkelt holdleder på skift blive anmodet om at skrive
et ind1æg om slt ho1d.

Desuden opfordres aIle medtremmer he:rmed kraftigt ti1 at
d.et kan da 1k}e være meningen at det skal være d.e samme

komme ned indlæg,
par mald. der

skriYer indlæggene hver gang.

IIANDSI"IESTEBSKÅ3ERNE I oI,LXRUP 1977.

Yi tog fra Nortialshallen 1ørdag d. 16.4. og sku1le med tr'ynshav færgen k1.
10.oo. Vi s]flrtLe sp111e den første karop k1 . 11 .lo, så der var ikke megen
ticl at give væk af. Den første kancp var rnod Egene Gråsten fra Åbenrå amt
(arvefjenden). Kampen var meget roået og a1t ior ukoncentreret spil1et,
så vi tabte med 2 mål. Næste kamp var inod Hashøj fra Sorø amt. Vi tabte
også dbnne kanp, men med en smulå held havde vi vund.et d.en, Hashøj havd.e
træværket soro keeper i den kamp, der var lngenting der vj-11e lykkes.
0venpå d.e to skuffende neclerlag gik vi på diskotek 1 Svendborg, charcerne
for at vlnde puljen var spildt.
Den sid.ste kamp spillede vi sønd.ag morgen mod Hammerrrm, sora vi taubte med
et enkelt må1.1 den sidste kamp burd.e vi nok have haft det ene point.
Xfter at vi havde set de skuffend.e finalekampe skulle vi hjern. Fredericia
KIUM vandt meget overlegent over de to andre finalister.
Grunden til at vi ikke fik nogle point i puljekaepene tror Jeg er at vi
er meget langsomme startere, vi kal ikke rigtig komme hurtigt ind i de
korte kamFe. Noget son prægede de tre kampe var nemlig at de gik fra os
i starten, og så kunne vi ikke nå dem ti1 sl-ut i kaapene for vi tabte kun
med et e4kelt og to måI . Nå, det skal- nu lngen unds§ldning være. Vi kan
kun håbe på at ynglingene i 1977-78 kan gøre det bedre, hvor chalcerne
for at komme 11ge så 1a:rgt skul-le være der. 

D

Vj- vi1 gerne her gennem SPORTEN sige tak for året t1l. vores træner Kurt
Rasmussen cg håbe at ha:n vil fortsætte sit arbejde i klubben, hvls harr
ikke rejser.

H.YNG.

UmAGEISE lIt SØNDERBoRG ilqvE!r{B!!§rr9!!

Yi hal: haft spil]ere til udtagelse til kredsholder:Le i SI og vi har fået
fø1gend.e ned: Junior damer - lotte Hartroann, Karin Mø11er, Hanne Jørgen-
sen, Bj.rthe Meyer, Ulfa Jegpersen. Junior herrer - nrnst l,{eyer. Ynglinge
herrer - lreben Nåef, O1e Petersen, Svenct Åge Jensen, Jens Jespersen og
hos geuior da.Eer - Hanne Claueen. Vi vi1 gerne ønske de I:,rskellige spil-
lere held og lykke i de kampe de skal spi11e.

I

Alex'r
Conditorl
Th. Brorsens-
vej 56

Ttf.
45 17 61
Kelly og Alex
Nissen

Hlvnbrerg Butlktcenter iolr. 451760

tldmer&Jør*nsenIrE@\S\EEE[@

NORDBORG - TLF. 451750

DE ER ALTID VELKOIåMEN PÅ

TELEFON 450535

D
HUS

M. PERREGAARD A.S
64«I NORDEORG 6{74 SKOYBY
Tl,. {5 0r 50 Ttt. 44 44 m

Korn - Fodcrsto{fer

Brindscl - Byggcmotcriolcr

HtFltÅ.toR§ttRtilG
Peter Mattesen

Mads Clausensvej 1 - 6430 Nordborg

- ring f5 02 lE

TIL

NORDEORG FARVEHANDEL
v/1. Lorsen & sØn

Storesode 62 tell. 451669

Slcrgterlorrettrrngen

Fr)J.J.JENSEN
Nordborg telefon 45 14 06

tril lenser
Olh,lyr . Colrlnlvrrro { tafr

rst. g.r- ca vmlrrdrr
Lærkevei 87 - Longes I - Tll.45 05 65

Lojtertoft 26"30, Nordborg Telf' (or) 45 14 32

@
Ejnar Lorenzen

købrnand Turevei ,t2 Kirkeby ..1 50O55

KOP' ERING: NORDBORG NU.KOP


