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SÆS0i', 198o

Turneringen er forbi, og det hor v;,ret en hårcj
omgong qt komme igennem. 1. holdet blev i serie
2 og med et godt efterår syne: jeg de gutter hor
gjort det godt.
2. og 3. holdet hcr været med i topper, længe, til
sidst foldt de ned od stigen/ men honzist onsigt
pd od he-l-e turneringen. -t holdet, jo det må j"g -

)ok sige, med i topIen og i skriveÅde stu.o ved
vi ikke om de rykker op, men for første gong i de
4 år jeg hor været i seniorofd. hor der været et
4, hold, der træner hver gong, det o-Iene synes j"g
vi kon være stol-te of. Ja, hett ærIig bredCer hor-
været stor i 198o.

NIB\ bestyrelse, må j"g rette en tok, stor tck, til
jer fordi I hor lodet os orbejde i fred og ro, det
er k-l-ort I hor tænkt/ mon vi rykker ned efter bore
ån sæson i serie 2. Jeres tålmodighed hor også hoft
sin virkning.
Til trænere og spillerudvol-g, tsk for godt somorbej-
du, tok fordi vi kunne gå hjem om tirsdogen kl. 22'.

Tilskuere, tok for jeres fremmøde til kompene. Tænk
25o her - lo i Kolding, jo jeres fremmøde kon vi
være stolte of.

Iaa" i k.1-ubhuset, du skol oEså hove tok, oIt hor
bore været 0K, også vores sØndogsmØder. Vor du på
notorbe jde, så 'vor Stinne kl-or, tok begge to.

l.lordols Id rætscentret,
bere kl-or når der blev

TiI slut vil jeg gerne
i 1981

Med venlig hilsen
Børge Neesgård

tok til personolet, o1t vor
fLøjtet op til komp.

ønske hele ltlB held og tykke
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TAK FOR I ÅR

For godt en måned siden sl-uttede turneringen I98o, og
ollerede d. 2. dec. storter sæson I98I med et spiller-
møde. For nogle of jer er det måske lidt tidligt ot
skulle igong igen, men de fleste of jer holder io ikke
stille olligevel. Det kon vi se mondog often i hollen,
så den lette træning der stortes på her inden jul skod-
er ingen.
Den ofsluttede turnering gov jo de resultqter vi hov{>
i vor måIsætning. Det eneste vi ikke hovde kolkuler, )
vor de oprykning 4. holdet fik. TILLYKKE MED DET. HoId-
et hor i flere år kørt med en tilfæIdig volgt hoLdleo-
ar r een der ingen tilknytning hovde til holdet. Jeg er
overbevist om, ot det ot holdet fik en fost holdleder
en de kunne somles om, en hol-dleder dei kunne give dem
en på hottepulden, hvis det ikke gik, er een of årsog-
erne til ot det gik som det gjorde. Når mon toger hold-
l-ederen og blonder med det mondskob, hon hovde til rå-
dighed (I7 mond ) far vi et hold med en god kompmorol,
et godt kommerotskob og en vilje til of vinde.
Det hor været en fornøielse of se jer spilIe.

Chr. Jørgensen

Ved ofslutningen of året 198o, vil
ønske olle medlemmer, onnoncører og
Ier onden måde hor forbindelse med

OG ET GODT NYTÅR.

Chr. Jørgensen
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G E N E RA LF OR SAI'1 L I I']G

l'.lordols Boldklub ofholder ordinær
torsdog d. 15 . jon . 1981 k1. 1e.30
Dogsorden if1g. lovene.

Bestyrelsen

generol fors omli ng
på Nørherredhus.

Bred og mægtig med
hon Iæste Sporten
er of mig.
"Fyr løs".
Vi hor oftolt ot love lidt ud of hons ofsked med NB.

"Lod os først og fremmest sIå fost of ieg ikke blev
ofskediget..... ol.l-erede i sæsonens stort blev det
oftolt , of klubben skulle prøve of finde en ny træn-
er. *'

$å Bølge er ol-tså,ved of være en s.ogo blott i NB -
for denne'gong - for jeg tror nu hon kommer ig"n.
Hon er jo nærmest fost inventor, hor været med i
klubben i L7 Ar og hor som hon selv siger -"trænet
oIt lige fro B til 36 år". Monge of i rødder må ho-
ve hoft hom siden I begyndte ot spille.

Hon hor en årrække været formond for ungdomsofd.,
hvilket er den periode, der så vidt jeg kunne høre
hor været vildest. "Vi hovde et enormt godt sommerz \
hold, hvilket vor bygget op om trænermøde hver tir4
dog. Hovde vores uglr-brondgode ofslutningsfest (med
domer selvføIgelig) den vor. så god ot Viggo og Morie
(Niels.n, nu ynglingetræner) blev gift en eftermiddog
og vor med til ofsl-utningsfest om oftenen."

,1 år hor Børge været seniortræner, det hor været hår-
de tider synes hon. "Sommeti.der hor ieg næsten været
træt of fodbold. Det hor været olt for spændende.
Jeg er et nervevrog før en komp, det begynder ollere-
de fredog often."

sin uundvær1ige pibe (god.ride om

sidste måned) sidder Børge og Sri j,:

"Jeg toger dog ikke tiI Egen fc:: ilt sloppe of, 1. jo-
nuor er jug sul-ten igen. "

Hon kom j.nd på en of mine ticJligere epistler, nemlig
om klublivet i NB. Der kunne vi ikke blive enige.
"KLUBHUSET, så er det sogt, det er det bedste der er
sket i NB i de fire år jeg hor trænet senior."
Hon indrømmede dog, of enkerne sommeticier bliver gemt
men hovde et bundt gode orgumenter: småbørn, Iængere
ofstonde, cien hø\,ere serie/ mon tænker ude.l-ukkende
på oprykning el1er nedrykning."
\

-bg spurgte hom om en ting, der tit hor rnoret mig,
nemlig forskellen på hom og Verner når de går på
sidelinien.
"Jeg ved of du ikke snokker i omklædningsrummet efter
en dårIig komp, du stopper bore piben i munden og hop
per på cyklen - hjem tii Ingrid og koffen. i\len du
snokker jo heller ikke fodbold derhjemme, skol du ikkel
ofreogere?? 

i

"N"i det behøver jug ikke, det hjælper jo ikke o11i- 
igevel. På bonen er det sjældent i"g siger noget, ieg

mener det jug får sogt i omklædningsrummet inden kom-
pen må være nok. "

Til sidst bod jeg om en progrose(hedder det vist de
f ine steder) for I'lB.
"I 1983 vil NB være blondt de 3 største klubber i
Sønder jy1lond, nemlig Åbenrå, i-loderslev og lrlB.
Det vil de være fordi de i dog ikke glemmer deres
pgdom. De bliver tilmeldt i de rigtige serier, selv-

im det betyder større udgifter" I det hele toget er
forholdet mellem ungdomsofd. og senior blevet bedre
de sidste år, nron ser ofte ungdommen på stodion nu,
de er begyndt of vise mere interesse - generotions-
kløften forsvinder."

Pio
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SPORTEN 1981

Som olle sikkert hor fundet ud of, er det stodig ikke
lykkedes ot få SP0RTEN til ot køre som vi gerne ville
hove den tiI. Best. hor hoft fl-ere løsninger på bordet
men hor ikke rigtig kunnet finde en vi kunne occeptere.

Nu hqr Chr. Lorsen imidlertid påtoget sig onsvoret
for SPORTEN her pr. I. jonuor og best. håber hon
kon få den op på benene igen. Vi ønsker hom olt mu-
lig held, og beder olle hiæ1pe med stof. Best. vil
gerne sige Pio tok for det orbejde hun hor gjort foq
ot få SPORTEN til ot køre, hun hor ikke fået den op )
bokning, hun skulle hove og hor heller ikke skyld i,
of det stodig ikke hor fungeret efter hensigten.

Chr. Jørgensen

12 ÅRI0E REI'IE MED SERIE 2

Målmond på ltlB lilleput A JBU, Rehe Petersen vor invi-
teret med serie 2 lil udekompen mod Gråsten 1ørdog d.
18. Io. hlon vor sommen med spillerne i bussen og i
omklædningsrummet. Meningen med dette vor, of se hvil-
ket indtryk en ungdomsspiller får of senioro.fdelingen.
Det sko-l- lige nævnes, of kompen ingen betydning hovde,
vi blev i serie 2, Gråsten vor rykket ned.

Rene§ indtryk og udtolelser efter kompen:

lJoldet spiltede bedst i de første Io min, of 2. hoX )
1.g, ellers vor det efter min mening en jævn komp, dt
der ikke stod noget på spil. Freddy spillede en god
2. holvleg, det fik hon io også ot vide of dig i

men vor ikke god i I. , det fik hon jo og-
så qt vide of dig i pousen. J.g synes også Bjorne spil-
Ier godt, hon rykker godt særlig i højre side. NiIIer
orbejdede også godt, spiller hons bolde godt, men j"g
synes nu hon lover for monge frispork.
Jeg synes også Chr. Lorsen råbte for meget, prøv of se
de por gonge Polle P. driblede og Chr. råbte på hom,
hon bl-ev jo helt ude of den.
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0g så synes ieg også det vor noget mærkeligt noget, ot
Gråstens træner ringede og spurgte om hon måtte bruge
2 of sine spillere, der hovde korontæne denne dog. Hvis
de er dømt sko.l de jo også hove deres strof . Men det
fi.k de io også do du sogde ne j.

Det vor Rene§ indtryk of kompen, derefter stillede ieg
hom et por spørgsmå1.

Du vor meget optoget of de plostikposer Polle
jo det hor ieg oldrig set før, men nu ved i

en onden gong.
B1iver du ligeså god i måI som Preben?

-- Preben er en god måImond, og jeg synes hon skol
blive på I. holdet. 0m ieg bliver lige så god må

tiden vise, jeg vil gerne.

Når jeg ser dig, som tilskuer til kompe også ung-
domskompe, står du i monge tilfælde bog målet
-- Jeg står gerne og beundrer min kollego, hvor-
don de reogerer.
Vor du lidt betænketig ved ot skulle olene med

serie 2?

-- nej i"g kender dem ollesommen.

brugt

eg de

e

t
)

Træner

jo,
jo vi

du lillebror som io også er måImond?

de bl-ev nr. 2 ved Sønderiydsk mesterskob,
skyder tit på hinonden derhiemme.

Dyrker du onden idræt?
jo riCning og håndbold

Jo, nu er der måske nogen, der tænkerr,rirår de hor
Iæst vores indlæg, of det vor do noget mærkeligt
noget. Det syn€s jeg bestemt ikke, ieg mener ot
dei mongler meget stofindlæg i Sporten, og i"g "sovner tit stoi, hvor mon går tæt på, referot fro
bestyrelsesmøder, hvod med IrlB§ ungdomsofd. er der
f remiidsploner? l-lvorf or får vi ikke Sporten d. l.
tirsdog i hver måned? Er somorbeidet meLlem NIB og
NH i orden? Er de lokole dommere 0K til ungdoms-
holdene? En seniorspiller følger en ungdomglgrp.

Jo mon kunne blive ved, del gør ieg ikke men do
ieg er possivt medlem næste år, håber ieg det bli-
ver muligt for os of få Sporten ind of døren.
Så ieg håber der bliver gjort lidt ud of stoffet.

Børge Neesgård

EN TAK SKAL L'TDE

. Jo, sci nåede vi ve js ende på f odboldsæson 198o.
I Efter monge svedige timer"

Afslutni.ngsfest på lrJørherredhus med mosser of mod
og drikke, tol-er og gover i longe boner.
Do j"g ikke fik sogt tok denne often, vil irg bru*
ge et por ord i Sporten til det.
SkoI vi storte med modkossen, l'lorionne blev glod
for den.
En tok til SPAR for opvoskebol-len med indhold
(hoor ved de fro, ot jeg voskei op). En kosse ø1
hovde mon vundet, en kosse fik mon/ men det vor
nu ikke sådon en jeg tænkte på den dog. Tok for
den.
Sidste tok skol lyde til i-iondelsbonken, de ved
åbenbort hvor koldt det er of være træner i l\i3.
Derfor en træningsdrogt"

TAK TIL ALLE I NB 198o.

. Verner Petersen
)
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Her er novnene på de spi}lere, der blev kåret for sæson
I98o:

Årets ungdomsspiller l98o blev Lis Frederiksen fro Ju-
niordomer.

lhste billede viser somtlige årets spillere fro de for-
skellige ungdomsrækker :

det er fro højre
Henrik Berger
"'rhn Rosmussen
,.Jg"n. Nielsen
Judith Schemel
Irene Kristensen
Klous Krogh
Jens Honsen

til venstre:
Puslinge
Miniput
Lilleput
Junior domer
Pige ofd.
Drenge ofd.
Junior ofd.

Irl

"r[:r]-E? TTNWGD@XIÆ

UNGD0MSAFDELINGENS AFSLUTNINGSFEST 198o
),

Der bLev sot rekord ved ungdomsofdelingens ofslutnings-
fest 1ørdog d. 2. november på Nørherredhus, hvor næs-
ten 55o personer vor mødt op.
NB kon være stolte over den viste opbokning fro spil-
Iere og forældre og venner, som skobte en dejlig romme
om en vellykket fest.
Monge pokoler blev uddelt i Iøbet of eftermiddogen tiI
spillere og hold, som hor vist en særlig indsots i den
forløbne sæson.

lr
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Desværre fik vi ikke lovet et billede ot de
der fik. trænernes flidspræmie (det gl.mmer
te år,!l). Derfor må T nø j". ,"i noui"n".

spiIlere,
vi ikke næs-

Puslinge 1

-Z
l'liniput I

a
-t

1

Lilleput I
a

-.2
-3
Drenge I
--1
- 3,r
Junior I

a-z
Pige r
Junior domer

Desuden vor der
terskobet og til

Jesper Christ:Lonsen
Bo Gundersen

Torben l''iørskov
Dylon Forster
Egon Petersen
Steffon Boesen
Thomos K jellberg
OIe Briil Modsen
Allon Durst
B j orne Kristensen
Allon tsok Christensen
Brion Jørgensen
Per Rønne Pederserr
Morionne Thomsen
|'.r]lo Skov

medoLjer ti1 Puslinge I for kredsmes_
Junior clomeholdet for SI-mestersksbet

Der vor også gover fro klubben til trænerne Morie Kol_mos/ svend Honsen og Johonnes Nissen/ som horder op mecJof træne ungdomshold.Desuden vor der en gove fro Klubder blev overrokt Johonnes ruJissen of per søndergård. .

Lrngdomsofd. vil gerne endnu en gong sige tok til de for-retningsdrivende, der hor skænkåt geviister til vor _Lot*tospir e-l-1er penge tir køb af pr*riur. uden deres h ii -,,r

vor det ikke muligt ot ofholde sådon en fest. ) )"
Tok også l+1 h jælperne f ro seniorof d. f or h jæJ_p vedpølseuddering og lottospir. sidst men ikke mindst en tcrtil-llordborg Amotørscene for den dejlige underhordning
og for posning of teknikken.

Peter Glock

.E-

ET PAR BEMÆRKNII.,IGER EFTER
YNGLINGETRÆNER

sÆsoNEN 8o/8t FRA EN

Stortede med den sidste
efter jeg hovde sogt jo

Umiddelbort før vi
eQ, fik vi så fot
Vi stortede rned et
Iedere blev enige
opfyldes i 198o.
llovedpunkterne vor

Ynglinge A komp i 79,
tiI ot træne Ynglinge

lige
Ai

198o.
Jeg tog ud og så
do jeg hørte det
Det gjoldt både
lige ved ot sige
om det vor tonen
gong vi spiIIer.

J_ , ..,"En dog fik jeg så en opringning fro Bent lliemer,
der kort og godt fortolte "ingen JBU-A Ynglinge
i 198o". t'Jye ærgelser, men 0K vi toger en sæson
i B-rækken. Det vor jo det eneste vi kunne gøre.

kompen, men fik nærmest et chok,
sprog, der blev brugt på ktonen.

vore egne og modstonderne. Jeg vor
ne i , men spurgte istedet lirolther,

. l-lons svor vor "N" j , ikke hver

skulle tiI of pIonlægge sæson-
på OIe Rintzo, som medtræner.
spillermøde, hvor spillere og

om en række punkter, som skulle

1.
u

Oprykning til JBU-A rækken.
For 2. holdets vedkommende en god plocering i
SI-A, så vi kunne komme til of spiIle i 5I mes-
terrækken til efteråret.
Spillernes opførsel skulle være i orden.
At vise I,lB\ onsigt udodtil på en occeptqbel må-
d", så klubben kunne være os bekendt.

Er punkterne så blevet opfyldt??

Vi fik en 2. plods til JBU-hoIdet, om det er
en oprykning får vi først of vide senere.
For 2. holdet lykkedes det ot vinde SI-A ræk-
ken med 14 points for 8 kompe. I efteråret
spillede vi så i mesterrækken, hvor det blev
til en 3-4 plods med Io points for Io kompe.

e

4.
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3. Opførslen hor været i orden, selvom vi hor
fået 3 røde kort, 2 til 1. holdet. l-ioldet
hor desuden fået 3 odvorsler, mens 2. holdet
hor fået 6. De fleste uddelt fordi spillerne
ikke hovde fået ploster for munden før komp-
en.

4. Klubbens onsigt udodtil:
Vi deltog i en turnering i Berlin i pinsen,
hvor vi fik en e?. plods.En virkelig fin præ-
strotion, do holdet l-'lerto Zehtendorf vor et
hold med meget høje spillere, der trænede 4
gonge om ugen. Jeg vil lige nævne of vi på

) turen hovde ollertiders måimond, Søren 01sen.
Desuden sige NB tok for den uforglemmelige
tur.

Vore resul-toter i år er opnået i et godt komme-
rotskob mellem spillere og trænere. Et kommerot-
skob, der er et kendetegn f or l.lB.
En ting som jeg hor logt mærke til,hver gong
jeg er på stodion til seniorkompe, er de mon-
ge fremmødte ungdomsspillere. Vi ser tit og of-
te 2o-25 ungdomsspillere. Jeg synes det er en
ting som l'.!B bør gIæde sig over, do det viser
klubbens ungdorn virkelig er interreseret i fod-
boldspillet.
Til slut tok for godt somorbefde i Ungdomsofde-
lingen, med håb om, ot vi i 198I kon nå det sid-
ste skridt, så1edes ot vore hold når op på 1.
plodserne.

)chr ntom

5ø.Jcrb ,rd I ii .--{l 1l l5 5/

Nordborq - Tli (3{r 4t l6 58
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Vi raeller kvalilelen i hoircdct

(0{) 15 m 70

Der er også tPort , dt hunne

køre btl på den rigtrge måde!

I ær det nemt og bekvemt i

]IOBD.ALS [ORESTOIE
J. BRODERSEN

Nørreskovvei 2 SvenstruP
te1f.456250

tchlon 45 lO 46

)n

bent
enghoff

HERREFRISOR

HAVNBJ ERG BUTIKSCENT ER

Kunstboden
t. Ixlordborg
Sroregade 9, rlf. 45 l9 l5
64]C NORDBORC

lrloderne brugskunsr - gaveideer

ll re It-\,- Ififfi
I SYDHAI$KS

SPONSOR FOR NORDALS BOLDKLUB

12

MANGE TAK

Jeg hcr modtoget monge breve fro trænerne og led-
uri" ,"d nogeilund" io*r" indhold, nemlig tok for
sæsonen og governe.
Desværre år-der ikke plods til of bringe olle her
i SPORTEN.
Jeg vil derfor på olle ledernes vegne- tokke olle

"pIIt"r" og forældre for governe vi fik ved ofslut-
nings festen .

.TAK FOR I AR,
I
Peter Glock

sP$nTEN

sæsonen i fuld gong. Det er oltid spændenoe ot
toge hul på den nye sæson og få kontrolleret, om mon

hor fået tilmeldt det rigtige ontol hold til turnering-
en. Tilmeldningen skulle ol-lerede være indsendt d. 2"
luni, så det eneste, mon kunne melde til efter, vor
ontol- of spillere på de forskellige olderskfosser fro
sidste sæson. Det er meget vonskeligt, do der pludse-
tig kon være nogIe, der får ondre interesser og hol-
der op med ot spille håndbo1d. 0g det kon også ske,

81

of der pludselig kommer en hel del nye, så det er lidtl
of et skud i tågen ot melde hold JiI., 

l[

NTH



Bygnlng8artlkler - Trælast
JENE KOLMOS'EFTF.

Holmgade 33 - Tetf. 4514i7

STILHCfFF"
LEGETøJ - HOBBY - BABYI.,'DSTYR

NORDBORG _ TELF. 45 I483

Nordborg Cyklebørs
vf Harald ogWaldemar Perersen

Storegade 2 - telefon 45 05 35

HANS SCHMIDT

ek som r neret

optiker

URE OG OPTIK _ GULD OG SøLV
Te I{. 45 00 l5 - Nordborg

LANGESø HERREFRISøR

PLADSBES'TlLL ING

Kom rnd eller ring og oftol tid

TELEFON 451231

SVEND lVITTE

BOLIGMONTERING

,æD.
^0l" 

^kYti nAt
t4v

Hoinr - Nordborg - Telf .45 l3 06

W".
KONF E KT ION

NORDBORG

Helmars "FOTO"
NORDBORG -. TLF. 45]606

,

I

I

l"los domerne kon der jo også komme en gIæde1ig begiven-
hed i velen, hvilket i hvert fold hor norret os noget
i år, =ortidig med, of et por er bl-evet skodet så det
hor været nødvendigt of hente et por old girls op på

serie 4 doner 2. Det er dejligt ot vi kon trække på
jer når det kniber.

i-ios herrerne ser der ud til of være spillere nok til
olle fire hold, men det kniber lidt mecj ot få olle
f o.l-k overtolt til ot gå med til L+2, holds træningen
om torsdogen, hvor det ligger sent, fro kI. 2I.45-23.oo

) ungdomsspillerne hor vi været nødsoget til of træk-
ke et por ho1d, men hvis de spillere som vi hor nu,
vor mødt fro storten of sæsonen, kunne vi hove nøjedes
med ot trække et hold og få et ondet eftertilmeldt, så
der kunne være plods til olle hver g.ong, der er komp.
lrin oppel til olle for sæsonen I98o/8I: {on_li!lrc-
ning lige fro storten of sæsonen.

l.J. A. J .

IIJEMMEKAT"iPE 81

)
søndog d. I1. jonuor

133o serie 4 dcmer Niordols 2-Lundtoft

søndog d. 25. jonuor

133o serie 4 domer Nordols 2-Tondslet
L475 - 4 herrer Nordols-Brooger
l5oo - 4 domer Nordols ]-Vidår
1545 kvolifikotionsdomer Nordols-lrksset
1645 serie l- herrer Nordols-Vidor

15

o
HAVNBJERG

I



sØndog d. 22" februor
I4I5 serie 4 herrer Nordols-DybbøI
15oo - 4 domer Nordols l-Hørup )1545 kvoli fikotionsdomer Nordols-Bo j stru p/Tinglev

"L645 serie I herrer Nordols-Egene Giåsten'

søndog d. I. februor
1415 serie 4 herrer Nordol-s-Ketting
l5oo - 4 domer NordoLs 1-Lundtof.t
1545 kvolifikotionsdomer Nordols-Vorde
1645 serie I herrer Nordols-Åbenrå

søndog d. 15. februor
133o serie 4 domer Nordqi-s 2-Nordols I

og d. 8. morts

serie 4 herrer Nordols-Ul-kebø1
- 4 domer Nordol-s 2-DybbøI
kvolifikotionsdomer Nordcrl-s-Tønder
serie t herrer Nordcis-Vojens

YÅLAFiT I E R

sø nd

1415
15oo
1 R"ttr,
-LJAJ

1645

I år prøver vi for første gong i l.,lH of sælge målokti-
er. lu'lon kon tegne en oktie/ som koster Ia øre/nåI
som f. hold herrer og 1. hold domer scorer i turnerj \-en. Indbetolingen sker pr. giro og vil foregå 3 gong-/
pr. sæson
Ved den første hjenrmekomp hver måned vil der blive
trukket lod om l-oo kr. på må-l-oktienumrene, så er mon
heldig, vil det give overskud of tegne en oktie.
Bok orbejdet i NH op. Køb en eller flere oktier.
De kon fåes ved olle vore hjemmekompe og ved henvendel-
se til Leif Rohr el--l-er B jorne Knudsen telf . 4.5382I.

N.A.J.

16

HAFTIÅ.FORSIKRIlIG
Ileter L{ attcsen

NlaJs Clausensvej 1 - 6430 Noidborg

- ring 45 02 (F

' " - \-,,,-'('
Lolterrofl 26'30. No,dbøq lell (or) d5 l4 32

Ejnar Lorenzen

kobmand Turøvei 12 Kirkeby ..1 50055

NORDBORG AFDELING

- en bonk Dc kon rcgnc mcdl

S I ø g I ert or r e t, ti rt !, en

F-)J.J.TENSEN
Nordborg telefon 45 14 06

iI. PERftEGAARD A.S

O{30 IIGRDBORG 6474 SKOYBY
Tll. 45 01 50 T[. 44 /14 00

Korn - Foderrto{{er

Brindscl - Byggemoierioler

DERES VVS-INSTALLATØR
ERIK JEI\5EN

MELLEI\,IVEJ 2 - 6430 TjOBDEORG

TELF. 04-45 05 65

DE ER ALTID VELKOlrtl'4EN PA

N@R
HE.RRE,D

HUS TELEF.N 45os3s

HlEms#o*vi
O43ONORDtiOt'(, Ill {r'l L1P'!8


