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FEST-I-BY 1981.

Igen i år blev fest-i-by en succes,også denne

gong vor veirguderne med os og hele festen for-

' Iøb uden problemer of nogen ort'
Een of årsogerne hertil er det kæmpeorbeide ud-

volget igen i år hor logt for dogen'Et orbeide der

hor stået på i flere måneder,det eneste vi kon gø-

re er of sige h iertelig tok for deres indsots til
fest-i-by.

Der skol også lyde en stor tok til Nordborg og

omegns hondlende for de store bidrog til lottoet
ved fest-i-byrdet vor en enestående gestus som vi

er meget toknemmelige for'Tok tiI deltogerne i Å-

rets komprl vor som sædvonlig det sjove indslog

til festen og somler oltid en mosse mennesker'EN

SÆRLIGTAKforgedenMETTE,vivillegernehovebe-
hotdt hende som moskotrmåske er der endnu en chan-

\cervi hor ikke ofsluttet sogen om METTE'

'' Tok også til personolet ved Idrætscentret for

den hiæIp vi oltid får fro jer'Til sidst tok til
hjælperne og vort store trofoste publikum,det er

!o ier der sætter prikken over i'et og dermed er

årsogen tiI det det pæne overskud tiI ungdomsor-

beidet i NH og NB som også i år kom ved FEST-I-BY'

p. b.v.
Chr.Jørgensen.

Tok ollesommen '



t{ordborg Cyklebørs I ,rsnrnsaar,rkrer - rræragrItr0rdbOlg LyklgbørS I ,rsnrnsaar.krer - rræragt

v/ Harald og waldemar Petersen I JENS KOLMOS' EFTF'

sToREGADE 2 - TELEFoN 45 oG 3b 
I 

uor-uGADE 33 - TLF. 45 1451

I
I

I

ALFRED Honsen hor påtoget sig onsvoret for ot

der også i år bliver et "fomilie-pø1segiIde" ved

klubhuset.Sondsynligvis søndog d. 2. oug. nærme-

re oplyses ved træningen sidst i ferien,men re-

""r,rJ, dogen-det plejer of være hyggeligt.

JUNIOR DAMER/DAMER.

Det går fortsot strålende for dis'se 2 hold'Ju-

niordomeholdet hor vundet o1Ie deres kompe'medens

domeholdet i serie 2 kun hor tobt en enkelt komp'

For tiden hor vi 28 piger og flere strømmer tiI'

Alt tyder På , of vi til- næste å r f oruden de t.o nu-

værende hold,igen kon mønstre et elIer flere hold

i de yngste årgonge (piger/småpiger)'Nogle of pi-

gerne er begyndt træningen,ondre hor givet tilsogn'

Det bl-iver spændende of se om succes'en fortsætter )

Emner til regionshold.
At der findes monge tol-enter blondt NB's piger

er efterhånden ingen hemmelighed mere'Derfor hor

mon tilmeldt 3 piger(årgong 66/67) ti1 udtogelses-

kompe for Regionsholdet.De tre er Irene Kristen-
senrMorionne Thomsen og Kcren Philipsen'

HeId og lYkke'

v/ Harald og waldemar Petersen | JENE KOLMOS' EFTF'

2

HANS SCHMIDT

ek som t neret

opt i ker

URE oG OPTIK - GULD oG SøLV
Nordborg - telefon 45 00 15

LANGESø HERREFRISøR

PLADSBESTILLING
KOM IND ELLER RING OG AFTAL TID

TELEFON 451231

MINIPUT ofd:
Månedens spillere,JBU-B:Henrik Bergerr SI-A:

John Jepsen.

Resultqter: JBU-B, NB-Ulkeb øL:5'1, NB-SB:2-6, NB-

Åbenrå:L2-O.
SI-A: NB-Egen :0-Il, NB-SB: 3-0, NB-Dybbø1:0-9, NB-

Augustenborg : I-8, NB-Brooger :2-5 ,

Vi deltoger også i SI-miniturneringen og hor

her slået SB og Stevning hhv. 5-I og 9-0.

Kr. Himmelfortsdog deltog vi i stævnet på I-
drætshø jskolenrvi spillede tre kompervondt enrtob-

te en og spillede een uofgjort.TAK til de foræI-

dre som kørle for os.
Eric og Ib.

-:
of SPORTEN kommer til August,

onnoncØrer ønskes god ferie.
) -ru*"f "uil,
AIIe læsere og

I

I
3

o
HAVNBJER
SPAR



MANUFAKTUR

KONFEKTION

NORDBORG

bent
enghoff

HERREFRISøR
HAVNBJ E RG BUTIKSCENTE ts

LILLEPUT nr' 70i

NB hor nu hele 4 litleputhold i turneringen'

På grund of en onden klubs udtrækning fik vi et

4. hold ploceret i SI-B rækken'Dermed lykkedes

det of "beskæftige" næsten olle Iilleputter med

turneringskompe,Holdet trænes of Horry Rønnebæk

Honsen.

LiIleput resultoterne blev der ikke plods tiI'

men ploceringerne er nævnt i Eriks indlæg'Det 6ør til-

føjesotJBU.Aholdetefter3sejreeriSl.pokoltur.
neringens semifinole.Modstonderen bliver Brooger'(Dtt

er finole i Nr.HostruP 16-6)' 
)

Juniorerne er nået ligeså longt'Hetd og lykke'

Helmars "FOTO"
NORDBORG _ TLF. 45 I6 06

Kunstboden
i Nordborg

Storegade 9, tlf. 45 1 I 35
6430 Nordborg.

MODERNE BRUGSKUNST - GAVEIDEER

Sshy luo
STEDET HVOR STORE NAVNE UNDER.

HOLDER OG GLADE MENNESKER MøDES

TELEFON 451OZ16

]IOBD.ALS KøRESKOLE
J. BRODERSEN

NØrreskovvej 2' SvenstruP

Telefon 45 62 50

DER ER OGSÅ SPORT I AT KUNNE
KøRE BIL PÅ DEN RIGTIGE MÅDE!

LÆR DET NEMT OG BEKVEMT I

FRA VIEG TIL VIEG

TONNY PETERSEN
MøBLER

STOREGADE 69-71 . NORDBORG
TELEFON 45 19 31

VI SÆTTER KVALITETEN I HøJSÆDET

rl"t tto LILLEPUTAFDELINGEN '

Det vrimler med drenge'For første gong i NB's hi-

storie hor een ungdomsårgong 4 turneringshold med'og

det er io skønt.

0g hvilke hold.Et of dem føret SI-B rækken med

mox. point,JBU-A holdet topper også rækken'SI-A hoI-

det ligger på en 2./3. plods'Det sidst tilmeldte

hold i SI-B (4. holdet) hor foreløbig 8 point fot 7

kompe.Det er virkelig flotte resultoter og vi er stol-

teofjerdrenge,blivvedsådonoglgSlvilblivehu-
sket for bI.q. et godt lillePutår'

Træningen of drengene ("o'60 pr' often) kræver io

sine mændrlod mig her udtrykke min tok til mine træ-

nerkollegoer PerrJon og Horry for en god indsots'De-

sværre må ieg sige forvel til Horry,som forloder lil-

,.-}putofd.,men vil sige det med et "på gensyn"'Vi ser

dig gerne tilboge i trænerkredsen' Erik.

WESTON
KIG IND TtL

Kolmos
DERES HOKI KøBMAND

TELEFON 451717

)



NORDBORG AFDELING

- en bonk Dc kon r.gna m.dl
RIDEPLADSEN 1 - TLF. 45 16 25

NORDBORG

HOHENASPE - TUREN.

Lørdog morgen d. 25 moi drog 26 forventningsfulde
spillere fro l_illepui- 2 og drenge 2 på venskobsbesøg i
lHohuro"pe.Chouffør PouI brogte os dertil kI. 1l'Vore

værter vor klor til of modtoge os.Do gensynsglæden hov-

de logt sig Iidt,blev de donske spillere indkvorteret
hos vore værter.De voksne ledsogere blev indkvorteret
på et hotel co. 2 km uden for bYen

0m eftermiddogen vor der kegleturnering for børnene

på et nærliggende "Gijststotte" med fuldoutomotiske bo-

ner.SC Hohenospe hovde udsot pokoler til bedste don-

ske og bedste tyske kegler.Vor vinder blev PouI Erik

Antonisen fro drenge 2.Imens vor der udflugt til bI'o'
Brockdorf,BrunsbUttel og digerne ved Elben for de led-

sogende voksne.

\ Aftenen gik for de voksne med spisning i Hohenospes

dubhr"(pottegris).Søndog vor orrongeret "grill im den

freie",desværre regnede det rnen med Iidt improvisotion

Alt i cl-kokkenudrsr .

ES ,W.fir*ffi
Wr,o,"nodc 30-r, - ,'r. aS f iaO

Nordborg

Sporlrarlillct

SØnderborg - telf. 42 35 57

Nordborg - telf. 45 l6 58

1

Storegade 4 - Nordborg'telf' 4514 26
Søndergade 7 - Guderup - telf' 45 81 1O

iffinatsItttBEIt

TELEFON 45OO70

VINDEREN of oprillodtrækningen
blev nr. 222.Ploj og iuni resultotet
ougust her i SP0RTEN.

for måloktier
bekendtgøres i

PS til trænerkollegoerne- ved I hvordon mon 1æ-

rer drengene i Afrikq of sporke h iørnespork?
Jorde skol bore sporke indover til en "nigger"f

Erik.

AFLYSNING.

Det vor meningen de nye boner ved fdrætscentret

skulle indvies med en stor godeturnering i week-

enden 22/23 ougustrorrongeret of ungdomsofdelingen

Men efter tilfæIdigvis of hove erforet,ot NH ugen

før lover det somme,blot i håndbotdroflyser vi fo-

reløbig vort orrongement

siden 1865
-på bondet hvon

)

venner rnødesi

to/,N/iffi



lykkedes det gonske godt.Eftermiddogen brugtes til et
por gode fodboldkompe på stodion.Lilleputterne Iogde

ud med of få en '.'sæk" på 8-1.Det skol benrærkes of Ho-

henospes hold vor kredsvindere og skuIle spiIle om

"Kreismeisterschoft"rdesuden hovde vore indtoget mon-

ge pøIser og coloerrhvilket hæmmede Iidt.
Drengene leverede en spændende og underholdende

komprnår veiret toges i betrogtning.Selvom træner Hol-
tebo næsten spillede med tobte vi 3-Irhon vor bogefter
så træt of hon dårligt kunne trække i civil igen.

Vi sluttede besøget med en kop koffe i klubhuset.Eft
Efter of hove toget hjertelig ofsked med vore værter,

og et pågensyn næste årrgik turen mod Nordols,Vi vor
godt trættermen en stor oplevelse rigere.

Per MøIIerskov.
PS:der bliver senere teilighed til ot se billederne
fro turen.NB's"pressefotogrof" Ib Anthony deltog.

IDRÆT OG

FÆLLESSKAB

TAK for opmærksomheden ved vort brylIup.
Vivi og Jørgen Peters-en.

Husk qt betole hvergong du nyde.r noget i klub-
h uset

OLD-BOYS.

Som tidligere meddelt hor NB tilmeldt et hold til
DBU's londspokolturnering for old-boys.De indleden-
de runder er nu ofsluttet med flg. resultoter:
Augustenborg-NB I-I,NB-Løit 0-l,Esbjerg f.B.-NB
4-I,Bronde-NB 3-1 og NB-Christionsfeld 5-0.

Pulievinderen går videre og som det fremgår blev

indledende runde også ofsluttende for NB.

Der kon gisnes meget om hvorfor det gik sådon-

måske er vi ikke bedrermen en kendsgerning er of vi
hor onvendl' 25 spillere for of gennemføre 5 kompel

Det kon simpelthen ikke lode sig gøre ol opnå de

bedste resultoter med denne boggrund.

Vi hor været ploget of skoder,det må vi bøie os

forrmen de longe reiser er åbenbort ikke olle old-
boys livret.Specielt fik vi monge ofbud til kompe-

ne i Esbjerg og Brande.Jeg kon dog tilføje ot de

spillere som tog/fik choncenrtrods resultoterne hov-

de et por gode kompe.

spillerud v oLget/ ounnor Jørgen sen .

SI-turneringen.
Gik det ikke så godt i LP-turneringen,så hor vi

tiI gengæld opnået hæderlige resultoter (tit doto)

i såvel A som B-rækken under SL
A-holdet.hor for 5 kompe 7 point,målscore 6-4.
B-holdet hqr for 6 kompe 6 point,måIscore L3-L2.

Hvis det fremover vil være muligt of stille med

lr

)

l

)



El-installatør
SPecialcenter i ltvicjevarer

HAVN BJERG BUTIKSCENTER
Te11.450766'450266

\^/. USS
MEKANI KER VIGGO LAUSTEN

HAVNBJERG
TELEFON 45 1460

nogenlunde fost stobrfor begge hold er grundloget

logt f or en god s&sor1.

Yderligere kon tiLfø!es ot old-boys ofd. i for-
året 81 hor hoft god titgongrbåde of "gomle" NB -
ere og spillere udefro.Dette er tegn på of der er

liv i "kludene" i NB's old-boys ofdeling.
spilrerudvorget/ornnor Jørgensen.

Uddroq fro sidste klubmøde.Æ
Vi hor fået en konkurrentrHolm Boldklubrsom hor søgt

optogelse i sI og senere vil storte i serie 6 h'os JBU.

Peter Honsen skol i nær fremtid med rundt på bone-

synrhon hqr en høne of plukke med skoler og kommune om

huller i nettenerkridtmoskiner og et por ondre ting'
I forårssæsonen er spillet II0lkompe ved Idrætscen-.

tret.Kon du se det på bonerne?Ihrhvor er de fine'

Han
bruger
h o'det

,:::"iiii"å

(,0,,,

I{ANDELSBANKEN
' -altid med i billedet

TRICOTAGEHUSET

STOREGADE 31 _ NORDBOBG

N Z
,
lr 37{ /^\ D

I I

10

))

?lelmuth ?lønsen
Blikkenslagermester 1/ V S ' installatør

Bækgade 2 - telefon (04) 45 16 54

VELEGENET
SKOLEVOGN
OG EGET
TEORILOKALE

N. BOYSEN
S6bokkcn 2 - ie|I.450095

Johonnes Nissen er stortet som ynglingetræner i ste-

det for Wolther Schwoermer'Her får mon ikke lov of 9å

lpå "efterløn".CIub 22 siger:behold bore iokkeni
' Lotto-udvolget hor hoft den glæde of publikum ved

Iotto-spillene hor bedt om et por ekstro spil.Do det

io nok kop betole sig vor mon ikke længe om ot sIå til'
2. holdets sponsorkontrokt med SPAR iHovnbierg er

forlænget tiL 3L/L2-82.Det somme gælder leveroncerne

til lotto-spillene.
| ,t of punkterne på næste bestyrelsesmøde bliver om

I vi næste år skol deltoge i pokolturneringerne for se-

I o."rn"" vedkommende.I år hor det givet såvel sports-
I

I fig" som økonomiske skrommer.Både spillere og ledere

' , næste år ved tilmeldin-
| ør, nok drøfte det nu og ikke

I gen,så er olt io igen lYserødt.

I ) chr'Lorsen'

I{ORDBORG KIOSK
N. Lehrmann Madsen

Storegode 49, il{. 45 0\ 7 4

Aul, tipslorhondler - lipssysfemer I

BLADE-TOBAK-PIBER_RYGEARTI KLER

KAF FE_SOUVENI ERS

NB! FILM FREMKALDES

Storegøile 55 .6430 Nordborg
TU. @4) 4s N 67

11



9 6r'30 NORDBORG TELF. r01l45l: l3

KøBMANDEN

Benl Lautlen
KøBMAND

TELEFON 45 15 03

URE
'eftf. OpTIK

STOREGADE 65 NORDBORG - TLF. ,I5 I55I

Bent E. lllad,een
AUT. EL-INSTALLATøR

STOREGADE 63 _ TLF. 45 1950

ALTING I EL.TING
MALERMESTER

HESSE LHøJVEJ . NORDBORG

TELEFON 451852

STØT VORE ANNONCØRERI

Først vit ,"ffie NB og NH for et godt fest-

i-by orrongementrder vor noget for enhver smog'Festen

1ørdog often vor virkelig vellykketrmen foreningerne

skol dog ikke hove hel-e ærenrpublikum vor veloplogt og

orkesteret helt i toP.

så lidt molurt i bægeret.Torsdog often blev onnon-

ceret som "fomilieoften"rdet kunne mon også udmærket

kolde den bortset fro orkesterets formidoble Iorm.Skol

orrongementet fremover koldes "fomilieoften"rbeder i"g
om of mon toger lidt hensyn til ot fomilien består of

ondre end helt unge mennesker.Jeg beder om of mon får

musikken dæmpet så mon kon tole sommenrdet kunne mon

nemlig udmærket 1ørdog oftenrselvom musikken spillede.

Lorenz Honsen.

Wnnen
,,-,9

alttil {pofien
S.kaU af *ø:ætotk til pilen.
Tøj, sko og rekvisitter. Professionelt hele vejen
igennem. F.eks. er Winner ketsjere fremstillet i
samarbejde mellem Lene Køppen og Courtmaster.

trtrutr§EN
NORDBORG

+tlotKl I



KøREKORI TIi. ALI
TEORIEN LET FORTALT _

Motorcykel - bil - lastvogn + påhængs-
vogn-erhverv-bus

POUL ERITSEN
Tranebærvei 4, Nordborg, telf. .45 01 75

Teoriaftener i Nordborg og Sønderborg

f,l*oro' 
gt"ooru

Storegade € - Tlf . 45 30 34
6430 NORDBORG

Stedet hvor glode mennesker mldesl

En hkal bank
har rnange fordele

derficr

sYq._B_tli"KFj
SPONSOR FOR NORD-ALS BOLDKLUB

ONSDAG

KL. 19.30 PÅ NøRHERREDHUS

6 x 7a svin,4 købmandskurve,5 ks. el,5x1 kg kalle
5 hele snapse, S hamburgerrygge, 12 kedpakker.

'10 x 1 kg smør på kontrolkupon.
3ll. vin på medlemskort - desuden puliespil.

SÆDVANLIGE BUSTIDER.

'KortpriseriT kt. pr. kort - 4 kort 25 kr.
VEL MØDTTIL NB'S POPULÆRE LOTTO_

SPIL MED DE GODE GEVINSTER!
For medlemmer med pårørende-

Holm - Nordborg - Tel{.45 13 06

SVEND WITT E

BOLIGMONTERING

Æ\
\ ^0\ v ^vJ .,0\\" ^ov. nt]v

L4U
Mobil- Hjørnet

v/ Fr. Holm
LøJtertoft l3 - 6430 Nordborg

Tlf. 04-45 15 47

__.1

GADEKAMP-STÆVNE :
NH hor besluttet of følge succesen op fro sidste års

lubilæunsstævne,med et nyt stort GADEKAMP-STÆVNE Iør*

dog d. 15 ougust.I år ploceres det ved Hovnbjerg Skole

i håb om ot også hold fro den sydlige del of kommunen

vil tilmelde sig (Su"nstrup,Stevning og Guderup)'

Der bliver i år mutighed for tilmelding i 2 rækker'

Gruppe ] er for fri tilmelding,gruppe 2-holdene må hø-

jest hove I oktiv håndboIdspiller.Mon tilmelder sig

ved of udfylde og oflevere en kupon sommen med stævne-

gebyret til CIous Jørgen Bonde.Kuponen klippes ud of

Nordborg Tidende el_ler fås i o1le større forretninger
tiI August.

) Der er selvføtgelig præmie tiI o11e gruppevirrdere,

stævnet skol dog ikke kun hove et sportsligt præg,men

i hø)este grod være et fomil-ievenligt og underholdende

stævne.For of understrege det sidste hor NH også be-

sl-uttet of der bliver mulighed for of købe øl og vond'

Bestyrelsen sørger også for of der kon grilles med-

brogte pølser ell-er 1ign. på grills som viI være til
rådighed.

A. F,



FARVE OG TAPET
Storegade 17

6430 Nordborg
Trf. (04) 45 00 6e

STILHOFF'
LEGETøJ - HOBBY - BABYUDSTYR

NORDBORG - TELF. 45 1483

''FEST-I-BY'"
Jeg vil gerne tokke fest-i-by udvolget for det sto- 

I

re orbejde I hor logt for NB og NH,for igen of få den- l

ne uge til of køre som smurt.Også tok til de øvrige
hiæIpere fro vore 2 klubber.

pÅ un's vEGNE-NIELS ARNE.

VINTERSÆSONEN 198r/82 :

Træningen storter for fuld tryk tirsdog II. ougust.

Der bliver ofholdt spillermøder for herrer og do-

mer torsdog 13. ougust i NordolsholLen'Domer kl.19.30
herrer kI. 20.3O,sæt ollerede nu kryds i kolenderen.

Niels Arne.

TURNERINGEN r98l/82.
FøIgende hold er tilmeldt:

JHFrdomer serie I og 3"JHFrherrer serie Ir3 og 4' )
SI ;B-herrerrYngl.mester herrerYngl'{-herrerJunior A-

herre,Drenge A,Smådrenge Ar2 0td-girlsrYngL A-domer'

Junior A-domerrJunior B-domerrPiger A,Småpiger ArMi-

nipiger A og 3 Microhold(blondet piger o§ drenge)'

TiI Sl-pokolturneringen er tilmeldt:herrerrdomer,
yngI. herre og domer, jrn. herre og domer'

N.A.J.

iI. PERREGAARD A.S

M3o XOROSoRG 6474 SKOYBY
Tll. 45 01 50 Til. 44 44 00

Kotn - Foderrto{l.t

Brilndscl - Eyggcmotcrroler

S I n 91 t erl orr e I r r i rt g en

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

DE ER ALTID VELKO},{I{EN PÅ

sØ
) NØR, 

HE.RRED
HUS TELEF.N 4sos3s

Erik Petersen
Blomster - Frugt - Grønt - Konsen,es
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