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På NB's generol-forsomling 28-1 på Nørherredhus

udnævntes klubbens kosserer gennem somtlige L2 &r '
Pcter Honsen til NB's ondet æresmedlem'Formonden'

t,I. Jørgensenrder ses tiI venstre'tokkede Peter

Honsen for det store orbe ide og onsvor hon hovde

påtoget sig for klubben'

Peterrder io også fik JBU's søIvnå1 ved ungdoms-

ofslutningen i efteråretrtokkede for æresmedlems-

skobet.Blondt de interessonte ting hon nævnte i sin

tokrvor of regnskobet der nu -boloncereE med 347'000

det første år vor På 47'000'



Nordborg Cyklebørs
v/ Harald og Waldemar Petersen

STOREGADE 2 _ TELEFON 45 06 35 j
)

FRA GENERALFORSAMLINGEN :

Troditionen tro volgtes P. Søndergoord tiI diri-
gent . l','l'

Fro formqndenrChr. Jørgensen's beretning:Fremo-

ver ofholdes generolforsomlingen sidste torsdog i

i onuor

f98I betegnedes som et mogert år 'efter de fedq'

MåIsætningen holdt ikke stik, men 2' holdet korn dog

opruden slinger i volsen på det sidste'De tre øv-

rige seniorhold måtte io som bekendt en række ned'

Hon mente årsogen hertil vor svær of finde'do ,),
såvel træningsindsots som kommerotskob vor i top' 2

i- f,", *rToo" "orJr"I- do-*i.r;1ii1t";;, a"-iir.E

fryIlig-ros over he-Ie lini"L 
-tI visse perioder hor ontollet of trænende NB'ere

ved Idrætscentret været helt oppe på 1000iAreolet

er perfektrogså den før så stærkt omdiskutere lys-

bone.Forholdene hor medvirket til en fremgong på

70 medlemmer under 25 åt.

LANGESø HERREFRISøR

PLADSBESTILLING

KOM IND ELLER RING OG AFTAL TID

TELEFON 451231

HANS SCHMIDT

ek som i neret

opt i ker

URE OG OPTIK - GULD OG SøLV
Nordborg - telefon 45 U) 15
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for kr.

Hvis det lykkes bestyrelsen ot nå til enighed

med kommunenrog måske også Ringriderforeningen'

forsøger mon of flytte lysonIægget fro "Dolen'o '
til Idrætscentret.

-;tren der omdeltes til sorntlige husstonde

gov kun 28 possive og 2 oktive medlemmer'

Resultotet fro klubkonferencen kon stodig ud-

dybes og bruges ved PIonlægning'

-EEED
' I Lg82 vil I. holdet få flere sponsorer,det

horvistsigotværebedst.FinnChristensenhor
brugt megen tid på of få oftolerne hienn'

Seniorerne opfordredes til ikke of skele tiI
hinondenrmen glemme qtmosfæren fro det formonden

koldte "rivegildetlI i efteråret.0gså kobqlen om

trænerne i seniorofd. omtoltes'Een smækkede dø-

ren og gikrmen det hele foldt "i hok" til sidst'

92.500,o;.



MANUFAKTUR

KONFEKTION

NORDBORG

bent
enghoff

HERREFHISøR
HAVNBJ E RG BUTI KSCENTE R

NB deltoger ikke i londspokolturn. i 7982.

Endnu en gong vil bestyrelsen ptøve of få

ændret ved timefordelingen i hollenrbl'o' ved

hiæIp of fritidsnævnet evt.Det ser mærkeligt ud

ot vi skol nø ies med så få timer når ondre klub-

berrmed færre oktivelfår mere tid/medlem'

Vidste du'at
Klubhuset fik også et ord med på veien,først

og fremmest en tok til Kedde og Stine (også for

vosk of klubdrogter).Det nye udvolg og bestyrel-

sen fik bemyndigelse of generolforsomlingen til
of orbeide henimod en udvidelse of huset'Besty-

Helmars "FOTO"
NORDBORG _ TLF. 45 I6 06

I)

$s[y firo
STEDET HVOR STORE NAVNE UNDEB.

HOLDEB OG GLADE MENNESKEB MøDES

TELEFON 45 1046

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

L,/ER DET NEMT AG BEKVEMT I

ilonD.ÅL§ KønESX0L[
.]. BRODERSEN

NØrreskovvej 2 - Svenstrup

Telefon 45 62 50

relsen vor optimistisk på dette punkt'

Det kon ikke iust siges

)*u himmelflugt må stoPPes

tiI kørseI onvendt 95.000-

om økonomien, Priser-
I f98I hor NB olene

kr.

i I98I poterformonden tok-
publikum.

Fest-i-by gov også

kede udvolget og dets

FRA VIEG TIL VÆG

TONNY PETERSEN
MøBLER

STOREGADE 69.71 . NORDBORG
TELEFON 45 19 31

VI SÆTTER KVALITETEN I HøJSÆDET

sP$RqEN
FREMTIDEN berørtes bI.o' på flg. områder:

Rykker vi op i L982?FAr vi snort mesterrækkehold

i ungdomsofdelingen?Endnu bedre forhold omkring

opvi sn ings bonen?

Beretningen rundedes of med en tok til NB's

sponsorerr lederer trænerer pressen og bestyrel-

)skollegoerne for 19811Idrætscentret og perso-

nolet somt olle der giver en hånd med i NB.

WESTON KIG IND TIL

Kolno§
DERES HOKI KøBIilAND

TELEFON 4517 17



cllRlsItl{stil
6430 Nordborg Guderup 6430 Nordborg
Storeqade 2 Skolegade 2
Tr{. (d4) 4s 1426 Tll. (04) 4s 81 10

Regnskobet som Peter Honsen io oftogde for

sidste gong boloncerede med hele 344'014'52 kr

Kossebeholdningen et 2.7L9,7O kr'lt'læsten tolv
tusinde mindre end i fiorlAlene kørsel hor ko-

stet knop 95.000,00 kr.Uhyggen bliver ikke min-

dre når kontingentet indbr ogt'e 57 '755,O0 'medens
indtægterne fro de indirekte oktiviteter blev

hele I23 .Og4,00 kr ,gt)

En stigning til 200100 kr' Pr' holvår og I10'-

for hhv. senior og ungdom mødte heller ingen

modstond.

Under eventuelt monede den nye kossererrFinn

Christensen tiIåmkostningsbevidstheaiaet fore-

logte budget skol simpelthen ho1des.ALLE må or-

be ide herfor.

siden 1865
-på bondet hrror
\rrenner rnødGlsl

RIDEPLADSEN 1 _ TLF.451625

NORDBORG

NORDBORG AFDELING

- en bonk Do kon rcanc mcdl

Alt i cl-kokkenudr§r '

Ungdornsformonden Peter Glock stortecie sin be-

retning med klubkonferencen som hon betegnede

) O"r.,men er vi På rette ve j?

Ig8Istortedemed3SI-mestreindendørs,trods
få træningstimerrsomme betingelser ønskeces'or

ollebo]dklubberpådettepunkt.25indendørshold
hovde kostet co. I0.000-'

Skolestævnet hovde hoft 120 hold med'I år kom-

mer hele 144 hold i

Sæsonen gov ungd. ofd. 19I se i re ,2a uo fg i orte

og I09 nederlog.MåIscoren bJ-ev 1126-83ilJo ier er

gode ungdomsspillere på vei"3 hofcj voncjt deres

kredse, et hold blev sønder jydsk mester ' ÅIle I ' hold

,prægede rækkernes top,så Peter håbede på fro f983
I of få NIB repræsenteret i JBU's mesterrække(t) 'Dog

burde ungd. og senior ombitioner følges od'fortsot'

Sporlratlillrr

Sønderborg ' telf. 42 35 57

Nordborg - telf . 45 16 58

TELEFON 45OO70

l

Storesode 30- 32 - Tlf. 451540



Som noget negotivt kostede lederfeil kredsvin-
der og tilmelding.

Somorbe jdet udover turneringen vor også i f ior
stort, Stige,GromrFinspångrHohenospe og Stuttgort
nåede NB of hove udveksling med.BerlinrHomborg og

Dortmund ønskede detrmen der blev ikke tid.En år-
gong delte historiske bøger ud for of tiene til
rejsen.T spillere deltog i londsstævne i SlogeIse.
2 kom på regionshold.

NB-træf blev en succes og gentoges.Ynglingenes

Rømøtur måske også?

Afslutningsfesten hor nu nået grænsenr500 per-

soner deltoger.
0pgover og oktiviteter hor vi nok of,men hiæI-

pen?I øieblikket mongler 2 ungdomstrænere.Leder-

mongel må ikke betyde ot hold som kon stilles ikke

kommer i komp.

Senior/old-boys kon eller må ikke h iælpermen i
ondre klubber går detrhvorfor?

Velkommen nyertok tiI de gomle.

8å er det NU vinteren
er forbi

I
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*
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For spillerudvolget oftogde formonden PouI Lyng-
kilde beretning i telegromstil:

Førsteholdet hovde den dårligste sæson nogen-

sinde,bør rettes op i 1982:MåIscore 39-40,onvend-
te. 20 spillere og fik 20- point. u

2. holdet:tiI lykke,må1 50-3I,29 spillere,3I p.

3. holdet:m&l 25-46,36 spillere og 13 point.
4. holdet:må1 28-59,44 spillere også 13 point.
Tok for h jæIpen.

Der er endnu mange

Peter Glock genvolgtes som ungd.form.Willi Zi-
ewitz blev ny sekretær for ungdommen.

' PouI LyngkiJ.de genvolgtes som spillerudvolgs-
formond

Til bestyrelsen genvolgtes Bent Riemer og

Bent Enghoff.Finn Christensen rykkede tiI kos-

sererpostenrTorben HoId nyvolgtes som best.med.l-.

Peter Pqulsen ofløste Arthur CoIIesen som suppl.

, HUSK
NB's formond meddelte of hon nu gik ind i sit

sidste år som formondrligeledes stopper hon næ-

ste gong som formond for SIUNATså er det sogtl

Chr. Lorsen .

9.



vV. BUSS
E l-installatør

Specialcenter i llvidevarer
HAVNBJERG BUTIKSCENTEH

Telf 450766-450266

Tænk på fuglene
i den kolde tid!

:§:rl-=? ETNlfGD@trtÆE

fornuftige fødderl
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bruger
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,L"kti:
}IANDELSITANKEN

, -altid måd i billedet
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Å 1

TRICOTAGEHUSET

STOREGADE 31 - NORDBORG

'10

Tlelmuth \$ønsen
Blikkenslagermester VYS-installatsr

Bækgade 2 - telefon (04) 45 16 54

VELEGENET
SKOLEVOGN
OG EGET
TEOBI LOKALE

N. BOYSEN
Spbokkcn 2 - re1f.450096

)

SPILLERUDVALG 1982.

Umiddelbort efter generolforsomlingen ind-
koldte bestyrelsen til spillermøde forrefter
Iovene of få voigt et spillerudvolg.Uden komp

volgtes AIfred Honsen og Gunnor Antonsen til
sommen med PouI Lyngkilde of voretoge dette.

Chr. Lorsen .

Mange

for opmærksomhedenrved mit sygeophold.
Corsten Hold.

HUSK VORE ANNONCØRER

NÅR DU GÅR PÅ INDKØB!
sstwbe Ws*

Storegade 55 .6450 Norilborg
Tr. @1) 45 06 67

)



KøBMANDEN

Banl Lauslen
KøBMAND

. 
TELEFON 45 1503 STOREGADE9 6,']0NORDBORG - TELF. (01)153333

Bernt E" ilIad,selr-
AUT. EL-INSTALLATøR

STOREGADE 63 - TLF. 45 19 50

ALTING I EL.TING
MALERMESTER

HESSELHøJVEJ . NOBDBORG

TELEFON 451852

STØT VORE ANNONCØRER!

Ungdom
mankan

byggepå.

Wnnen
attr'&*n

SkaUatsplqffiolktilpfien.
Tøj, sko og rekvisitter. Professionelt hele vejen
igennem. F.eks. er Winner ketsjere fremstillet i
samarbejde mellem Lene Køppen og Courtmaster.

HffiMHHHN
NORDBORG

URE
eftf. oplK

STOREGADE 65 NORDEOBG - TLF. ,15 155l

13

+tlotKl I

STUtr)I

o UÆR PÅ MÆRKERNE



frvno'4\"ooro
Storegade 43 - Tlf. 45 30 34

ABO NORDBORG

Stedet hvor glode mennesker mldes!

I(øREKONT N!. ALT
TEORIEN LET FORTALT -

Motorcykel - bit - Iastvogn + påhængs-
vogn-erhverv-bus

POUL ERII(SEN
Tranebærvej 4, Nordborg. telf. {4S 0l 75
Teoriaftener i Nordborg og Sønderborg

ONSDAG
K1.19.30 PÅ NøRH ERREDHUS

Vi spiller om:
6 x % svin,4 købmandskurve m. m.,

ialt 45 gevinster + gevinster på kontrolkuponer
og medlemskort - desuden puljespil.

SÆDVANLIGE BUSTIDER.

Kortpriset 7 kt. pr. kort - 4 kort 25 kr.
VEL MØDT TIL NB,s POPULÆRE LOTTO.

SPIL MED DE GODE GEVINSTER!
For medlemmer med pårørende.

En hkal bank
lrar mange fordele

derFor

SYDBANK [,i
-den sønderjyske bank \ )

SPONSOR FOR NORD-ALS BOLDKLUB

1b

SVEND.WITT E

BOLIGMONTERING

Holm - Nordbors - Telf.45 i306

Mobil'Hjørnet
v/ Fr. Holm

Løltertoft t3 .6430 Nordborg
Tlf. 04-45 15 47

KREDSINDDELING 1982..

JYOSK BOLOSPIL- UNII)N

Serie 3 kreds
Bo jstiup
Grå s ten
Hø jer
Løgvm

NBI
NB2
Rødekro

Skærbæk

SB

UIkebø1

Åbenrå

Tønder

)

sPORIEN

Serie 5'kreds
DybbøI I
Egen

Hørup

l(etting
NB

Notmork I
Notmork 2

SkeIde

Svens trup
SBl
Sønd. Fremod I
UIkebøI

L26:
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! I StoregadelT
LEGETøJ - HoBBy - BAByuDsrvn | 64,in tiordborg
Nonoeono - reuF. a5 raeg 

| 

flr (00 a5 00 6q

JBU,s 88. DELEGERETMØDE:

Fro beretningerne på delegeretmødet 7-2-82
kon bI.o. nævnes en bolonce på driftsregnsko-
bet I98I på hele 21774 nio. kr.

Dommermongelen er størst i Sønderiyllondrer
det mere utoknemmeligt of dømme her?Klubberne

opfordres til of sende emner pd dommerkursus.

77% består dommereksomen.

Til ungdommens mesterrækker får mon dobbelt
så monge onsøgninger som der er plads til.Det
somme gælder yngl. A.-

Herre-drengerækkerne hor ofviklet 57.996
komperdomesiden 3.852 kompe.Hertil kommer så

endvidere omkompe og kredskompe.Ikke noget ot
sige til JBU onvender EDB.

Der er behondlet 121 protesterren stigning
.påt 22.Korontæner hor desrærre heller ikke mong-

Iet 3.767 er uddelti
Til sæson 82 er onmeldt 5I hold mere end i'

sidste sæson.Sidste år blev 4I3 hold trukket ud

of turneringenrmedens 116 efteronmeldtes.

16

i,I. PERREGAARD A.S

64u) NOROEoRG 6474 SKOYBY

Tll. 45 o1 50 Tll' 4{ 44 æ

Ko,n - Foderrto{{er

Brindrcl - Byggemotcriolcr

§I ag I ert orr et r t i tt J1 en

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

DE ER ALTID VELKOI'{I'.{EN PÅ

) N@R
HERRED

HUS TELEF.N 4sos3s

Erik Petersen
Blomster - Frugt - Grønt - Konserves

Storeg. 7, 6430 l.lordborg, tlt. 450366

DERES VVS-INSTALLATøR
ERIK JENSEN

MELLEMVEJ 2 = M3O NORDBORG

TELF. 04-45 05 65 Ejnar Lorenzen

købmend Turevej {2 Kirkeby . .1 5 00 55

r-(a

"',ru(

iIAIIFREO JEIISEII
CEl{TER GRItt
HÅY118JERG

BUTIKSCEIITER

UOI' \' t\:'/oritulet "
Lolrerrofl 26-30. Nordborg lelf (or) 45 14 32

ilÅFllA.FoRStIRtilG
Peter ll attesen

\laJs (,lausensvej I - 5430 Nordborg

- ring f5 02 G
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