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sPSRqEN
UDGIVER:

Nordals Boldklub

Nordals Håndboldklub

N0RD-ALS B0LDKLUB's bestyrelse:

Formond: Børge Zonchetto, Rideplodsen 8.

l,læstf ormond: Bent Riemer, Solsorteve i 9,

Kosserer: FinnChristensen,SkovhovenlS,
l'tedlem: Bent Enghof f , Lærkeve i 17,

Medlem: Arne Jensen, Hiortevef 47, Sdbg.

Spilleudv.fmd:Poul Lyngkilde,'lurøvei 2,

Ung.ofd.fmd. : Peter Glock, H.C.Ørstedsvej 2L,

- - sekr.: Jon Lersø, SProgøvei 8,

Old-boys ofdelingen:

Formond: Gunnor Jørgensen, Fribierg 34,

Kosserer: Leif Nielsen, i'fosevong 114,

Medlem: Per Petersen, Rypevei 8,

Spilleudv.: Winston Lundholm, Poppelvei 5,

REDAKTION:

fb Anthony,Mågevei 25,
Longesø - tlf.45 o5 oo

KASSERER & ANNONCER:

Steen Astrup,H.C.Ørstedsve i i5,
Nordbors - tlf.45 37 95

LLf.454625

- 15o283
I

- 154L48

- 45o84o

- 13L87o

- 151L6o

- 453179

- 15o5I2

- 45456o

- 153975

- 45oo86

- 453753..

NORDALS HÅNDBoLDKLUB'. b=§ly."ltt,

Formond: Niels Arne Jørgensen, Akeleievei l,
Irlæstformond: Anette Frederiksen, Perikonvei 1o,

Kosserer: Biorne Knudsen, Perikonvei 9,

Sekretær: Leif Rohr, Østerhoven 28,

l,ledlem: Ronold Pedersen, Voldgode 19,

Med1em: Birthe lleYer,RYPevei 72,

Unodom so fdeli ngen :

Formond: Jørn Werner, Niels Bohrsvei Il, - 454674

rlf .153D7

- 45o532

- 15382J.

- 15492L

- 456138

)

NR. I & 2 JANUAR ,/ rrnnUnn 1983 r4.ÅRGANG

]N]B{
SP0RTEN ønsker orre nye medremmex i NB's bestyrerse
til lykke med volget.Til NB'g ny" formond Børge Zon_

,Ål"rao og den "gomle', formond Chr.Jørgensen ønskes
" ,Lt godt og held og lykke i fremtiden.

Redoktionen.

lf lor TERNET HERRESKJoRTE
str. 37 - 45
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Nordborg Cyklebørs
LANGESø HERREFRISøR

PLADSBESTILLING
KOM INO ELLER RING OG AFTAL TID

TELEFON 451231
v/ Harald og Waldemar Petersen

STOREGADE 2 _ TELEFON 450635

TOPFODBOLD PÅ NORDALS

DBU ofholder hvert år et ynglinge-unionsstævne i
Store Bededogsferien nellem de fire bedst plocerede

Iokolunionshold fro forrige års londsturnering for
14 - L7 årige.
Deltogerne i 1983 er fro FynrKøbenhovn,SjælIond og

JyIlond.
DBU's ungdomsudvolg hor bestruttet,ot plocere ynglin-
geunionsstævnet i 1983 på Als med kompe i Sønderborg

og på Nordols.
På Longesø stodion cfvikles kompene

LØBDAG DEN 3o.APRIL

)i

kI. I5.oo Fyn - SiæIlond

kI. 16.3o JyIIond - Københovn

Vi fro NB håber,ot monge tilskuere vil rnøde

of se disse komperog beder olle medlemmer om

"opreklomering" of denne eftermiddog blondt
og bekendte.

)t

op for
en god

venner

Peter Glock

SPONSOR 1. HOLDET NR. 12 _ 13

NORDEOBG DAMWASKEBI & RENSEH
BIDEPIADSEN 3
6430 NORDtsORG
TELEFOI{ 04 451479

SKOLE CUP 1983.
f )', "lt"rf',a"a"n troditionsrige indendørsfodboldturne-
ring ofvikles i år i tiden L2./Lg.februor.
I år er der tilmetdt I3I hold fro olle klossetrin,og
vi glæder os til to festlige og spændende doge i
Nordolshollen
Kompene storter begge doge kI.o8.oo.Der skol i ott
spilles 184 kompe.

Lørdog d.L2/2 spilles 82 kompe i tiden kI.o8.oo-19.3o
Søndog d.L3/2 spilles 1o2 kompe i tiden kl.o8.oo-D..oo
Ungdomsofdelingen håber of også monge of NB!s medlem-
mer vir ofrægge stævnet et besøg 

peter Grock.
NYT FRA DRENGEAFDELINGEN.- 

qfholder vi vores trodi-
tionelle trovetur for spillere, forældre og søskende.
Vi stqrter fro klubhuset kl.I3.oo og går derfro ud i
det bIå.Vi hor som sædvonligt bestilt fint veir til
trqveturen.
Efter troveturen er der hyggerigt somvær i krubhuset
med sodovondrkoffe og hiemmebogt koge til.Desuden er
der mulighed for of se billeder fro sidste år,somt
of stille spørgsmåI tiI trænerne,såfremt der er ting,
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mon gerne vil vide.Arrongementet ventes ot
kl. 15.3o.

Med hensyn til troktementet i klubhuset er
re nødt til of opkræve et mindre beløbrsom

Sodovond og koge kr.3roo
Koffe og koge kr.4roo

I håb om of så monge som muligt nøder op denne

så ses vi sltså den L9/2-83 ved klubhuset.
Hed sportslig hilsen
LEIF ERIK os PER.

vore til

vi desrær-

er:

dog, 
)

DER ER OGSÅ SPORT I AT KUNNE
KøRE BIL PÅ DEN RIGTIGE MÅDEI
L,/ER DET NEMT OG BEKVEMT I

ilORD.AL§ XøNESXOIE
J. ERODERSEN

Nørreskovvej 2 - Svenstrup
Telefon 45 62 50 STATIONSVEJ 4 _ TLF. 450533

Drengeofdelinqen.

r den n, or.rffi hor vi hoft tre hord med.
To i A-rækken og et i B-rækken.
For de to hold i A-rækken, må deres motto hove ,ræret
"det er vigtigere of deltoge end of vinde,,rhvorimod
vo'res B-hold kun vor 1 point fro of blive pullevinder.
Med de træningsmuligheder vi hor i horren(9o min.hver-
onden mondog tir 4o spillere), hor vi ikke de store mu_
ligheder for of indøve spirret.Ud fro den betrogtning
er vi godt tilfredse med de opnåede resultoter.
Vi er helt sikre på,ot resultoterne bliver bedre,når
vi kommer udenforrdet er jo.også derrvi sotser mest.

TÆ{ERNE.

WESTON KIG IND TIL

FRA VIEG TIL VIEG

TONIIJY PETERSEN
MøBLER

Kolmos
SToREGADE 6e-21 - NoRDBoRG I DERES HOKI KøBMAND

TELEFON 45 1931
VI S,IETTER KVALITETEN I HøJSÆDET

TELEFON 4517 \7
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N, siden 1865
I-på bordet hvon! \rertrreF rrrødes\rtr1l.ter rTrødes

OLD.BOYS AFDELINGEN

rAK i)
Ved NB's 0ld-Boys ofds.generolforsomling den ll.ionu-
or frotrådte vores formond Viggo Jessenrefter eget

ønske, bestyrelsen.
Viggo,du tiltrådte for co.6 år siden på postenrhvor

det vor meget vonskeligt of finde en person til job-
bet.
I din formondsperiode er der sket følgende:
vi er flyttet til ldrætscentret, foreningen er vokset,
vi hor fået 2 A-holdrveteronrækken er stortetro.s..v.
Tingene vokser ikkeruden rommerne er gode.Du hor rzæret

medvirkende ti1 ot skoffe bedre boneforhold ved

Idr.ætscentret gennem det grønne udvolg.
Du sprong som sogt til i en tid,hvor Old-Boys otU. 

{J

6430Nordborg Guderup 6430.Norcibor9
StoregaCe 2 Skolegade 2
Tll. (04) 45 14 26 Tlf. (04) 45 81 r0

6

ffip@mT
RIDEPLADSEN - NORDBORG

TELEFON 451625

stod uden formondrhvorfor du hor været med til ot
')skubbe" nyt liv i ofdelingen.

TAK FoR DIN TID I BESTYRELSEN./Old-Boys Afd.
Mondog d.24.jonuor vor Gunnor og undertegnede til mø-

de om fordeling of boner og omklædningsrum i 1983.

Mødet vor kommet i stond på foronledning of ungdoms-

ofd.
fgen i år viste plonen sig of rære ret strom.Men det
lykkedes "heldingvis" of skoffe plods ved Idrætscen-
tret for olle ofd. - også O1d-Boys.
Dog indgik 0ld-Boys ofd. den oftole ot søndoge i mortsl. . o(io,for så vidt o1 udendørs indtil I.opril),6enytter
Old-Boys bonerne ved Østerlundskolenr-tiderne er re-
-fereret i det efterfølgende.

L}

A. BOYSEN & CO. l*C*ru",&rt *drufll
SøNDERBORG - NORDBORG
123s57 45 r6s8

STOREGADE 30 - 32 _ TLF.451540

7

ffi, TøJ TIL
MANDFOLK

STOREGADE.

TLF. O4 -,
Vffio**t{
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sætte o1d-boys olderen op fro 32 årr til f.eks.34 eller
36 år.Fro forslogsstilleren blev nok specielt tænkt på

seniorspillerersom skulle fortsætte deres"korriere"
indenfor seniorrækkerne nogle år endnu.(do der €r ffioh-

ge som er i ^dere.s bedste older)
Som reglerne er i dog, er det -som bekendt- tillodt ot
spille både senior- og old-boysfodboldrhvis mon er
fyldt 32 år i året forud for den oktuelle turnering.
For spillere som hor dyrket fodboldspillet siden dren- )
geårene, kon det måske -for nogle- virke for tidligt ot
gå over til old-boys ved de 32 årrmen for ondre som

også gerne vil hove motion i forbindelse med fodbold,
uden of skulle træne og spille for hårdtrmener jeg,32
år er en possende older.Mon bør tænke drqt nogle of
en eller onden grundrhor ligget stille fro fodbold-
spillet nogle år, for dem vil det være vonskeligt ot
komme igong ved f.eks.34 år, io, i"g vil enddo gå så

vidt til ot sige,ot de fleste nok på dette tidspunkt
hor fundet ondre "motionsformer" og derfor undloder
fodbold. Hvis olderen hævesrtror ieg old-boys om få
år "kun" vil bestå of spillerersom hor spillet senior--o
fodbold lige indtilreller næsten lige til de f.eks.34 )
år.
Efter min opfottelse bør der i en old-boys ofd., i
særdeleshed of NB's størrelserrære plods til spillere
med "ombitioner" og spillere som gerne vil spille fod-
bold. for motionens skyld.-(det håber ieg forøvrigt
forslogsstilleren er enig i.)
Gunnqr Jørgensen.

Fro Generolforsomlingen
d.27 . ion . 1983 på Nørherredhus

Knop 4o personer vor mødt op til dette års generolfor-
somling.De fik en stille og rolig often til ot gårom

end de forskellige formænds beretninger indbød til me-

re diskution end tilfældet vor.
Den love profil kon skyldes tilfredshed med det hele,

.{Ier også spytter mon ikke ud.Emner som spillernes
dmbitioner contro ledernesrde offentliges stromninger,
indendørs turneringerrondre klubbers fiskeri of spil-
lere hos osrmesterrækkehold osv.rhovde nok fortient en

større debot.Men måske kommer det i løbet of året.
Vi fik en ny formond volgtrBørge Zonchettorog en ny

ungd.sekretærrJon LersøroLLe ondre volg vor genvolg,
så NB's poster er d.d.besot såIedes:
Bestyrelsen :Formond :Børge Zonchetto

Kosserer :Finn Christensen
Sekretær:Bent Riemer

Medlem: Arne Jensen

Medlem': Bent Enghoff

( )lf f 
"rdv. 

f ormond : PouI Lvnqkilde
Ungdoms formond: Peter Glock

sekretær: Jon Lersø

Revisor: Cqrl Rosmussen - Viggo Jessen
Supleonter til best.:Jes Christensen - Peter Poulsen
Revisor supI.: . Corlo Meyer

Økonomien er sund og rimelig godrsogde kossererenrvi
hor i dog en god likviditet.Men olligevel skol vi pos-
se på.Tænk om hovde enten lotto eller fest i by et år

"B. B.



slår feilrså hænger vi i dyndet igen
Derfor må vi tilstræbe of få oporbeidet en reserveko-
pitoI.
Regnskobet boloncerer ned 42orooo kr.rvi hor oktiver
for lo4.ooo kr.rog vi budgetterer 1983 ned 245.ooo kr.
hvorof olene kørsel udgør llo.ooo kr.
Disse toL bevirkederot en kontingentforhøjelse blev
fremsot of bestyrelsen.Forhøielsen skol dække den mer-
udgift vi fik ved kørsel,do regeringen pålogde a" 22f)
i moms.Kontingentet er herefter for 1983 følgende:

Senior
Ungdom

25o kr. holvårligt(vor 2oo kr.)
I3o kr. holvårligt(vor 11o kr.)

Et ondet forslog fro bestyrelsen vor diverse ændringer
of vore love.De skulle tilposses tiden.
Ungdomsformonden skol fro 1984 vælges for 2 år od gon-
genrog spilleudvolgets formond rælges for 1 år.Spil-
Ierudvolget skol nu ikke mere rælgesrmen div.holdle-
dere er outomotisk medlem of spillerudvolgetrdettå på

foronledning of formonden for udvolget.
Generolforsomlingen blev på en soglig og bestemt måde

dirigeret of Gert Jensen.Vi siger hom tokrfordi hon \
påtog sig dette hverv.Generolforsomlingen sluttede Jf'J
med nogle pæne ord til den ofgående formond Chr.
Jørgensen.

Bent Riemer
t.
Nye formondrBørge Zonchetto
Jørgensen.

foto/onthony
og gomle formond Chr.

2.
Bent Riemer overrækker Chr.Jørgensen en gove fro NB
på generolforsomlingen d. 27 " jonvor på t,løiherredhus.

8.D.

,)

9



W. Buss og hårdesQn

El-installatlr for henCe
og hom

SPEcIALcENTER I HVTDEVARER I ø tene Larsen, Ty. 45J7O1 Nordborg
TLF.450766 - 450266

?lelntuth ?lansen f,
lat

VELEGENET
SKOLEVOGN
OG EGET
TEORILOKALE

Bl i kkenslagermester - VVS-i nstallatør

Bækgade 2 - tlf. 4516541 x. BoysEN
Sobokkcn 2 - tcll.450096

TIL LEDERE OG TRÆNERE I NB & NH
)r

f forbindelse med omtole of orrongementerrhold eller
pexsoner i SP0RTENrsom ønskes ledsoget of fotorkon
SPORTEN nu tilbyde fremstilling qf fotos mod betoling
of de foktiske udgifter.
Henvendelse til redoktionen.

M.v.ll.

SP$RTEN

Fotos der hor ræret i SPORTEN kon købes ved henven-
delse tiI redaktionen. J I

HERRE SERIE 1.
Lige så god-optokten vor inden turneringenrlige så

dårligt begyndte vi,med to nederlog til Kolding KFUM

og Fredericio KFUM

Mod Ammitsbøl fondt vi igen tokternerog kompen fqldt
ud i vores fovør,men mod Åbenrå gik det igen golt,og
Niels Arne måtte udgå med en brækket næse.

r de næste tre kompe begyndte vores spir of hænge bed-
re sommenrog det lykkedes os qt få oIIe 6 point mod

Vidor,Fredericio FF og Veien KFUM.

Efter den næste komp mod Toftrund skrev ovisernerot

,tfa vor en rigtig"mondfolke komp"ren meget fysisk be-
fonet komprmen Toftlund Iøb of med sejren.

Jeg
l«larer

jeg harogså
konto i

Handelsbankenden
IIANf»EI.SBANKEI\I .Æ.
arrid med ibirteder ll9)

10

§r0te0eRil0§et
Storegade 60, Nordborg

45 41 89
Skomage:reparationor samt f remstilling af træsko.

Det Røde
Æsel
Restaurant Tlf. lts 47 m
STOREGADE 55 flr. rrs0667

SPONSOR 1. HOLDET NR.3
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DøGNKIOSKEN
u/ Solvej Bey

§toregade 31, 6430 Nordborg
TIf.04 - 45 09 25

STOREGADE 9 6{]ONORDSORG, IELF. loi]1533]3

MALERMESTER
HESSELHøJVEJ . NORDBORG

TELEFON 45 18 52

DERES ENERGIRÅDGIVER
BENT E. MADSEN
aut, el-installator

Storegade 63, Nordborg - tff. 45 19 50

Åbnirgstider: 9.3O - 16.00 torsdaq kl. 1&O0

Den sidste komp inden jul vor mod

kon nok betegnes som vores bedste
26-Lg til os.
Vi hoLdt iuleferie på en 2.plods.

Herre 4.Hold.

Kolding fF,og den

i år, kompen "ndt:)

OIe og Don

STøT VORE ANNONCøRER !

Vi spiller i den loveste seriermon kon spille i,og
det er Sf's"serie 2,,rog spiller kun på Alsrundtogen
en komp som spilles i Flensburg.
vi træner hver torsdog kr.r9r3o tir 2o,3s sommen med
vores 3.hord,så hvis du tror ryst tir ot spille ridt
håndbord så kom bore.Hordet består hovedsoligt of
spillere over de 3o år somt nogle få på cc ,2a år.
Året der gik.
vi logde godt ud med 4 selre i træk over Asserborre,
BrobollerSvenstrup og UlkebøIrmen det gik knop så ,)

UHE
eftf. opTtK

STOREGADE 65 NORDBORG - TLF. {5 155I

afr,rr&*,
SlrølH at *or§olk til ptb'n.
Tøj, sko og rekvisitter. Professionelt hele vejen
igennem. F.eks. er Winner ketsjere-fremstillet i
samarbejde mellem Lene Køppen og Courtmaster.

trtrHE§EIN
12

NORDBORG



DERES VVS.INSTALLATøR
ERIK JENSEN

MELLEMVEJ 2 . 64(}0 I.IORDBOHG

TELF. 04-,tS 05 65

BLOM§TERHUSET
Parallelvei 6 - Lavensby,

Ttf. 45 r3 43

spoNSoR 1. HOLDET NR.7 | SPOTVSOR 1. HOLDET NR. 10

SVEND WITTE

BOLIGMONTERING Mobil- Hiørnet
v/ Fr. Holm

Loltertoft t3 . 6430 Nordborg
Tll. 04-4s l5 47

HOLM - NORDBORG - TELF' 45 13 06

godt mod Notmork og Kegnæs.Kompen mod Flensburg blev

udsot til den f . ionuor. G@T NYTÅR - Don ,')
Juleorienteringsløbet.
Søndog den lS"december kI.12.3o vor loo deltogere somt

diverse hiælpere klor til ot gå igong med håndbold-

klubbens årlige iuleorienteringsløb"Deltogerne vor et
bredt udsnit of NH's medlemmerrlige fro de yngste mi-

crospillere til de æIdste old girls.Desuden hovde mon-

ge of de yngste deltogere også toget deres foræIdre
rned. Do oIle Io hold vor somlet,blev de sendt ud

på ruten ned 7 min.mellemrum.Ruten vor co.5 km.Iong og

hovde 8 forsk."poster".Det tog co.1] time of nå gennem

ruten.Efter turen vor der æbleskiverrgløgg og sodovond

somt en tipskonkurrencersom Anniqo Luxhøi vondt.sidste

del på progrommet vor lotto somt mosser of hyggt'
')i.nt"rings1øbet blev vundet of hold 7. Til sidst

vil ieg gerne tokke oIIe dem der hiolp med orrongemen-

tet. Med venlig hilsen /rcif .

Håndboldstitlingen ved årsskiftet :

JHF:H.serie I: lo P.nr.2, D'serie 1:- -H: 
- 3: 5P.- 8, D. 3:

H. 4z L2 P.- 5,
SI: H.serie 2: 1o P.nt.2, D. iun.B.

H.yns.M. Q P. - 9, Ptgel A 
-_H.--- A. 8 P. - 2, SmåPigerBI

BII
Minipi. B

OId G.B
Micro A I

AII

9 P.nr.5,
8 P. 5,

9 P.nr.1,
5P. -6,
L2P. - 2,
6 P. - 4,
6P. -4,
6 P. - 5,
9P. -2,4P.-4.

H.iun.A. 0 P. - 8,
DrengeA OP.-8,
Smådreng B 14 P. - L,
Minidrenge 7P.-3,BI

8II
D. ynslA

r') D'iun'M'

2 P. - 6,
4 P. - 6,
7 P. - 7, N.A.J.

En loløl bank
har mange fordele

derfor

SYq,-qSNKS
SPONSOR FOR NORD-EIS EOLOTTUE

ttHARMONIENtt, Holmgade 6, Nord.borg, t1f .4514L5
Afholdelse i- vore lokaler af :

Privatfester, mødet og lign..

Vi leverer også ud af huset:
Varm mad, anretninger, Platter
el1er smørrebrød.
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IARUE O§ TAPET
Storegade 17

6430 Nordborg
Tll. (04) 4s 00 69

SPONSOR NB 5

BOLDE OG TRøJER.

Jeg vil endnu en gong opfordre både spillere og træ,--
nere til of være mere beh!æIpetige med ot få eflevd-I
ret oIIe bolde og overtrækstrøler i boldkosserne.
Der skol bruges monge bolde til oltr-e vore hold, så det
er nødvendigtrot ol1e er med til of posse d,ot de ik-
ke ligger og flyder rundt omkring og på den måde for-
svinder.Efter kompene om søndogen ligger der monge

bolde i holIen.
HUSK:Nårfhor

plods.
også her ved årsskiftet gerne opfordre je.r

posse lidt mere på komptrøiernerder forsvinder
en hel del i løbet of en sæson

GoDr NYrÅR I N.n.l I

spillet en komp,så skol boldene på

Jeg vil
til ot
foktisk

til

DE ER ALTID VELKOIIT4EN PÅ

NØR
HERRED

HUS TELEF'N

iI. PERREGAIPP A.5

6430 NORDBORG 6474SKOVBY
TLF.4501 50 TLF.44zt40o

KORN - FODERSTOFFER

BRÆNDSEL - BYGGEMATERIALER

HAFNIA
HAAND I HAAND

KELD & PETER MATTESEN

MADS CLAUSENSVEJ 1. 6430 NORDBORG

R|NG 450205

ILHOFF"
-teetøl - HoBBY - BABYUDSTYR

NORDBORG _ TELF. 45 1483

S I a g t erl or r e I t r i rr J1 en

Fa. t. J. TENSEN
Nordborg telelon 45 11 06

EJNAR LORENZEN

KøBMAND - TURøVEJ 42 KIRKEBY

TELEFON 45 OO 55

KøREKOTI TIt ALT
TEORIEN LET FORTALT _

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

I POUI ERIKSEN
franebærvej 4, Nordborg, telf. d5 Ot 75

Teorialtener i Nordborg og Sønderborg

gardiner
tæpper hi"lT[",:. :'-*,
møbler rrr. 4s 14 s2

B ODEGA

SO,f'fEHU&Ir8.p
HAVI{BJERG
tf\of ' '|i» 4$ 4$

åbro, 9{"too/å
Storegade /B - Tlf . /15 30 34

6430 NORDBORG
Stedet hvor glode mennesker mødes!


