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sP8RqEN
UDGIVER:

Nordals Boldklub

Nordals Håndboldklub

NORD-ALS BOLDKLUB's bestyrelse :

Formond: Børge Zonchetto, RidePlodsen 8,

lbstformond: Bent Riemer, Solsortevei 9,

Kosserer: Finn Christensen,Skovhoven 18,

REDAKTION:

Ib Anthony,Mågevei 25,
Longesø -'tlf.45 o5 oo---;--;;;il;;;- --

Steen Astrup,H.C.Ørstedsve i 15,
Nordborg - rLf.45 37 95

rlt.454625
- 45o283

- 454148 ( )
- 45o84o

- 43L87o

- 454L6o

- 453L79

- 45o5L2

- 45455o

- 453975

- 45oo86

- 453753..

Med.Iem:

I'ledlem:

Bent Enghoff, Lærkevei 17,

Arne Jensen, Hjortevei 47, idbg.

Spilleudv.fmd:PouI Lyngkilde, futøvei 2,

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

- - sekr.: Jon Lersø, SProgøvei 8,

Old-boys ofdelingen:

Formond: Gunnor Jørgensen, Fribierg 34,

Kosserer: Leif Nielsen, Mosevong 1I4,

Medlem: Per Petersen, Rypevei 8,

Spilleudv.: Winston Lundholm, PoppeJ.vej 5,

NORDALS HÅNDBOLDKLUB' s bestvrelse :

Formond: Niels Arne Jørgensen, Akeleievei L, tlf-453297

l,læstformond: Anette Frederiksen, Perikonvei 1o, ' 45o532 ()
Kosserer: Biorne Knudsen, Perikonvei 9,

Sekretær: Leif Rohr, Østerhoven 28,
- 45382L

- 15492L

- 456138Medlem:

Medlem:

Ronold Pedersen, Voldgode 19,

Birthe Meyer, Rypevei 72,

Ungdomsofdelingen:

Formond: Jørn Werner^r Niels Bohrsvei lI, - 454674

['IR. 3 I"ARTS 1983 I4.ÅRGANG

Den Første
1983 "NB's

;r-red monge

,r)

større opgove i NB's ungdomsofdeling i
SKOLECUP 83" blev'ofviklet uden problemer,

spændende og foir spillede kompe.
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TERNET HERRESKJORTE

str. 37 - 45
3 GODE TERN

TøJEKSPERTEN
6430 NORDBOBG i[5

SPONSOR 1. HOLDET NR. 1
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Vedr. NB's Skolecup 83.

Stævnet blev ofviklet uden problemerringen kom til
skode og olle tilmeldte hold mødte op.

Der vor s-tor publikumsinteresse begge dogerder vor

også en fontostisk stemning i hollen.
Hvem vondt så de forskellige klossetrin???
Hos drengene:

I Klosse:Stevning
2 Østerlund
3 Nordborg B

4 Nordborg A

5 Hovnbierg A+C

6 Guderup A

7 Østerlund A

8 Guderup A

9 Guderup B

1o Guderup A+B

Hos pigerne:

Longesø

Østerlund A

Hovnbierg A

Hovnbierg C

Guderup B

Nordborg B

Guderup B+C

Guderup B

Hovnbierg C+D

Hos lærerne vondt Guderupholdet.Modstonderne

blondet hold of lærere fro Nordborg skole og

Iundskolen.
Nordborg Sporekosse's lovecheck på 3ooroo kr

vor et
Øster-

blev

2

Nordborg Cyklebørs
LANGESø HERREFRISøR

PLADSBESTILLING
KOM IND ELLER RING OG AFTAL TID

TELEFON 451231
v/ Harald og Waldemar Petersen

STOREGADE 2 - TELEFON 45 06 35

SPONSOR 1. HOLDET NR. 12 _ 13

NORDBORG DAMF/ASKEBI & BENSERI
BIDEPIåDSEN 3
6430 NORDBORG
TELEFON 04 451479

vundet of 6.klosse fro Svenstrup.Beløbet skol bruges

'{.1 en klossefest.
uJr Uf"u i olt scoret 899 måI og det gættede Judith

)h"mel rigtigt og vondt en fodbold.
P.G.

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

TORD.ÅLS [ORESXOLE
J, BRODERSEN

Nørreskovvei 2 - Svenstrup
Telefon 45 62 SO

ANDELSBANKEN
STATIONSVEJ 4 - TLF. 450533

OLD-BOYS.

En lille opfriskning of hukommelsen.

..T "r stortet på udendørstræningenrsom foregår ved
-Østerrundskoren 

om søndogen fro kr.ro.oo til 12.oo,
l')esten of måneden ud.

vi spiller stodig indendørs om mondogenrdog ikke mon-
dog den L4.3.rhvor træningen er oflyst.
Mondog den 28.3. er der spillermøde i klubhuset fro
kr.19.3o til 2o,LSrderefter ofsrutning på indendørs-
sæsonen i hollen.
vi storter præcis kl,2o.3o med rodtrækning of de for-
skellige hold.ViI du rære medrså rær præcis.
Der er udsot en meget frot præmie til det vindende
hold.
vi ser gerne here ord-boys ofderingen møder frem den-
') often' 

,inston.

WESTON
FRA VIEG TIL VIEG

TONTUY PETERSEN
MøBLER

STOREGADE 69-71 . NORDBORG
TELEFON 45 1931

VI S,/ETTER KVALITETEN I HøJSÆDET

KIG IND TIL

Kolnos
DERES HOKI KøBMAND

TELEFON 4517 17
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N, siden 1865
å norOet hwor., -på bondet trwor' venner rnødes

OnnOnCe ---- OhhOnCe ---- OnnOnCe ---- OnnOnCe ----
ViI du med på sviptur til Englond????????

Er du seniorspiller og interesseret i ot komme rned ))
på en sviptur til Englond lige efter forårsturnerin-
genrkontokt do undertegnede. ),
Turen vit blive forsøgt orrongeretrhvis til slutnin-
gen er stor nok.Hvis det er tilfældetrvil der blive
indkoldt til et nøde.

Turenrder eventuelt orrongeresrer en såkoldt "Hold
do fest"-tur.Turenrder vorer fro fredog eftermiddog

til søndog middog med 4 timers ophold i Englond er

en turrhvor mqn betoler for reisen incl.modrhvilket
vil sige vormt mod fredog oftenrmorgenkomplet lørdog

og søndogrsomt det store kolde bord lørdog often.
Er du interesseretrring do til:

Per Kolmos T1f.45L7L7

,%***

§p@mT
RIDEPLADSEN _ NORDBORG

TELEFON 451625

B@DEGÅ

Bel{TEHUll&§?h,
llvline damer Måvi

praesentere
ogherret'

HAVHBJERG BUTIKSCENTER

$ 
A. BoYSEN & co.

SøNDERBORG - NORDBORG
123557 15 1658

,r$thø

0dense
afen

STOREGADE 30-32 - TLF.451540

TLF. 04-45 0q70

I



H}ffi§-I f, Cet gE'ømEEe:

Nye bæsxskunser

En ept.tke shilter - og alloses af gron linje

s€mrter tåt moYenmher
Af H. Ramsing Lund
Fodboldformand

Farvel til DilU's trænerkui-srr.
son-l ri kender dcm. Dct sid:itc
0-kursu: ril blire afholJt irr-

den L mai. og dct sidste kur-
sus I skli rære afslult:l sorir-
mercn l9l.l. Are: eftcr - som-
mercn l9Ei - er :idstr chance
l:r al gen;retnga Iunur l!
oe.,:ller kur str: Ill.

En cpoke cr siui. og ea n\
b,:gi rdcr i nor cnrbcr, iri or
DtsU's grcnrc iinie s:erter

med dc n1 : basiskurser.
Det var i konhed. hvad

DIIU's cheflonsulent. Søren
Hansen. ktinne mcddcle På
det wccke n,J kursus DIIL)
hoidt l'cr slne Inslruktoi-cr i

ciecembcr i ljor. hror tcm be-

sk:'ircrgrtrppcr prrsenicr..lc
resuitatet af ct godt og intcn-
sir t arhejjc ntcd det n1 c basis-

kursus lor tirciboldiræncre.

Basiskurset bcstår ficmover
al-lcm moduler å il timer. dcr
uafhcngigt al hinanden skal
genncmgås indcnlbr cn trc-
årig pe:iode. hvis man vil gi:
videre til na-.stc kursus'.rin. cicr
er to-dclt. nernlig i ci ung,-

domlitræn,irkursus og ct scni-
ofl rænerk u rsus.

Disse kurser lontntcs fær-
digc trl sommerer, l9S-s-

Benrærk: Ingen af kurscmc
rndcholder eraluering på elL'r
bcdommcise al kursisterne! Et
klart brud mcd dcn hidtidige
linre, me'n sikkcrt mcgeL vcl-
kornrnent. \lange kursistei
her jo tidligere givet urltryk
fbr. at jagten cltcr en god be-
domnrclsc og dcn tilslnela-
dcndc s'.erke sir ring af kurscr-
nes inLiholtl og gcnnemlcrelse
har bcvirket ncds:rt udbltte al
kurserne. nråske især p.g.a.
den mærkbare konliurrcnce
kursistcrne imellem.

\ Vil DBU da helt forlads
lover? Nei, da - dcr kommr'r

en n) test!

Ikal bestå test
For at kunne gå videre i ud-
ilannelsen til elitetræner og
cvsntuclt dipiomtræncruddan-
nelsen skal kursisierne gen-
nemgå både ungdonrstræner-
og seniortrrenermodulet, sam!
bestå cn test. hvis ornlhng og
indhold endnu ikke er fastlagt.

Opbl'gningen ser uC til at
r'ære både rimelig og fornuftig.
Kursister. dc'r ikke ønsker at
deltage i karriereræset k4n jo
stoppc cfter et eller flere afba-
sismodulenre eller l-.eks. cfter
ungdcrmstritnerkurset uden at
hare dcltaget i nogcn bedom-
melse.

Se io;rigt dcn r i.rtc skcnrati-
ske opstilling på srCe I 7.

B:rsisku rsets indhclti:
I\lodul .\:

. ) Til."rt.l,cggclsc el' Lrrrrrng
(fire trlokkc å tre trnier).

, Tre hlokLc brugcs lcr:rrns-

-is 
til iog,tt.rgclsc. anullsc.-prioritering. udlrrbcjdeise al'

orclrcr og pral.ti.ik F!nncinrr.-
relse aftnening nrcd dcnil ho-
renCc teori.

En blok brugus t;1 3enncm-
g.ang aI aldcrrhr::.:nil lr,cnrng
og lbrhold rcdrorcrrtL' ercn-
tuel konsulcnt og holdlcder.

Et flldigt og godt genncm-
arbrjdet nrr:criils af' Poul
Erik Bech. llcnrrk Btlorv cg
iorn Rasrnussen.

Modul I]:
['ysisk træning (ljre blokke

å tre timr'r).
Omlatter konditions(acro-

b)træning, mælke sy rc(anae-
rob)træning. ntLrskeltrænrng
(styrke. h:rr-tigh:d. udholJcn-
heJ). færdi-rh,.'LJ\l rrcn i ng og nu-

'.'æg.:lscstrltnii,g i teori og
praksis.

El mcget omlattcndc mate-
riaie. grundigt. godt genncm-
arbcj<iet men lbrrncntlig lor
ornta:rendc i lbrhold til den al'-

. satte tid. Knever orelsc i ab-
strakt tcn[:ning og cr dorli,r
liormentlig dct ranskcligst til-
gængclige rlodul lor de ilcstc
kursister. AlJorgen Hvidemo-
se, Niels-Chr. Holmstrom og
Jens Tang Olcsen.

\,lodul C:
Træningsledelse (fi re blokke

å tre timcr).
Ornhandler væsentligst pæ-

dagogik og psy'kologi, træne-
rens pcrsonlighed. forskelligc
træningsformcr og tilrcttciæg-
gelse. trænerens opgaver vcd
træning og kamp med en lor-
trinlig sanrnrenhæng mellem
teori og praksis, Iint almåit
med den tilnrålte tid.

Et meget mere interessant
modul end dct fie mgår al
ovenståcnde og lrcmra-rcnde
arbejde af' Mar Rasmusscn.
Knud Aage Nieiserr o3, Roald
Pou I scn.

lvlodul D:
L,:Ct'r[unktioner (lire biok-

kc å rrc tinrcr).
Omhandler kluhbers mål-

sætnlng. trænerans:rjttelsc. tur-
neri ngsplanlægnin.s. stær nca r-
ran!L'mcntcr m.v. og træoc-
rens ledcropgar er.

i\'langc tricnere r rl lbrmerrt-
lig betragte moduiet som et
»pligt«modul man skal gcn-
nemgi lbr at lbrtsielre u,Jda,r-
nclreslbrlohct. hr : I f.ct cg.'rrt irg
er en lcjltagelse.

l"lodulet virker reget inte-
rcssant i sine emncr alg men
noget uiævnt i nir.-au. nran
fornerrmcr store <iiskussioner

mellem lorfatterne Jens Hc-de-
nrark. Heini Hald. Hans E;ik
Jensen og Chr. Moller.

PS. Alle danske fcdboldle-
derc burde gennemg:r ciette
modul!

Iv!odul E:

Ledelse afspi[ (fire blokke å
tre timer).

En biok - om lorholdet til
Commcren, hans funktioner
og arbcjdsvi Ikår, Ibdboldloven
og turneringsbcstem meiser.

Lcdelse af spil under træ-
nir,g.

Tre bickkc - forsrarstaktik
og angrebstaktik.

Virkclig god gennenrgang ll
reglc'r (forJboldlore). sonr her
!æret savnet i træneruddan-
nelsen og fin sammcnhieng
mcllenr teori og praktik i spi!-
træning mcd anr isning al r el-
valgtc. rclcrante o!elser. dcr
vrrker vclafprorede ai liirgcr
Prrterscn. Jan Damgaard. Jan
B. Poulsen og \\'althcr Rich-
lcr.

Kan anbefales
Stoflbrdelingen meilem dc en-
kclie moduier virker ikkc :lticl
lige ., elgennr-rntænkt. nrcn
stolvalget cr absoiut dækkendr.
firr en basisuridannelse.

Det er tldcligt. at lorlittcr-
ne har h:rft cn storre mængde
stof på hjertet end det er mu-
ligt at mcrjdelc ku:ststcrn.' pa

en basrsudciannelse, begræns-
ningens kunst er vcl dcn sr'æ-
restel Så koordinationsgrup-
pen (redaktionenl) har lost sn
svsr opgave med rimeligt held
og lorståelse lor det væsentli-
ge.

Til Iykke ti!: Max Rasmus-
sen. Henning Enoksen. PoLrl
Erik Bcch. Jens Hedemark.
Jørgcn Hvrdemose, Birgcr Pei-
tersen. Ancie:-s l{alling og
Soren Hanscn. rrcn ikis
ntindst ril Irkke tii riansk ibr-
noiJ s.rnr lrcllr,'rl,rri:d in ::r'c
hugrndelrc pr tn :rcn uu.l:n-
nclse.

Vi kan anhcl'ale antlore ntn-

l.

)

)

)

9I

Ivlaterialeudvikling:
DBU + Lokaiunioneme
Kursusafvikling og.

ku rs,.tsadm i n istra t ion :

Lokalunionerne {- DBU

rlig rækkc

tr
følge (3 år)

Projekt Gron Uddannelse

Diplomtræntr-kursus 80t. / l0 dg.

321-/ 5dg.

32 r. ,'5 dg.

Basis-kursus

Sådan er Cron L'ddannelse blgget op - ingen af kuserne indeholder bedørnmelse af kursisterne.



Buss og håCes§n
nstallatOr for hende

og hom
SPECIALCENTER I HVIDEVARER 

I v tene Latsen, Tlt' 4537u Nordborg
TLF. 450766 - 450266

?lelmuth ?ldnsen
VELEGENET
SKOLEVOGN
OG EGET
TEORI LOKALE

Bl i kkenslagermester - VVS'i nstal latØr

BækgadeZ - tlf. 451654 N. BOYSEN
Søbokken 2 - tel(,,150096

g':rnc på dct rarnreste at brur:.e
udiiannelscn siledcs s.rm nt;r,n
har brugt den elsistcrendc uJ-
dannclse- nca anrts;oi-rnir-
gerne bor rrcrc op:rrærksr-.m-
me på:

at det er cn bidei. nri:ke
endda en nodrendighcd tbr dct
!llde udbltts ai Lu:-.crnc. ar
kur(lsturn,l her r.t lor,rCllcnd;

kendskab til lodboldtrænrng
f.eks. svarende til DDSC&l's
ungdomstrænerkursus A even-
tueli også B. samt praktisk e:-
åring.

at modulernc kan afvikles
både som internatskunier (en
weekend) eller som aftenkur-
sus over t'ire aftener (blokke).

at modulrækken ikke er

lestiagt, man kan vælge frit.
at rnegct alhænger af in-

struktøren og kursisterne.
at instruktøren har netocr

lrihed og en vis frihcd r sroiL lt

vælqeise. Det i:an Clll'1or r&r.l
en lordel, at kursusCeltagerr
Lr pa jamme uddanncl,esr,
!'c:t u.

Et por situotioner fro ombygningen

of klubhuset.Klubhuset skulle være

\or til brug igenrdesværre hovde

sionffiru ikke fået tiP om indviel-

-)".

HUSK HUSK

NYT NYT

HUSK

ST

HUSK

''F E

HUSK HUSK

I BY"

HUSK HUSK

NYT Y'

FRA DEN L8 - 23/5

NYT NYT NYT NYT NYT

DAMEFROKOST I.PINSEDAG
SøNDAG D.22/5

&
SKATTEJAGT FOR DE HELT UNGE

LøRDAG D.2L/5

HfrItPÆLsBANxE'N 
@)

§r0tåGcnila§el
Storegade 60, Nordborg

45 41 89
Skomagerreparationor samt f romstilling al trasko'

Det Røde
Æsel
Restaurant Tlf . 45 47 00

STOREGADE 55 rlr. 450667

SPONSOR 1, HOLDET NR.3

)

l<larer



DøGNrIOSKEN m
æ

u/ Solvej Bay
Storegade 31, 6430 Nordborg

Tlf. 04 - 4s 0s 25 I STUDI
5TORtGAD€ 9 6'30 NORDEORG TELF, (01I1533]3

MALERMESTEF
HESSELHøJVEJ . NORDBORG

TEt_EFON 45 18 52

DER5S ENERGIRÅDGIVER
BENT E. MADSEN
aut. el-installatør
Storegade 63, Nordborg - tlf. 45 19 50
Åbningstider: 9.30 - 16.00 torsdag kt. 1g.00

NlTH
)

Generolforsomling
Nordols Håndboldklub ofholder ordinær generolforsom-

lingrmondog den 1I. opril kI. 19.3o i Nordolshollen.
Dogsorden:

I. Volg of dirigent.
2. Formondens beretning.

,3. Ungdomsformondens beretning.
4. RegnskobsoflæggeIse.

5. Ihste års budget og orbeide.
6. fndkomne forslog.
7. VoIg of bestyrelserrevisorer og suppleonter.
8. Eventuelt. .

STøT VORE ANNONCøRER !

W5nnæn

att,i&*,
Tøj, sko og rekvisitter. Professionelt hele vejen
igennem. F"eks. er Winner ketsjere fremstillet i
samarbejde mellenn Lene Køppen og Courtmaster.

HEUG§EN
NORDBORG



DERES VVS-INSTALLATøR
ERIK JENSEN

MELLEMVEJ 2 - &+30 T.IORDBORG

TE!_F. 04-45 05 65

BLOTISTERHUSET
6 - Lavensby

Ttf . 45 13 43

SPONSOR 1. HOLDET NR.7 I SPOITISOR 1. HOLDET NR. 1O

SVEND WITTE

BOLIGMONTERING Mobil- Hjørnet
v/ Fr. Holm

Leltertoft t3 .6430 Nordborg
Ttf. 04.45 l5 47

HOLM - NORDBOBG _ TELF. 45 13 06

od.6. Forslog der ønskes behondlet skol rære formon-
den i hænde senest den T.opril 1983.

od.7. På volg til bestyrelsen er: )
Nie1s Arne Jørgensen, formond(ønsker ikke gen._)
volg)
Leif Rohr, sekretær.
Annette Frederiksen, næstformond.

Sommerturneringen 1983 :

Der er tilmeldt føIgende hold:
.-)ofd herrerr l domeholdr l ynglinge herrerr l
o1I oldgirlsrl ynglinge domerrl iunior domer

)

rrold små piger.

små dren-
somt et

Stævne i Esbierg:
Vi deltoger igen i år
b i erg.
Vi stiller med hold i
iunior herrerrynglinge

Jørn Wernerrungdomsformond(ønsker ikke genvolg)

i det store påskestævne i Es-

føIgende rækker, nemlig :
domer og ynglinge herrer.

Alsmesterskobir :

Der er tilmeldt 16

I minipiger
I piger
I ynglinge domer

I smådrenge

I junior herrer
2 domer

hold, nemlig:
2 småpiger

I iunior domer

2 minidrenge
I drenge
2 ynglinge herrer
I herrer.

) Niels Arne Jørgensen.

'rHARM0NIEN|', Holmgad.e 6, Nordborg, tIf. 45L+t5
- Afholdelse i vore lokaler af:

Privatfester, mød.er og 1ign..
Vi leverer også ud af huset:
Varm mad, anretnlnger, platter
eller smørrebrød.

En hl€l bank
lær rnange furdele

-der{or

SYD,BANKH
SPONSOR FOH NORD_ALS BOI-DKLUB

14
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FARVE OG TAPET
Storegade 17

6430 Nordborg
T!l. (04) 45 00 69

SPONSOR NB 5

MicrohåndboId.

Klubben hor i Løbet of vinteren fået flere nye "pClere i microhåndbold-ofdelingen.
I ø ieblikket er der tilme Ldf 2L spillere, hvilket eJ
ret pænt.

Vi hor hoft 2 hold tilmeldt i vinterturneringen.Her
skol nævnesrot det ene hold blev nr.2 med 17 point
efter Augustenborg med 18 point.
Men i disse rækker dreier det sig ikke mindst om,ot
børnene hor det slovt ,mens de er sommen.

Den 12.3. deltoger klubben ned 2 microhold ved et
stævne i Ensted-hollen.Her loves fælles opvormning
for qlle deltogernermens lederne er til et oriente-
ringsmøde.Derefter spiller hvert hold 2 kompe.

Birsitte . '( )
t

rF

ilI. PERREGAARD A.§

6430 NORDBORG 6474SKOVBY

TLF.4501 50 TLF.444400

KORN - FODERSTOFFER

BRÆNDSEL - BYGGEMATERIALER

DE ER ALTID VELKO},U4EN PÅ

N@R
HE.RRED

HUS r EL EF.N 4s os 35

STILHOFFI'
);rrør - HoBBY - BABYUDSTYR

NORDBORG _ TELF. 45 I483

HAFNIA
HAAND I HAAND

KELD & PETER MATTESEN

MADS CLAUSENSVEJ 1.6430 NORDBOBG

RING 450205

EJNAR LORENZEN

KøBMAND _ TURøVEJ 42 KIRKEBY

TELEFON 450055

S I a 91 I erl or r e I t t i rt J1 en

Fa. l. J.JENSEN
Nordborg telefon 45 1{ 06

uot@;frfh,-
gardiner
tæpper h:lT*,::,'J.r.-*,
møbler nr. 4s t4 32

ffirri I

I rponrEN LET FoRTALT - |

I Motorcyret - bit lastvogn + påtrængs- |

| ,osn - erhverv - bus 
I

i PouL ERtxsEN I' 
)anebeervei 4, Nordborg, telf. .45 01 75 I
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