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Nordborg Cyklebørs
LANGESø HERREFRISøR

PLADSBESTILLING
v/ Harald og Waldemar Petersen KOM IND ELLER RING OG AFTAL TID

SToREGADE 2 - TELEFoN 4506 35 I TELEFON 45 1231

Lidt om mig selv.
Jeg hor i snort monge 6r stået som en stolt herre ". J
idrætscentretrog hor siden !eg blev medlem of N.B. v€-

ret med til,ot det hele fungerer godt i klubben.

Som den vigtige person ieg efterhånden er blevetrvor
det på tide og tiltrængt,ot ieg endelig gik hen og fik
lidt vokseværk og en kroftig onsigtsløftning, for ieg
vor nok blevet lidt nusset efter mgnge års slid.
Til mit 5 års iubilæum i N.B.,sådon co.,fik jeg fro
en god velgørerrrigtige menneskepengersom skulle bru-
ges på kun mig selv.Men do det kniber med selv of "1o-
ve nogetrblev en flok villige personer hyretrudsøgte
personerrfor når der skol pilles ved ens imogerskol
det gøres med omhu og kærlig hånd.

Jeg vil gerne til mine folkrog det er:Hons Ro"rr"."nJ
Bent MøllerrGunnor AnthonsenrBent Duus JensenrArne

JohonsenrErik SchworbrGunnor SkovrPreben NuefrErnst

Neumoyrrlb Dovidsen,Poul ChristionsenrPoul Otto Bon-

nerup og Th.Rosmussenrsige tok endnu engong for ieres
indsots og hyggelige somrær under behondlingen,og be-

tro ier min målløshed over jeres monge olsidige evner.
At sådon en flok kon være så kreotivernår det gælder

SPONSOR 1. HOLDET NR. 12 _ 13

NORDBORG DAMF/ASKERI & BENSERI
RIDEPI.ADSEN 3
6430 TIORDBORG
TELEFON 04 45I479

moteriolevolg og fremskoffelse. of dette,så er ieg ik-
ke med længere.

lO ieg skulle io ho' det bedste of det bedste,og væ-

re den flotteste i NB,og det lykkedes do ogsd for ier,
of gøre mig til dette.
Til de personerrsom berigede mig med gover,skol også

lyde en tok.

Jeg fik jo lidt lommepenge og kvinde i huset og no-

get til ot sidde på ved horen.

Et por Iomperren enkelt floske blev det vist også til'
Tok til disse personer, for governe og deres besøg ved

receptionen.
Nu hvor ieg så er blevet deilig,ser ieg gerne,ot mon

påskønner dette.

lpondle mig ordentligt,det siger min for
Biug migrdet er det ieg er til for,og nyd

det på den rigtige måde.

Så kon vi olIe sommen være os bekendte.

JERES KLUBHUS.

of i skol.
detrog gør
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Ynglingeudtogelse.

N.B. hovde i år plonlogt of ville sende 3-4 spillere
fro ynglingeofdelingen til udtogelse i region 4.

Udtogelsen skete på boggrund of sidste års resulto-
ter og præstotionerrdo det ville sværtrot kunne spil-
Ie op til ens normole stondord under de forhold, vi
blev budt på så tidligt på sæso.nen. \
Det hele stortede lige før træningskompen mellem 1.- -''

og 2.hoIdet. Werner omtolte udtogelsen til unions-
holdet,men odvorede os mod of gå ud på bonen og knok-

Ie hinonden ned,do hon og Poul på forhånd hovde nogle

spillere i betrogtning til udtogelsen.

Efter et por uger i spænding og uvishedrkom det frem,

hvem der skulle repræsentere klubben ved udtogelses-
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Ure&optik - Guld&sølv
Løjtertoft 8a - tlf. 45 00 15

MANUF AKTU R

KONF E KT ION

NORDBORG

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

LÆR DET NEMT OG BEKVEMT I

ll0RD.ÅLs [9nEsxoLE
J. BRODERSEN

NØrreskovvej 2 - Svenstrup

Telefon 45 62 50 STATIONSVEJ 4 _ TLF.450533

stævnet i Gromrog det vor Clous Krogh,John Weber,

Mogens 0lesen og Wolter MygiI.
"ft.n" gikrog do det så endeligt blev søndog d.13.3.,
viste det sig, of både Clous og John ikke kunne kom-

me med.Clous på grund of en skode som hon hove på-

droget sig dogen før,og John på grund of DM i hockey.

I stedet fik iommy Simonsen lov til ot toge med.

Kompene blev ofviklet på den måde,ot vi først blev
sot på et hold sommen med spillere fro ondre klubber,

og skulle så spille 2 kompe of 3o min.

Efter of kompene vor overstået, klædte vi om og kørte
ned pd en.kro for st fd noget of spise på klubbens
regning.Werner bestilte,Dogens Ret".
Så gik turen hjemrog olle vor godt tilfredse med det,
v! hovde præsteret i løbet of dogen.

\Dtott "r hermed N.B.for turen og håber,ot de frem-

VI SÆTTER KVALITETEN I HøJSÆDET

WESTON KIG IND TIL

FRA VIEG TIL VIEG

TONl\JY PETERSEN
MøBLER

Kolno§
sToREGADE 6e-71-NoRDBoRG I oERES HoKl KøBMAND

TELEFoN 4sre31 I f ELEFON 4517 17
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N, siden 186s
,\-på bondet hvor
' \rertne!- rTlødgsvenner trlødes

over vil fortsætte med of sende tolentfulde spillere
til udtogelserfor of vise of N.B. også kon homle op

med storklubbernerhvod unddomsmoteriolet ongår. )
Tommy SimonsenrMogens Olesen og Wolter Mygil.

LESERBREV LTSERBREV

Når mon i Jon/Feb.nr.of "Sporten" Iæser Bent Riemers

referot fro generolforsomlingen, fristes mon til ot
komme med nogle bemærkninger.

Bent skriverrot mon burde hove diskuteret mesterræk-
keholds "fiskeri" hos Nordols Boldklub.Her føler vi,
of der igenbliver "stukket" til osrdo vi vist er de

enesterder er toget til en mesterrække-klub.Men vi
vil gerne gentogerot vi IKKE er blevet "fisket". Vi
fik blot lyst til ot kæmpe for en plods på et mester-
rækkehold,omend vi selvfølgelig ønskede,ot N.B. hov-,)
de fået et mesterrækkehold.

6430Nordbors Guderup 6430.Nordborg
Storegade 2 Skolegade 2
'r$. (o,4) 4s1426 Tll. (04) 45 81 10
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RIDEPLADSEN _ NORDBORG

TELEFON 451625
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ltvline damer Måvi
præsentereogherret'

HAVNBJERG BUTIKSCENTER 0d€osr
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Vi hor ikke et ondt ord of sige om N.B,rog derfor un-(
drer det os meget, of der er blevet fremsot, ofte
ondsindede, bemærkninger om os fro nogle N.B.lederes
side.Det gør foktisk ondt ot blive bogtolt of fo1k,
som vi vor gode venner med for et holvt år siden.
Vi hovde håbet, of klubskiftet kunne foregå i ven-
skobelighed, i den ellers så gode otmosfære der her-
sker i N.B.Men mon kon åbenbort ikke occeptere, of )
nogen forloder klubben. Der er flere ynglingerder hor
snokket om ot skifte kfub(især til Sønderborg), og

det eneste der hor bremset dem er, of de er bonge

forrot de bliver meget upopulære.
Vi synesrdet er forkert of N.B. of vende lludvondrende"
spillere ryggen, fordi monge vil blive skræmt of de

sure miner, mon bliver mødt med, og monge vil derfor
oldrig vende tilboge til N.B. Det må siges, of det må

rære i N.B.'s interesse of hove så monge spillere..som
overhovedet muligt.
Heldigvis er der også nogenrder forstår osrog vi vil
do også meget gerne \ære venner med N.B. Hvorfor
skulle vi ikke kunne være vennerrsom vi vor det før )
denne sæson.???

VI ØNSKER ALLE N.B. HOLD HELD OG LYKKE I SÆSONEN '83.
Med sportslig hilsen.

Monuel Jensen , Jon Scholoske

Corsten, Fi1le, Antonisen
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Det er næsten ingen gengongere fro sidste 6r,så det .^ -Det er endnu ikke koramet slutstillinger fro 5I, så
vor et helt nyt hold,der skulle spilles ind, og de. ') Di.g ved ikke,hvorledes 4.holdot herrer og O1d Girls

Årsregnskob for turneringen 1982 ?.

Så er turneringen igen s1ut. Hvordon er det gået??
BIev forventningerne indfriet?? --- Inden storten of
turneringen hovde ieg håbet og troet, of serie 3 her-
rer ville blonde sig i toppen of rækken,men det blev
lige modsot, idet holdet kun lige og lige klorede sig
fri of nedrykning. Hvod kon grunden så være til det ?

blev derfor srnidt for monge "sikre" points bortrmen
det vigtigste vor dog, ot holdet virkelig tog sig
sommen og kæmpede i de to sidste kompe, som skulle
vindes. Det blev de, og det enddo over modstondere ,
som hørte tit i toppen of rækken. Nu håber vi på en
bedre stort for holdet i næste sæson.

Håbet for de to førstehold vor, of de ville plocere
sig i den bedste holvdel of deres række. Dome serie
I blev nr. 6 med 18 points, medens herrer serie f"

Ude blev det til et nederlog på 26 - L7, medens resul-
totet i Nordolshollen blev 19 - 16 til Lintrup.
I denne komp brlev der sot publikumsrekord for de sid-
ste monge årrdo der,vor co. 500 tilskuere til kompen.
Så der vor stemning på rækkerne, og i særdeleshed fro
Lintrups tilhængere. Der vor nok co. I50 tilskuere

88

Det blev imidlertid for stor en mundfuld, idet det {) (}"L 
LYKKE MED DET.

gov to nederlog mod Lintrup fro kreds 7. !

med derfro. selvom det ikke brev tir oprykning for NH,

så vor det godt præsteret of komme ud i disse opryk-
ningskompe. TIL LYKKE MED DET.

Domer serie 3 blev nr. 5 med 20 points og herrer se-
rie 4 opnåede 20 points og blev nr.4.
Alt i olt udmærkede resultoter.

er blevet ploceret.

N.A.J.

AIsmes te rs kober.

Vi hovde 16 hold med til Alsmesterskoberne, som hvert
år ofholdes of Ketting rdrætsforening. vi opnåede mon-

N.A. J.

Sommerturneringen .

Turneringen storter mondog den 9.moi.

overtoskede og blev nr.2 red 20 points. Det gov tot- ge gode resultoter, og det blev til to hestetskober ve(

ten til of spille om oprykning til Donmorksserien. herrer mester og domer iunior.
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cArets spillere.

Ved ofslutningsfesten på Nørherredhus blev føIgende
kåret til årets spillere:

Nord-Als BoIdklub tokker:

Herrer I
Herrer 2

Herrer 3

Domer I
Domer 2

01d Girls

Bo Søndergård

Benny Jørgensen

E inor Diedrichsen
Birte Meyer

Kommo Jørgensen

Lisbeth Petersen

TIL LYKKE TIL ALLE.

N.A.J.

HJERTELIG TAK

TIL
NORDALS-BOLDKLUB LOTTO AFD

fordi f tænkte på os

På fomiliens vegne

Inger og Peter Poulsen
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W. Buss og l-rdrdesign

El-installatø for hende
UIRG og hom

I(CTTTER
SPECIALOENTER IHVIDEVARER I v æne Larsen, Tff.4s376r Nordborg
TLF. 450766 - 450266

?lelmuth ?lansen Ijat

VE LEG ENET
SKOLEVOGN
OG EGET
TEORI LOKALE

Bl i kkenslagermester - VVS-i nstal latør

Bækgade 2 - tlf. 4516541 x. BoysEN
Sobokken ? - tell,150096

Pigeofdelingen.
N.B.hor i den kommende sæson to pigehold i turnerin:-.
gen.Begge hold spiller i SI,s pul je 32,som forud.n )) /)
N.B.'s to hold består of pigehold fro Egen,Fremod ,
U1kebøl og Hørup.

Den første turneringskomp skol spirles i weekenden
L6/L7 oprilrog monge er spændt pårhvod N.B. i år kon
byde på i denne række.
N.B. hor io i de sidste por år oltid været med i top-
pen of sIs pige- elrer iuniordomerække..Men de tider
er nu forbi, oIIe spillere fro dette hold er rykket
op i domeofdelingen og skol nu forsøge of gøre sig
gæIdende i JBU's turnering.
Nye hold skol oltså bygges oprog på nurærende tids-
punkt ser det ud tilrot N.B.'s fremtidrhvod pigerrol,l))
ongårrer sikret, idet vi hor to holdlsomroldersmæs-

sigt svorer til den of klubben logte strotegi.
I.ho1det består of spillere årgong L969 og 7o mens

'."$holdet mest består of spillere årgong L97L og 72.

Sidstnævnte hold burde i den kommende sæson hove væ-

ret ploceret i småpigerækkenrmen do der kun vor to
hold fro hele Sønderiyllond tilmeLdt i denne række ,

blev denne række droppet of SI, og N.B. vor nødt til
ot tilmelde dette hold i pigerækken.
2.holdet får det oltså meget srrært i denne sæson, og

vi kon kun håberot spillerne ikke mister lysten ti ot
spille fodboldrnår de i hver komp skol spille mod

ældre hold.
I.ho1det skol til gengæld nok kunne klore sig,selv
om de fleste spillere er nybegyndere.Vi hot et por

,gillere på holdet, som er et godt stykke over gen-
t'emsnittetrog det bliver nu spændende of se, om vi

Jeg
l<larer

jeg harogså
konto i

Handelsbankenden
IIAhII)E I.SBANKE\I,A .
arrid med ibittedet llg

§tr0ile0cRila§et
Storegade 60, Nordborg

45 41 89
Skomagerreparationer samt f remstilling at trEsko.

Det Røde
Æsel
Restaurant Tlf . 45 47 00

STOREGADE 55 lr. 4s 06 67

SPONSOR 1. HOLDET NR.3
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I}øGNrIOSKEN
u/ Sotvej Bay

§totegade 31, 6430 Nordborg
Tlf. 04 - 4s os zs I STUDI

STOREGADE 9 6130 NORDEORG TELF, (01)1533 3]

kon leve op til N.B.'s gode troditioner i denne ung-

domsroække.

Pigerne træner forøvrigt hver mondog og onsdog.Små- J
pigerne fro k1.16.oo - L7.oo, pigerne fro kl .L7.oo -
18.oorog nye spillere er stodigræk hiertelig velkomne.

Inde fodbold .

Peter GIock

Indendørstræningen er nu slut.Til ofslutningen vor

der mødt 15 mond oprdet vor til 4 hold.
Der blev spillet 12 kompe b 7 min.I olt I
min. Kompene blev dømt of en sort dommer.

Der blev scoret Io9 måIrså der vor gong i
oIs.Holdet der vondt vor suverænt.Jeg vil
de 4 ved novnrfor vi skulle nødig hoverot

solgt til ondre klubber.De vondt en meget

URE
eftf. opTlK

STOREGADE 65 NORDBORG - TLF. ,45 155l

12

STøT VORE ANNONCøRER !

01d-Boys Wnnen
att,i&*,

a1

SkaH af Worffiolk til pfien.
Tøj, sko og rekvisitter. Professionelt hele vejen
igennem. F.eks. er Winner ketsjere fremstillet i
samarbejde mellem Lene Køppen og Courtmaster.

trtrutr§EtEs

time og 24

den på Nord-

ikke nævne

de blive. d,
flot præ-

t!

MALERMESTER
HESSE LHøJVEJ . NORDBORG

TELEFON 451852

DERES ENERGIRÅDGIVER
BENT E. MADSEN
aut. el-installatør
Storegade 63, Nordborg - tlf. 45 19 50
Åbningstider: 9.30 - 16.00 torsdag kl. 18.00

NORDBORG



DERES VVS-INSTALLATøR
ERIK JENSEN

MELLEMVEJ 2 - 6{}0 NORDBORG
TE|_F. 04-45 05 65

6 - Lavensby
Ttf . 45 13 43

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

SVEND WITTE

BOLIGMONTERING
rf
I1DE
Tr?ZtrEtrEI

Mobil- H.iørnet
v/ Fr. Holm

Loltertoft l3 - 6430 Nordborg
Tll. 04-45 l5 47

HOLM _ NORDBORG - TELF.45 1306

mieren of dem der "klukker',.
Spillermøde og udendørsfodbold.
Den 28/3 blev der holdt spillermøde i klubhuset,der
vor mødt hele 2o mond oprdet vor "søremet' godtrot de
hovde udvidet klubhuset og stillet ekstro øl1er frem.
Som tidlige nævnt hor vi 4 hold med i turneringen i-
gen i år, 2 A.hold,et B.hold og I veteron hold.K1ub-
ben hovde en forrygende sæson sidste årrdet håber

i"9, vi får igen i år.
Når sporten udkommerrhor vi spillet de første trænings-
kompe.

Jeg menerrvi hor et godt moteriole til den kommende

sæson.

Turneringen storter den 2o/4 for A-holdene og den

27/4 for B.holdene. AlIe hlemmekompe spilles ved Nord-
clp"nt"ret.Turneringskompene storter kl.19.3o til den

L/9 derefter kl.19.oo.
Veteronerne storter turneringen den 2/5. Viggo hor
endnu ikke oftolt træningskomperdet kommer senere.
Træningen om mondogen er fro kI.18.oo til 19.L5,før-
ste gong den LL/4.0mklædning til træning og turnering
sker i de gomle omklædningsrum.

Under spillermødet blev vi enige om of love et opvorm-
ningsprogrom.0g hvem kunne vi så få til of love det.?
Torvold lovede of love et progrom på Io min.vorighed.
Hon ville også køre progrommet igennem de to første
gonge. Det er så meningenrvi selv skol fortsætte. Det
k1,ff" måske være med til ot skdne os for nogle vnød-
våft7dige skoder. Vi tokker Torvold for hons hiælpsom-

En hl€l bank
lrar rnange fomeb

-derfor

SYD."BANKs,j
SPONSOR FOR NORD_ALS BOLDKLUB

14

rrHARMONIEld", IIoImgad.e 6, Nordborg, tlf . +5L+L5

- Afholdelse i vore fokaler af:
Privatfester, møder og 1ign..

- Vi leverer også ud af huset:
Varm mad, anretninger: platter
eller smørrebrød.

15
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FARYE OG TAPET
Storegade 17

6430 Nordborg
Ttf. (04) 4s 00 69

SPONSOR NB 5

hed.

Til vores træningskomperhor ieg ræret ude og lede ef-
ter nogle dommere.Jeg tolte med en of de unge domme{,}
og do !"g fortolte hom,ot det vor en 0ld-Boys.komp,
hon skulle dømmerblev hon stiv of skrækrog sogde en

mosse ting lige efter hinonden.Det forstår mon io
ikke, vi er do ellers s6don nogle fredelige gomle
mennes ker .

Kon vi blive enige om, of uonset om det er trænings-
eller turneringskompe,så vil vi hjæIpe de unge dom-

mere. Hvis vi skæIder for meget ud, kon vi risikere,
of de smider fIøjten og ikke vil dømme mere

N.B. 's 0ld-Boys'er opfordres hermed til of gå foron
med et godt eksempel.

Jeg ønsker olle hold en god turnering i 1983.

WINSTON. }
)

iI. PERREGAARD A.§

6430 NORDBORG 6474SKOVBY
TLF. 4501 50 TLF.444400

KORN - FODERSTOFFER

BRÆNDSEL _ BYGGEMATERIALER

DE ER ALTID VELKOI.AT{EN PÅ

NØR
HERRED

HUS TELEF.N 45os3s

STILHOFF"
JGETøJ - HOBBY - BABYUDSTYR

,,ORDBORG - TELF. 45 I4 83

N
HAFNIA
HAAND I HAAND

KELD & PETER MATTESEN

MADS CLAUSENSVEJ 1. 6430 NORDBORG

RING 450205

EJNAR LOBENZEN

KøBMAND _ TURøVEJ 42 K]BKEBY

TELEFON 450O55

§ I a 91 t erl or r e I n i rr 91 en

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

uot .ffifb,-
gardiner
tæpper h:1H"",'J:t-*,
møbler nr. cs 14 32

KCM -TIT
BYENS GBILLBAR
v/ K. Tarb:nren

Storegade 50 . Tlf. (04) 45 l9 80
6d3O Nordborg

fbro' 
q\"rroo

Storegade € - Tlf . 45 30 34
M3O NORDBORG

Stedet hvor glode mennesker mpdesl

t6-

HIE;rii#on
6430 NORDBORG TLF(O4)451818
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