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fb Anthony,Mdgevei 25,
Longesø - t1f.45 o5 oo

UDGIVER:

Nordals Boldklub

Nordals Håndboldklub

.:PouL Lyngkilde, Tvrøvei 2,

... :Peter Glock, H.C.Ørstedsvei
.:Jon Lersø, Sprogøvei 8,

.C.Ørstedsve i

.45 37 95
i5,

21 ,

0ld-boys ofdelingen:

Formond ..:Gunnor Jørgensen, Fribierg 34,

Kosserer.rrrrri:Leif Nielsen, Mosevong 1I4,

Medlem ...:Per Petersen, RYPevei 8,

SpiIleudv...... :Winston Lundholm, Poppelvei 5,

Klubhus ..:Nord-Als Boldklub's Klubhus

rLf.454625

- 45o283

- 4541)
- 45o84o

- 43L87o

- 454L6o

- 453L79

- 45o5L2

- 45456o

- 453975

- 45oo86

- 453753

- 4518o6

NORDALS HÅNDBOLDKLUB'S bestylelsE:

Formond ..:Helge Rossen, Bellisvej 6,

I'hstformond.... :Leif Rohr, Østerhoven 28,

Kosse,rer.:.....:Biorne Knudsen, Perikonvei 9,

Sekretær. :Anette Frederiksen, Perikonve! Io,
Medlem. :....... :Ronold Pedersen, Voldgode 19,

Unqdomsofdelingen :

Formond ..lKeld J.Moestrup, Egevei 56,

)

tlf .453o42

- 45492L

- 45382r

- 45o532

- 456r38

- 49o359

NR.5&6 MAJAUNI l4.ÅRGANG'

Nlf lB{
TiI olle ledere,oktive og possive medlemmer of NB.& NH,

!il-Ie srl9rs-: ge!- gl le -leee re: ---
Kcn det \ære rigtigtrot der i en klub of NB størelse,

!!ke sker så monge ting, of mon en gong hver måned,
'Lrll ror. et k1ubblod.

Tog ler sommen, fot popir og blyont, små som store bi:
drog modtoges med tok.

i)
HUSK!
Ved betaling inden 30 dage er en
FRIDA KONTO rentefri!

Få dig et Fridakort
- kontokortet til
Danmarks førende
butikker. Køb for
indtil 15.000 kr.
uden udbetaling.
Nemt og praktisk.
Kom ind og få en
brochure med til-
meldingsformular.

TøJEKSPERTEN

SPONSOR 1. HOLDET NR. 1

REDAKTION:

KASSEREB & ANNONCER:

Nordborg

NORD-ALS B0I-DKLUB's bestyrelse:

Formond ..:Børge Zonchetto, Rideplodsen

l',læstformond....:Bent Riemer, Solsorteve! 9,

Kosserer. :Finn Christensen, Skovhoven

Medlem. ..:Bent Enghoff, L.ærkevei 17,

8,

Sdbs.

t8,



Nordbors Cyklebørs I ..^):,T3,XH:ilf'-
v/ Harald og Waldemar Petersen

STOREGADE 2 _ TELEFON 45 06 35
KOM IND ELLER RING OG AFTAL TID

TELEFON 45 1231

Vedr. forsikringer

l,læsten hvert år ved turneringsstorten bliverui of f)-
re forespurgt, om vi hor en possogerforsikring. Dertil
kon vi kun svore, of vi ikke hor en sådon.

Vi hor f.Lere gonge henvendt os til forskellige selsko-
ber om possogerforsikringerrmen det hor vist sig, of rzæ-

re en ret bekostelig offære for kJ-ubben, hvorfor vi hor
ofslået of tegne denne forsikring.
Men nu do.spørgsmåIet igen er reist, hor vi til 5 sel-
skober rettet en henvendelse, om hvil-ke forsikringsmu-
Iigheder, enkelte som kombinerede, der i dog er for
sportsklubber, og hvod prisen er.
Det er do muligt, of der d.d. findes nogle rimelige ord-
ninger, som vi ikke er bekendt med. " )
SkuIIe der vise sig en mulighed, som vi økonomisk kof
forsvore of køre med, er bestyrelsen slet ikke uvildige,
idet vi gerne ser, qt oIIe der gør et stykke orbeide for
N.8., helst er dækket ind på bedste måde, og specielt
vore medlemmer.

2

Bent Riemer

SPONSOR 1. HOLDET NR. 12 _ 13

I{ORDBORG DAMF/ASKERI & BENSEBI
BIDEPI.ADSEN 3
6430 NORDtsORG
TELEFON 04 451479

NYT I MINIPUTAFDELIT.IGEN

)tt Jensen hor ofløst Erik Schworb som træner for
Miniput - A.

Sporten byder Gert velkommen og ønsker hom held og

lykke med min.iputterne.
Jer håber, of du Gert, vil skrive en mosse i Sporten.

IB

Indendørs 83/84

NB hor i år fået flg. tider i Nordolshollen:
hele mondogen fro kI. l5.oo til kI. 23.oo, somt tirs-
dog fro kl. I5.oo til kI. 18.oo.
Hvis mon hor brug for gymnostiksol, kon det også klo-

)s, men det ved Peter Glock en helt mosse om.

Hørt i Klubhuset

At drenge A og B skol til

At det næste fæl.Lesmøde'i

8. ougust.

Finspång i ougust.

ungdomsofdelingen er den

3



TAK TIL HERREMAGASINET.

N.B.'s Old-Boys ofd. er blevet forsynet med nye N.B.-
komptrøier & nye gtønne overtrækstrøier.
SelvføIgelig reklomerer vi til gengæId for

"Hil::^:i;'::::,.dserne,,""o,,?1
og håber trøierne
Endnu engong tok til HERREMAGASINET v/C.E.Rosmussen.

På old-boys ofd.vegne.
Gunnor Jørgensen

enghoff
HERREFF;TSØF T

HAVNBJ E RG BUTI KSCE NTE R -,/

HANS SCHMIDT
Ure&optik - Guld&sølv
Løitertoft 8a - tlf . 45 00 15

MANUFAKTUR

KONF E KT ION

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

TORD.ALS XONESTOLE
J. BRODERSEN

Nørreskovvei 2 - Svenstrup
Telefon 4562 50 STATIONSVEJ 4 _ TLF. 450533

Lidt fro Lilleputofdelingen.

l§ "r i år co. 4o mond fordelt på 3 hotd _i SI,JBU-B
{g JBU-4. Do vejrguderne i år som bekendt hor ræret
os udøvere of det ædle fodboldspil ilde stemt,hor vi,
som olle ondre, stortet sæsonen under ringe trænings-
forhold. Vi hor ofte ræret i "dolen,', do her kun vor
5 cm. mudder mod de co.l5 cm. på vor træningsbone.
Det er ubegribeligt, og jeg hor ofte filosoferet over,
of mon idog let og bekvemt er i stond til of sencle

folk til månen, men love en ordenlig vinterbone(læs
grusbone hvor vondet ksn løbe frq) på Nordols er u-
muligt.
Af posetive ting her ved sæsonstorten kqn nævnes et
udenærket somorbejde med vor konsulentrThorvoldrsomt

()ld"fing of nye bolde.Rommerne er ved of rære i or-
den.

WESTON KIG IND TIL

FRA VIEG TIL VIEG

TONNY PETERSEN
MøBLER

Kolno§
sToREGADE 6e-71 - r{onoeonc I DERES HOKI KøBMAND

TELEFON 45 19 31

VI S/ETTER KVALITETEN I HøJS/EDET
TELEFON 4517 17

5
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siden 1865
o

Pa bondet trvor
venner lrlødes

Rent fodboldmæssigt er det gået rimeligt godt.
Stotus efter femte runde:

3.holdet hor mistet 4 point og hor 2 udsotte kompe,

2.ho1det hor mistet 3 point,
l.ho1det hor mistet 2 point, hor 1 udsot komp og blev
slået ud of UlkebøI i Sf's pokolturnering i 2.runde.
Desrærre vor vi udsot for et uheld i pokolkompen i
Hørup.Vor målmondrLorsrvor så uheldig of brække or-
men for tredie gong. Du ønskes god bedring og vel-
kommen tilboge efter sommerferien.

l.holdet hor hidtil i olt spillet 1o kompe og herof
kun de 3 på hiemmebone. Egenligt vil vi helst spille
på udebonerfor det vor på hiemmebone vi mistede de

første 2 point, og det til rækkens suverinne bundhold,

Egen. Vi tobte 2 -3, ikke kun fordi bolden stodigrzæk;
er rundrmen mere fordi en of vore egne sorte dommereis.lo

([%nrnr
6,t30Nordborg Guderup 6430.Nordbor9
Storegade 2 Skolegade 2
Tll. (04) 451426 Tl{. (04} 4581 10

o

)

§p@mT
RIDEPLADSEN _ NORDBORG

TELEFON 451625

B@DEGå,

S@{TEHU&ef},'
ogherret'

0dcnse

B 
A. BoysEN & co. br.nz;ihrrlraen4t

SøNDERBORG - NORDBORG
123557 45 1658STOREGADE 30-32 _ TLF.451540

7

STOREGADE . NORDBORG

TLF. 04 - 4s OO 70
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. Buss
og hordesgn

El-installat;r
rtno

for hende
og l^rom

spEctALcENTERtHVtDEVARER I vt teneLarsen, Ttl. 153761 Nordborg

TLF. 450766 - 450266

Tlelmuth ?lønsen
VELEGENET
SKOLEVOGN
OG EGET
TEOBI LOKALE

Blikkenslagermester - VVS-installatØr

Bækgade 2 - tlf. 4516541 x. BoYsEN
Søbokkcn ) - tell.,l50095

hE,RES

lider of en sygelig ongst for of fovorisere N'B' og

herved folder fuldstændig i den onden grøft. Dette

eksempel sogde spor-to til olt tidligererog det si-
ger ikke så lidt. Vor trofoste tilskuerskore kon

trøste sig med, ot dette tilfæIde ikke vil blive gen-

toget, for næste gong vi får denne dommer tildelt,
er jeg overbevist om, of drengene ikke vil på bonen'

menbliver i omklædningsrummet.

Herfor viI ieg gerne opfordre iuniorerrynglinge og

seniorer til of melde sig til et dommerkursus såIe-

des of vi kon supplere, og måske i nogle tilfæIde
udskifte vor olt for lille, og til tider for dårli-
gerdommerbestond. Der må rære nogle der er bedre

end visse of de nuværende.

Korsten.

Tur til Hoh"no.p" ,/It="ho" 14.-I@.
tffirere, 14 rirreputspirrere, 14 redsogere
somt 2 trænere stortede fro Nordolshollen kI. 8.oo med

Leo's bus - choufføren hed Poul -. Grænsen blev posse-

ret glot, oIIe hovde husket pos. Humøret i bussen vor
hø jt.
Vi qnkom til Hohenospe kI. 11.3o, hvor vi blev godt
modtoget of børn i somme oldre, som vore medbrogte og

deres forældre. Vore børn blev herefter fordelt tii de

hiem, hvor de skulle bo og spise - og drog så mere eI-
ler mindre beklemte til de nye "hjem".
Vi voksne fik et mægtigt måItid mod på byens kro og

blev herefter indkvorteret på skolen med vore medbrog-

(l) sovePoser . 
,

)

l<larer

I*frN,PÆr,sBAN*-* cg
§r0te0e0ilasel

Storegade 4, Nordborg'

TLF.49 o9 oo
Skomagerreporationar samt tramstilling af træ3ko.

Det Røde
Æsel
Restaurant Tlf. 45 47 æ
STOREGADE 55 nr. cs oe 67

SPONSOR 1. HOLDET NR.3

11
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DøGNKIOStrEN
u/ Solvej Day I

Storegade 31, il30 Nordbøg I
Tlf. 04 - 45 0r, 25 I Sruot

SToRECÅDE 9 6430NORD80RG - TELF. (01)453i13

0m eftermiddogen mødtes vi igen med børnene ved en keg-
lebone, hvor der blev udkæmpet forskellige tr
- med overrækkelse of medol jer til 2 of ,,vori:':::[?'
0m oftenen kørte børnene "hjem", og vi voksne tog ind
pd kroen og spiste. Senere vor der dons og hyggeligt
som\ær med børnenes foræIdre.

STøT VORE ANNONCøRER ]

att,i&*,
SkaH at WorMolk til pfien.
Tøj, sko og rekvisitter. Professionelt hele vejen
igennem. F.eks. er Winner ketsjere fremstillet i
samarbejde mellerri Lene Køppen og Courtmaster.

trtrUG§EN

Søndogen stortede ned 2 fodboldkompe
plods. Vore tyske venner vondt begge
drenge tqbte med høit humør. Efter vi
mod pE sportsplodsen, tog vi med til

på byens sports-
kompe, og vore
hsvde spist grill-

børnenes "hiem",
hvor vi hyggede os et por timer.
Efter en kærlig ofsked mellem vore drenge og deres,nye
kommeroter somt de meget gæstfrie foræIdre, gik turen
igen nord på. Efter indkøb i en grænsekiosk kom vi ^ver
igennem toLden, og vi,onkom tir Nordorsholren kr.L9. )1

URE
eftf. opTtK

STOREGADE 55 NORDBORG - TLF. 15 155I

It

MALERMESTER
HESSE LHøJVEJ - NORDBORG

TELEFON 451852

DERES ENERGIBÅDGIVER
BENT E. MADSEN
aut. el-installatør

Storegade 63, Nordborg - tlf. 45 19 50
Åbningstider: 9.30 - 16.00 torsdag kl. 18.00

12

NORDBORG



DERES VVS-INSTALLATøR
ERIK JENSEN

MELLEMVEJ 2 - &T3O I.JORDBORG
TELF.04-450565

ETOMSTERHUSET
Parallelvej 6 - Lavensby

Ttf. 45 13 43

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

SVEND WITT E

BOLIGMONTERING Mobil- Hjørnet
v/ Fr. Holm

Løltertoft l3 . 6430 Nordborg
T[. 04.45 r5 47

HOLM - NORDBORG - TELF. 45 13 06

På foræLdrenes vegne

her 01e Holmegård og

turen.

vil ieg gerne sige tok til træner-
Gert Jensen, for en god Iedelse of

Jørn FIøcke.
t]t

ffiælder nok i første række for de forældre

med drenge i de mindre årgonge.

Til de drenge der cykler i fodboldtø i tit træning og

komp, Lod væqe med of cykle med fodboldstøvler på, kom

venligst fodboldstøvlerne i en toske eller plosticpose.
Der er blondt monge her to grunde tiL denne onmodning.

1. Det kon rære forligt ot cykle med fodboldstøvler på.

2. Knopperne på fodboldstøvlerne bliver ødelogtrnår
drengene Iøber på goden. Hvis de hor skruepropper,
bliver de hurtigt slidt igennem til metollet, og

bliver på denne måde forlige, både for med- og mod

., spillere.
,')

Trænerne.

TIL FORÆLDRENE

De fleste
sportsfolk

h*ryger ikke!

W
,-x

En tokat bank
lrar mange fomeE

-deffor

SYDBAI§Kl"J^
SPONSOR FOR NORD_ALS BOLDKLUB

rrHARMONIENrr, Holmgad-e 6, Nordborg, t1f. 45a415
- Afholdelse i vore lokaler af:

Privatfester, møder og lign..
Vi leverer også ud af huset:
Yarm mad., anretningerr platter
el-ler smørrebrød.

15
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FARYE OG TAPET
Storegade 17

6430 Nordborg
Trt. (04) 4s 00 69

SPONSOR NB 5

I

iI. PERREGAARD A.§

6430 NORDBORG 6474 SKOVBY

TLF.4501 50 TLF.444400

KORN - FODERSTOFFER

BRÆNDSEL - BYGGEMATERIALER

DE ER ALTID VELKO}.IA^EN PÅ

TELEFON 4505 35

HAFNIA
HAAND I HAAND

KELD & PETER MATTESEN

MADS CLAUSENSVEJ 1.- 6430 NORDBORG

RING 4s0205

TLH(fFF"
LEGETøJ - HOBBY - BABYUDSTYR

NORDBOR.G - TELF. 45I483

EJNAR LORENZEN

KøBMAND - TURøVEJ 42 KIRKEBY

TELEFON 450055

S I ctgSt erfr arr e t n i rt 91 en

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

gardiner
tæpper h:lH::,:.:u-*,
møbler nr. 45 14 32

KOM -TIT
BYENS GRILLBAB
v/ K. Tarb-.nren !

Storegade 50 . Tlf. (04) 46 19 80
6;130 Nordborg 

I

frVno'9\"roa/å
Storegade 43 - Tlf . rts æ 34

6fi0 NORDBORG

Stedet hvor glode mennesker mldes!

'tobakr

NfJ-9

Tarvel
§oqø
tobåk

i'

HIE;uia-fhtv;
6430 NORDBORG TLF(04)45r818

at^

qå?3å3"t"
Jlr3",T,:,:_T:,1,=

Privat: Peter Bennetsen, tlf. 45 04 28
Privat: Orla Clausen, tlf. 47 14 99

UOI


