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Novn : IiALTHER SCHWAERI"lER

træner for drengeholdet i mesterrækken i 1986.

"Sporten" hor besøgt Wolther, og det er der kommet fø-L-

gende ud of.

Sporten: Jo, Wolther i bliv nr. lo i mesterrækken i år,
vor det skuffende fot )er ?

l{olther: Nej det vor det ikke, hovde vi hoft olle folk
spilleklor, vor det nok gået lidt bedre, Vi vor
jo ikke kommet i mesterrækken for ot vinde den,

men for of Iære, og det mener jeg vi hor gjort,
I mødte flere storklubber, bl"o. VejIe og AGF, hvordon vor det ?

Det vor egentlig't sjovt of prøve kræfter på den måde, hvor meget bedre er
de egentligt end os. Spillemæssigt mener jeg ikke. ot ofstonden er særlig
stor, måske er deres fysik lidt bedre, og deres bredde er også større.F.eks.
fortolte AGF's træner, ot de hor 4 drengehold, og o11e 1å de i toppen of
deres rækker.

S. : Hvordon b.l-ev I modtoget of stork.l-ubberne ?

l{.: Vi hor oLtid fået en meget pæn modtogelse, uden of trænerne vor overlegne,
vi fik oltid en god fodbold snok, trænerne ville næsten oltid vi.de hvor mon-

ge hold vi hor r NB.

5.: I hor været på longe turer tiI jeres kompe, hvod fik drengene tiden til ot
gå med ?

Det meste of tiden gik med ot snokke, høre musik og spille kort.
I kørte for det meste i bus ?

, )d r bu".
Når du tænker ti.lboge på året, er der så noget særligt skuffende eller 91æ-

deligt, du kon fortæI1e om ?

W.: For mig vor det en dejlig sæson. Det jeg hovde forventet mig of spillerne
of f.eks. deres indsots, det hor været toto.l-t optimolt, of de 16 spillere
jeg hovde udtoget, hor der oJ-drigmonglet en, Dog, måske her på sJ.utningen
of sæsonen, hor der været 2 -3 stykker, der hor skuffet miE lidt, de vilJ-e
hellere spille håndbold.

S.: Hvod vil- du pege på of NB mongler for of v-ære med i toppen of mesterrækken?

W.: For det første større bredde, og ikke kun een god træner til- første og on-
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det holdet, der hvor mon mener, mon hor spillere
til ot bygge et mesterrækkehold op, skol- der to go-

de mænd tiI, een er forlidt,
S.: Hvod er din stiI.Ling til, skol vi sotse på ot

få mesterrækkehold i NB ?

W.: Jo, men så skol bestyrelsen også tænke lidt
iængere og i ondre boner.

S.: Vil du ucidybe det lidt ?

W.: Nel,
5,:5kol vi deltoge i de større cup-turneringer,
jeg ved du hor været med i Vildbjerg-Cup f.eks 1
er det ncget du går ind for ? |

W.: Jo, det gør jeg. l'1en hvod viI mon, skol vi bo-

re hove det hyggeligt, eller skol- mon virkelig yde

noget. Hvis det sidste, så hor jeg set i Vildbierg
i år, så.vor vi dårligt forberedt, i hvert fold til
ot spille i en A-række, hvis vi spiller i en B-ræk*

ke, så får vi måske noget ud of det. Nogen of hol-
dene kommer til Vildb)erg efter de hor været i træ-
ningslejr, medens vi kommer efter en - el-1er to
gonge trænin9, 09 det mener jeg er forlidt for spil
Ierne, og det hor også vist siE, for kræfterne sIår
ikke til, og så er det jeg mener, det er en dår1ig
forberede-Ise for os selv og efterårssæsonen.

S.: Det er nok som du seLv er inde på, der er no-

gen of holdeneder kommer for of vinde disse cup-

turneringer, ondre toger det som en oplevelse ot
rære med, hvorfor de hor forskellige indstill 

)"t
til kompene de to forhoJ.d der, tror du ikke ?

W.: Jo, for vi betrogter det mere som en forberedef
se på efterårssæsonen, derfor så mener )eg oltså,

Gå til specialisten - D€t bBtalar sigl
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ot vi sku11e melde os til i B-rækken.

S.: Hvod med fremtiden, nu skol du ti1 Lysobild
som seniortræner, vender du tilboge som ungdomstræ-

neriNB?
W.: Det vil jeg sætte et spørgsmåIstegn ved, j"g
hor lige sogt ot bestyrelsen skull-e tænke i ondre

boner.

S.: 5å der er visse betingelser der sko-I yære ep-

fyldt inden du vender tilboge ?

W.: Det er gonske klort, jeg mener oltså, of det
gt formeget i den ene side og forlidt i den onden.-l
S.. Tok tiI Wolther og held og lykke i LysobiId.
en.
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ts-!c:1y::l::l-:::--lig-!::!yrcl:sl.
Det er efterhånden scgt nogen gonge, men endnu en

gong, tillyt t e tlf l.- og 4. holcjet med opryknin-
gen, somt tiI ynglingene med kredsmesterskobet.
Til olle øvrige ho1d, tok for en fin sæson, også

jeres ploceringer hor vi bemærket med tilfredshed.
Vi kon oi-le være sæson l-986 bekendt, og Ieve fint
me,.de resuLtoter der er nået.
Du )no,Ou, jo er vores flogskib, blev deres op-
rykning felret i kl-ubhuset med grotis vådt og tørt
til olle som deltog. Vi volgte i fællesskob ot hyI
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§TOREGADE 30 - 32 - TLF. tt5 1640

-de holdet på denne måde, fremfor en god middog

med få udvolgte.
Afslutninssfest i- :93:glSlqglilg:1.
Seniorofslutningsfesten, med 164 deltogere, er of-
hoIdt, og i det store og hele en god fest. Vi er

informeret om de positive som negotive sider of

festen og vi1 intenst orbeide p6 en forbedring til
næste år.
Kritik er påto1t, hvor det er nødvendigt.

[å:rlsgr-!i]- gI: jvlrils:Ie:!e!.
)Årets idrætsmond

Årets spiller
Fidus 2. holdet
Fidus 3. holdet
Fidus 4. holdet
Fidus 5. holdet
Årets yngling
Fidus ynglinge
Flid ynglinge

: Bent Inghoff
: Torben iensen

: Benny Jørgensen

: Per Kristensen

: Poul 0tto Bonnerup

: Koj Duus Jensen

: Erik Ingstrup
: Corsten Honsen

: Ole Asmussen

TILLYKKE ALLE SAI'1I.IEN

Selv om enkelte personer ikke kon bifolde denne

Iykønskning, idet mon demonstrotivt blev siddende

under hyldel-sten of årets idrætsmond. Måske toger

vi fejI, så undskyld, men sådon blev det opfottet.

9grs:cI-s:re!lsri!e .

l;:l:"t" 
blev s'l'ået ud i semirofen med 5-1 of jr-

4, hol-det er stodig med i skrivende stund.
(f6.11. stodig med efter 3-L over Bække/red.)
(23.II. vundet 2-I i Dolby og den 3.o.11. ned
6-3 over Nees dermed nu i finoLen/red.)

Pointoktier køres næste år of Chr. Blom.

Vi hor 35 possive medlemmer, et område vi fLere
gonge i årets Iøb hor focuseret på, det er ikke
monge? Kon vi udvide stoben? IDEER EFTERLYSES,Ii

Jyl-l-!erd!grg.

WESTON
FRA VIEG TIL VI€G

TOru&åV FETERSEN
M@BLEB

STOREGAOE 69-71 . NOBDAORG
TELEFON 45 T9 3T

VI SÆT|EB KVALITETEN I HøJS,/EDET

SPECIALCEHTER I HVIOEVANER
TLr. {50768 - i150266

et betaler sig altid at gå til fagmande
HANS SCHMIDT

t.lre & optik Guld & sOlv

Løirertoft 8a - t|1.4500 15

-.6* tr

g!9?9!:åtPELME!!=åt :LyI!I19: tE!I
Ungdomsofd. formond Per Møl-l-erskov bød velkomnren for igen et fu.Ldt
bore skønt ot NB hvert år kon somLe så monge til denne efterhånden
rige sæsonofslutning.

Sæsonen 86 er forløbet ovenud tilfredsstiflende med 3 kredsvindere
koLvinder somt en mosse ondre fine resultoter for de ondre hold.
Vi hor igen i år deltoget i forskelLige stævner, vi hor hoft vores

DDSC,&I's londsmesterskober på Fyn, vi hor været i Finspång.
Årets forældrepor 86

Colnie & Egon Honsen blev hædret med 2 x middoge på Nørherredhus for deres ind-
O t lirieputord.
Vinder of træningsdrogt
Normo-lt bliver der udtrukket en v.inder of en trænirrgsdrcgt på spiJ-Ierpns3ener
men det hor knebet med ot få disse spilJ-erpos somlet, så denne gong blev Cerr

heldige, nemlig TONI NIELSEN fro miniputofd. udtrukket ved hjæ1p of computeren.
Spillerpossene er fro dogs doto ude, "in" vil- frem over være computeren.

{e!!ru.nt
Det kniber for monge i ungdomsofd. ot få deres kontingent betolt, det koster ot
drive en så stor k.Iub som NB, se of få kontingentet i orden. Per sluttede med

en tok til oIle, både store og små, tok ti1 olle der hor yæret oktiv for NB i
re86' 

IåBME§
Årets ungd. spillere: Johnny Clousen (drengeofd.) Morionne BIom (pigeofd.)

ÅBsr:,
Niels H. Josiosen
Allon Vick
Ken Christionsen
Vicky Wrong

miniput: Thomos Honsen

tmå pige :

hus. Det er
trodition s-

og I SI po-

piger til

pusling;
1i1leput:
Junior:
P' 

)RiIIer:
pusJ-inge 1:
puslinge 3:
miniput B:
li1leput B:
drenge M:
drenge 7 m.:
j unior 7 m. :
jun.domer 7
piger 7 m.:

Søren Jensen
Klous Kjærgård
Lors CLousen
Morten Christensen
Kenneth Honsen
Nie-Is Andersen
Kenneth Herbert

m.Dorthe Boy
Dorthe Andresen

FLIDSPRÆI.1I ER

puslinge 2:
miniput A:
li11eput M:
lilleput 7 m.
drenge B:
junior A:
lun.domer:
piger:
små piger:

Chorlotte Honsen

Thomos Jocobsen
Mortin Jørgensen
B jorne Honsen

:Jens Nielsen
Torben Petersen
Kristion Holtebo
Son jo Jensen
l"iio M. Honsen
Pio Holm

drengespiller:Kristion DolL
jun. dome: Herdis Niel-sen

uorøi;lfirhr
gardiner
tæpper h?,Tfj,'J:'"'
møbler nr. is 14 32



wIW.Wllw 3W dffi* %,ffitffi#sffir

§,wffi

i*kffi
; 

-'§,:;,\

msffi

§
g::
BIq

&
#ii

*r§

§

C



,§
§

.liie
tri\'u\
r.tlxrji

Jråw

t'(
*

§!*
§,*
#,
§:

. i,-'

l,
,}

f



FRA AFSLUTNINGSFESTEN I SENIORAFDELINGEN

&&§

ffi
§ffi

+s :Ns
iliElri:i '

\.ffiv



ie
cq)aØ
OCcoo+:E .r)

ll-u.o
o cL)
l{ (l)q-Øc
-ll{o< o-)

J\\Cc xq)
@ca
ØCU)

'-lofom E
.-l tO

Z. rOcu.
-'l Oo ØE \aØ) ,
-C'-l Coz.Y..-t

=c r{ O-.§:)
C-) troo
tl) \C

-lCCo()0u)6ccooo
''l)+Ll .+J
MOO Ø

!
r+r -.l C)

/-\c f )
l{ O Ohomo-..rc \ c> o c \o
-J O c:<

olf Ø o).-l -l O Ø \
H O..l C >o-c_c o o1r1.*z+, OJ-o o H(n

'-l cE §.rl .rl -) r'\
+= h to+ ,(,)c-P c ccoool-d1&m()
c..

-ll

o->oo
Ol{

lH q-
(F

.. d .Å..

ø ft '?.o

iM*ffi&,
Wø1*w$i:

H0)>o -o
-lf, Coc o..{ O -{Lioo Eo# c

4n v) :<lf
!t

Nordborg På Toppen hor igen inviteret os som hjæl-
per med et eller ondet i forbindelse med Julen 86.

Ny-b gl-ei-!gld:Al:3333

Der er måske monge der undre sig over, hvorfor vi
ikke deltoger mere oktivt i debotten omkring den

nye hols plocering. År*og"n er den enkelte, of så-

tænge indlæg kommer fro enkelt personer uden direk-
te klubtilknytning, selv om det måske ikke kon ud-

ledes of Iæserbrevene, jo så Iod dem skrive. Det

kon^være, det tiener dem portipolitisk, men vi tror
i() "t de får meset ud of dette.
Hollen skol ligge ved centret, det tiener olle
klubber bedst, og det hor SIUNA også engong beslut-
tet.
Vi kon læse ot SIUNA nu pludselig er of en onden

mening. Posser ikke, vi er ikke informeret om onden

disposition fro denne side, og det er ondre klubber
på Nordols heller ikke.

9Må_3i113
Hvod er SIUNA egentlig værd for klubberne?? Her

et orgon som måske nok skol revurderes.

[e::e]vlgiI!e:.
Kørselsudgifterne er i år 4o.ooo,- over det budget-

terede. Hvorfor det?? Det viI vi også gerne selv
vide. Måske er det rigtigt?? Andre klubber of som-

me.dørrelse som os, kører for væsentlig mindre.

H(Jt noget vi skol gøre noget ved, og det vil der

også blive giort.
Vore kørselsudgifter
-- Monge penge.

for 1986 er på co. 135.ooo,oo

Bestyrelsen
!sdl cr :! gr ! i l g e l1 - i -IB- 

.

Den kontingent, der betoles forår og efterår i NB,

dækker forårs- og efterårssæsonen udendørs. Det

er derfor en misforståelse, når mon tror, of mon

kon slippe for ot betol-e om efteråret, når mon ik-

STILHOFF"
LEGETøJ - HOBBY _ BABYUDSTYR

NORDBORG TELF. 45 I183

DE ER ALTID VELKO}$TEN PA

SPONSOR

l.TIOIDET IM.2
N@R

HERRED
HUS TELEF'N rsos35

Slrrglerlorrel nlngen

Fa.J.J.rENsEN
Nordborg tehlon 15 I { 06

loroEttoRc - HoRDSoIG
121557 a5 laSl

N
HAFIUIA
HAAT{D t HAAiID

KELO & PETER MATTESEN
MAD6 CLÅUSEiIWEJ ,.- 8i(Xt NOBDBOnG

RING 450205
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ir. PERREqAAnD A-i
6430 NOHDBORG 647/t SKOVBY
Tl-F.4501 50 TLF,444/tq,

KORN - FODENSTOFFER

BRÆHDSEL - BYGGEMATERIALEB

nou.rO"r rrl.

ke vil spiIJ.e indendørs fodbold.
Når du spiller fodboid i NB, må du betoLe for 2

holvsæsoner, uonset om du spiller indendørs el-l-er
ej.
Skull,e der være nogenf der kun vil spille inden-
dørs, finder vi også en ordning for det.
HUSK AT BETALE DIN KONTINGENT TIL TIDEN..

SkuIle der r'ære probtemer/spørgsmå1 vedr. med.l-ems-

kontingent, kon du ringe ti1 enten Anders o445oo18

eller Erik o445o4o7.

erik,

5::i:!gre-!:ti:-YI-:-ie:!gg-d:l-l!

sTATtOr,rsvEJ a - TLF. {6 05 iti}

Serie Vl-holdet (næste år i Serie V) er lo ikke
forvænt med omtole i SPORTEN eller i dogspre=sen.
Som NB's "Serie VI"-hold spiller i dog og forøvrigt
i hele turneringen, bør de dog hove lidt omto-Ie.
Alle - og der vor foktisk monge - der så kredskom-
pen ved Nord-Als Idrætscenter mod Bække (ved Vejen)
Iørdog d. 15.nov,, må sikkert give mig ret i, ot
holdet spiller gonske godt fodbold. Det hor o1l-e-

rede nu 4 ondre kredsvindere måttet sonde, idet
Bække vor det 4. ho1d, NB hor slået ud i kredskom-
pene. Tidligere hor DybbøI, Blærndrup og Løjt måt-
tet lode livet. Ud of 96 kredsvindere fro hele Jy1-
lond i serie VI, skulle der nu være 8 hold titboge.
Det er flot kloret of NB.

Som kompen mod Bække udviklede sig, vor det f,,r.J
fortjent ot NB vondt, men det brændte "t"rt p. )
en periode i onden hoJ-v1eg, hvor Bække .Lovede 3

må1, men de 2 blev onnulleret for off-side. Dømt

Mobil- Hjørnet
v/ Fr. Holm

Lrltertoft tg . 6430 Nordborg
Tlt. 0{.45 t5 a7

VELEGENET
SI(OLEVOGN
OG EGET
TEORI LOKALE

N. EOYSEN
Srbollon I - tcll.,l50096

Kom-TLt
BYENS GRILL & BURGER

v/Knud Tarb€ns6n

i:%xr.'r"* 4s 19 86

URE
'eftf. OpTtK

IToRCGADE 65 }tORDrOtc - TLF. ,15 155t

efter linievogterindgreb, Jo-jo, der vor rigtige,
sorte iinievogtere på.

l4en NB kom sig over trængselsperioden og lovede 3

gode måI, inden kompen vor forbi.
Målscorere Bent Jørgensen, og Benny Lorsen 2 gonge

AlJ,e yclede en fortræffelig indscts/ men bonens bed-

ste ste efter undertegnedes mening 14ichoel Nielsen,
Det vor godt foderen ikke så det j I I
Det der odskiller NB-hoJ-det fro de øvrige serie VI

ho' 
f 

r noL, ot NB hor en god bolcnce me-I-Iem mere

ert.-ine spillere og unge spilJ-ere, At der så på

holdet tilmed er monge der spiller fodbolgl både

med det indvendige og det udvendige of hovedet gør,

ot det er et usædvonligt godt serie VI hold.
Serie VI holdet og deres monoger Jon ønskes ti1Iyk-
ke med hidtil opnåede resu.Itoter og held og lykke
i kimmende kompe,

En ti.Ifreds tilskuer - fro lonosiden.

rvno'9\"'nrtt
Storegade rB - Tlf . tls æ 34

64itr NORDBORG

Stcdet hvor glodc mcnneskcr mrdesl

OERES VVS-INSTALI ATøR
ERIK JENSEN

MELLEMVEJ 2 - E$O IIORDSORG
TELF.04 450565

SPO]i SOR I.}ICLITNT ]iR. 
'

rABYE OG TAPET
Storogade 1 7

64æ Nordborg
Tll. (oil) 45 00 8S

LANGESø HERREFRISøR

PLADSRESTI LLING
XOM IND ELTER RING OG AFTAL TID

TELEFON 451231

GENERALFORSANLI NG OLD-BOYS ,

ItlB's ot-o-soys AFDELI NG AFHOLDER oRD I i'tÆR

GENERALFORSAMLI NG:

T0RSDAG, DEN 22,01,198i xL-, 19oo t

KLUBHUSET,

Spil"Iermøde den
fdrætscenter for

16, december k1. 19.oo i Nordofs
seniorofd.

MALERMESTER
HESSELHOJVEJ. NOPDAORC

TELEFON 
'5 

T8 52

Jeo
klaår mH**

den l-lardelsbanken

I**N"P*ELat**t* lCgJ

MALf RMIETR

EAXS JøBOEf,
PEDEBSEtr

HEASELX6JVEJ IO

.{I IiOFDBORO

Telefon (04) 45 i6 79

.-8- -9-

AilDELI6BAI{KEN
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Herre- og Damef risør
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ULYKKESFORSIKRING . TÆNDER
VIDSTE DU ...

at for kun 8O øre om dagen kan du forsikre dine tænc )
(indtil 2O.000 k) og din førtighed (indtit 2.OOO.OOO ki-
mod skader opstået ved ulykkestitfætde i din fritid, f. eks.
i forbindelse med din sport.
Vil du vidb mere om ulykkesforsikring eller andre forsik-
ringer så kontakt: BJABIE NTELSEN

Kgl.Brand
PEBLEGADE 40 . SøNDERBORG

TELEFON 42 3333 (kontor) ELLER 454343 (prtvat)

En bkal bank
trar nunge fordele
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k<9 SPONSOR l.HOLDET
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Sebtafryoræhrfrflpøæn
Tøj, sto gg rc&vieitter. kofessionelt hele vejcn
igeonem. F.ekc. er Wfumcr ketrjere fremstilht i
remerbejde melhrt t ere Keppen og Corrtrrefirr.
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SYDBANK T,i
dcn rtndariyrtc bank \ .l

SPONSOR I. HOLDET NR. .I2

iIMMOBG DAAIF/ASKEBI & REilSIH
BIOEPLAD§EN 3
6430 Mf,8mfic
TELEFON 04,15!479

SPOHT
RIDEPLADSEN - NOBDBORG

TELEFON tls 16 25

fs

HELMAR'S

FOTO

NORDBORG

451 6 06

Her skal du
se de billeder,
ieg tog i går!

Indlever din lilm i dog
- og henl dejhge
forvebilleder i morgen.
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SPONSOR I. HOLDET NR. 1


