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Sporten:

Jon:

PouI Eri.k og Ken hor besøgt

JAN MØLBY

og beretter her i Sporten,hvod de

fik ud of deres besøg.
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Hvcrdon hor træningen i rngdomsårene påvirket din videre fodbolcj-
korriere?
Det er selvfølgelig meget vigtigt, ot du får en ærlig opdrogelse
i cl:n klub, det mener ;.q også, ot )eg hor fået i Kolding. Vi hor
o1t.'d hoft et meget sta:i'kt hold og klubbens bedste trænere. Du
skl i en tirilig older rre de tekniske færdigheder, c:: fysiske
skni mon nok først stor".e med son junior eIler yngling, for jeg
ho"l-'ier på, r,1 som 1i11e .r'Lter elle: drenge skol- mon ikke konditiker1l-€ .r'lier eijer drenge skol mon l"

Iægg 'ræg" på rt spillerne får lov
Ie hold

Do du spiLle

i mere l"ægg
dvj.kle sig.

Ko j-ding, vor #et i lidt hurtJ.gt du blev
det ?

. .: Det ved ,::g o.l-tsi: ikke" Jeg .,iev rykket op pd l,holdet som ondet 6rs.
vngling lrE grunuen tiI dei ..;or jeE nok vor den, ot inden msn skulle'
spille.r*n førstr'fromp i 2.c:vision, fj.k mon nogle skoder og der vor
een der ::ku11e s:.*rte rned kc sntæne. l'4on monglede en spiller og tog
mi.-o rned, og do del så er gåe, rirneiigt godt, fik )eg lov tj l ot fort-
eætte, øe" hor !eg oldrig fc.trudt, og det tror jeg heller ikke ktub-
ben hor.

- 7 l.lrrgdoms i c;dbold i Englond - h'r":d er det ? er de stærkere end herh iemme?
-, /ngdomsfodhold i Englond finCes foktisk kun som skolehold, hvor mon så- spiller på forskellige hold, til mon er 15 år, derefter kon du så mel-

de dig,;nc i en "rigtig" klr,t.0m de er stærkere, det ved jeg ikke,for
de spiller og træner på en onden måde, ved det ot deres skoler spiller
næsten hver dog, så det kon godt være, of de gode skofers hold er lidt
bedre end de klubhold,vi hor i Dor:mork.

S.: Problemet YøIby/Piontek er det gtemt el.Ler hvod ?
J.: Jeg ved ikke om det er glemt, der er sogt og skrevet en he1 de1 om det,

det er nok noget vi begge helst vil glemme. Jeg mener ot sd Iænge det
går godt for mig på londsholdet, tror ieg ikke oviserne viL skrive me-
get om det, men der skol nok ikke meget til, ot skriveriet begynder i-
9en.

S.: Hvordon føles det ot være ude i kulden ongående londsholdet ?
J.: Det er selvfølgeIig oltid rort ot spilIe for sit J-ond, det er det vi
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oll-e sommen gerne viJ.. Det hor togef mig monge
år ot blive, skol vi sige næsten iost mond på
londshoLdet, men det går fremod.
Hvordon er din tilvære1se i Englond ?
Jeg hor fundet en tilrrærelse i EngJ.ond, som
ligner den jeg hovde i Donmork meget, skol vi
sige en rimelig ofsloppet tilræreise, modsot
do jeg spillede for Ajox i Hollond, der vor
presset større. Som sogt mon toger det mere
ofsloppet i Liverpool, selv om mon heJ.st skol
vinde hver Iørdog. Mon kon selvføIge1ig ikke
spiIle op til sit bedste hver uge, men når mon
så hor succes, så tror jeg nok, of det hele
foregår mere stille og roligt i Liverpool, end
ondre steder.
Den plon D.B.U. hor om et nyt stodion, hvod sy-
nes du om den ? \
Det er srrært ot forestille sig, ot mon sk r/
flytte fro Idrætsporken, ud på et kæmpe stodi-
on i Brøndby. Idrætsporken hor et elLer ondet
over sig, det ot toge til Københovn i ldræts-
porken, det er en helt speciel og fontostisk
oplevelse, også selv om kompen måske ikke er
helt så god. Det er stemningen, den er helt fon-
tostisk, om den flytter med ind i et nyt sto-
dion, det tror jeg ikke.
Hvordon er det of st6 i Psrken når "Der er et
yndigt lond" bliver sunget ?
Det er enormt vigtigt for hele holdet, når vi
står "der", 5 minutter før kompen skol begynde,
og hører of olle er med og oppe på mærkerne.
SelvføIgelig er det os spiIIere, der skol vise
hvod vi duer til, men det hjælper når vi f.eks.
hor 46ooo i ryggen. Der er nogen, der hor spurgt
hvorfor vi ikke o11e synger med? Jeg tror nok,
vi olle står og tænker på kompen,vi skol igong
med.
Hor du en ønskeklub, du kunne fuenke dig ot
slutte din korriere i ?
Nej, egentlig ikke, men do leg spille i Donmork
vor Arsenol min fovorit klub, men nu do ieg
spiller i Liverpool, bJ.iver det nok den r \tu
klub, ieg vil spiIle for i Englond. Hvis ,zf
skul1e skifte, blev det nok til Sponien, og der
er der kun Reol Modrid og BorceJ.ono, helst vil
ieq til Reøl Modrid

q.
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S.: Hvis du skol tilboge til Donmork for spille, I
hvor bliver det så ? I xlc lxD TIL

J,: Det bliver nok i K.I.F., der hor jeg spillet i
L2 år, så der vender jeg nok tilboge til igen.

Vi siqer tok til Jon Mølbv / PouI Erik & Ken
Kolmos
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TELEFON 45 17'I7

dn-o|:?" L.Hor,Dnr rtl.. lo
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:!l v/f,ooa LarEan. ftt. Æ37fl Hordbo(O

Fro den 3. ti1 8,8. vor herrejunior B og pige/iu- I

lrgl::l;":tdelinsen 
i Nordborss venskobiby Finipåns 

i =rro,Vi stortede mondog often kl-.2o.3o fro hollen og
orkom til Finspåno næste dog k1. .14.3o.
liver morgen k:," 7"oo vor vi på et 2,5 km, Iongt
n,orgeniøb, og der vor selvfø1ge1ig nogle vons[eIig-
hqCer med ot komme så tideligt op.
Cr:rdag d.5.8. yor vi i KoImårdens o'yrepork, og orn
fi:;:mJ.ddogen hovde pigerne spillet komp mod Lottorps
s:ri.pi ger og hovde vundet over.!.ege,.,t med 7-3
T'.:"" sdog f crmiddog vor der træning. og om ef termid-
dcgen spillede )unior-dorner komp rnod Lottorps ju-
nj.crdomer og vondt 4-3, Somme often spillede juni-
o:-herre komp mod Finspång BK og tobte 7-1. Fin-
snång spiller dog i en række, der svorer til vores
mesterrække.
Fredog formiddog vor der rengøring på progrommet,
og 1, kl. I4.oo vor vi klsr til ot forloåe skolen.
D,: - / 1ørdog formiddog kI. lo.oo nåede hjem til
Nordborg, vor vi næsten mere døde end levende, men
vi vor nu o1l-e enige om, of det hovde været en vel-
lykket tur.
os piger.
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Nordborg, vor vi næsten mere døde end levendermen
vi vor nu oIle enige omrot det hovde været en vel-
Iykket tur.
NB piger.
Til de deltogende ledere og spillere på Finspång
turen i ougust 87.

Tok for en uforglemmelig tur. At turen blev
lykket, skyldes ikke mindst jeres gode humør
førseL.
Svend Wrong.

5e1ve turen ti1 Finspdng hor været pænt omtolt i
Alsingeren.
N.B.'s besø9 i Fi.nspång fik også en pæn omtole i

så vel-
09 0p-

)
de lokole oviser.Friisig sta,rt fiir
d,ø,;rnskø- tjejer tnen

aaLotorp nåre
hirrrrfl,".ikapp
"Frisk stort for de donske piger, men Lotorp vor
tæt p6 udligningt'.rrFolkblodet" skriver videre, trods en stærk onden
ho1vleg, tobte Lotorps IF's F71 juniordomehold
venskobskompen mod Nordols BK fro den donske ven-
skobsby Nordborg. NB førte med 4-0 ved pausen, men
i onden holvleg fik gæsterne ikke scoret, men Lo-
torp kom op pd 4-3.
Lotorps holdleder Bengt-0lof Andersson sogde efler
kompen. Vi vor overlegne i 2.holvleg. Pigerne, \
Donmork virkede trætte. Vi fik sot skik på vorJ
spil og forærede ikke så monge bolde væk, som i l.
holvleg.
Trioen Vicky Wrong, Anito Kristensen og Sonne Pe-
dersen vor de bedste på det donske hold.

$!tguu9:EE§I=:EII9§
Afholdet 1ørdog den 17.okt.på Nørherredhus.

vI SøGER M/t( - 3 STK.
som hor lyst-ffirke ved til-iette-
Iæggelsen of festen.
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1. Hoderslev FK
2. Ulkebøl
3. EDO Hoorlem - Holl.
4. SC Hohenospe
5. Næstved
6. Brøndby
7. T. S.B.Flensburg
8. N. B.
9. Phønix Lubeck
lo. 0.K.S. 0dense
11. OSC Hoorlem
L2. S. B.

fortsot fro side 9

FC Devont - Fronkrig
SC Hohenospe - V.tysklond
UIkebøl
T. S. B. Flensburg
0.K.S.0dense
N.B.
EDO Hoorlem
S. B.
Rend s borg
Hoderslev FK
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Vi er meget modtogelige for nye ideer, og vil ger-
ne ænd::e festens form.
Det kon f være rned til ct gøre

Bent Riemer.

AF SLUTNINGSFEST UNGDOM

Afholdes søndog den 25.okt. på Nørherredhus.
b. r.

Flot forår for drenge ofd.
Både drenge A og B hor kloret sig godt i foråret.
Drenge A er ubesejret i turneringen, vi hor spillet
3 kompe uofgjort og tigger nr.2 med 21 point.
I 5I pokolturneringen spillede vi os frem ti1 sem-
rnif \Ien mod UIU og tobte ef ter omkomp og strof f e-
sp(. fkonkurrence.
Drengå B er ploceret som nr.4 med 18 point, kun 4
point efter nr'.1.
Vi hor deltoget i Horne Cup, hvor det knop gik så
godt f or i. ho.l-det, men 2. holdet k.i-orede sig f int.
Vi hovde dog en god tur og fik en mosse vourgurd,
Trods ringe udbud of oktiviieter, udover fodbold,
vor vi ledere i"mponerede over drengenes evner til
ot hygge sig.
Vi skol nu J.gong rned efterdret, oo vi håber, ot
drenge, vi1 møde med sornme indstilj.ing, både p6
uden fo:' bonen.i.i:". !§,fIIELI:lllgglltgrlql
l. pr" Alfrecj Honsen Riebesve j 36
? ,1". Bent Fj.emer Solsorteve j 3

3. pr , Susor':r:e Petersen Th.Bvorsensve j 72
I 

^ i'ti. L-er Pctersen Rypeve j 8
{: . pr . florie ?ileyer l''losevi:ng 52
(.,p.. Johonnes Nissen Tjørn;vænget 6
i. i,," . Sve nd Wrong f urøve ) 23
8. pr. Gunno: Jørgensen Østerhoven 9
9.pr, Gunver Rudbeck Tontoft 8

I
og

\. + 2. o'. = e;;;;;;;-;;;;-31"-t'-nr,'r'"rredhus
3. t. or. = Govekort v-ærdi 2oo '<r
5. ). pr, = Govekort v-ærdi j.oo 'r

9,, pt. = I kosse "50RT GULD" sponsor Corlsberg
m.v.h./Chresten

9!II1-==--9!II4--i--!l9BIE!-!I.-1
Der vor i o1t 5 præmier, men KUN 2 hovde sendt en
Iøsning ind, begge vor rigtige, sd vi hor trukket
Iod, med følgende resultot:
1.præmie govekort på loo kr hor

Dorthe B. Andresen vundet
2.præmie foto med outogrof of John Sivebæk hor

Arne Lund vundet
gevinsterne bliver sendt med post/ Ti1 lvkke'

STTLHOFF"
LEGETøJ - HOBBY - BABYUDSTYR

NORDBORG - TELF. 45 I183

OE ER ALTID VELKOUTTEN PÅ

SPONSOR

l.HOLD''I IlR.2
NØR

HERRED
HUS TELEF.N 450535

§ I aglerl orrel t t ln J1 en

Fa.J.J.JENSEN
Nordborg tclclon ,15 t,l 06

iaNoEtlorc - xotDlolB
tllst, asla5a

Herretøi - drengetøi - lædervarer
Tll. 04450070

N
HAFf,IA
HAAND I HAATD

KELD & PETER MATTESEI{
MADS CLAI'SENSVEJ 

'. 
64:Xr NONDBONG

R|NG 45 02 05

,,rr?l.4;

,..

i;;;;;i;d"" irirr-p. twc;r"i"n'on" sasterna med 4-3'
(Foto: Calle Haggartl
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De fleste of Sportens læsere er sikkert forlængst
bekendt med, ot en flok Old-boys og Veteroner med

domer (5o pers) hovde besluttet sig for ot oflæg-
ge Fronkrig et L,esøg i dogene 27. - 3l -noj,Det vor en tur, som hovde været t-rnder forberedelse
sennem co, 3f4 6r på foronledning of en invitotion
fro vores venskobsklub Quincy v.Poris.
Gennem de 3/4 år hor vi dels indbetolt løbende tiI
turen, somt indtjent midler ved et por orrongemen-
ter i Nord-AIs lårætscenter. På denne måde hor vi
kunnet gennemføre turen til rimelig pris, uden som-
tidig ot modtoge tilskud fro onden side.
Selvå turen stortede fro Idrætscentret onsdog of-
ten d"27. ki"cs.2o.oo if19'plonen.(oIIe der r \
med kon sikkert huske ot olt ikke gik efter p z

n"n), Indun vi nåede Guderr-rp, vor vi k-lor over,ot
bussen vcr mere eller rnindre Iivsforlig ot køre
med - den sejlede værre end spritbåden i vindstyr-
ke 1o" Vi biev enige med choufførerne og Leo, ot
vi i host måtte hove en orrden bus.
KI.co.23,oo kørte vi fro Podborg med kurs mod Po-
-: ^

Efter plonen skul,Ie vi modtoges of vore værter på

Quincv stodion kl.12.oo, vi onkom med kun "l times
forsinkelse.
Vi blev modtoget med udendørs fransk buffet og

I h'oC dertil- hører.
i ir.io.åå-roiir"a" vi nod Quinc;' - 3 holvrese b ]
| 1:-me, dereiter stod cet 2'2 * stroffesporkkonkur-
lro.." som NB vondt 5-4, slutresultot 7-6 og en e-
lno.n flot pokol med hjen' til NB's klubhr.rs, oesude"
!riodtog vi en pokol fo:- ot gæste.Quincv, somt to
I flo"kår vin pr. spiller - flot gestus. 0m oftenen
I b]e" "i indlogeret på et udmærket hotel i Hoissy-
ICromoqel, hvor vi spiste sommen med vore værter.
lfr"aoi spiste vi morgenkoffe hos Donfoss Fronkrig,
lhrror"it"t der vor rundvisning, et meget godt orron-
loement. som fronskmændene hovde fået i stond.
Iil"r"ftåt fortsotte vi ti1 det stors16ede Vers lles
lslot,hvor vi qik oq nød solen i porken,inden 'I
lkørte ind i såIre Iiertet of Poris,hvor vi sd næs-
I ten oIle berømthedei som f.eks.Eif{eItårnet,Triumf-
I br"n. Louvre,Notre-Dome o.m. o.
lD"srden vor der tid til lidt shopping og spisning'

STATIO'{SVEJ 4 - TLF. /t6 05 1l:}

@-$'tH
Køb og salg af brugte biler

Løjtertoft 13 - Nordborg

Tll. 04 4517 04

ffi=m
VE LEG EN ET
SKOLEVOGN
OG EGET
TE OR I LOKA LE

N. BOYSEN
Srbollcn 2 - tcll. '15 0096

Kom-TLt
BYENS GRILL & BURGER

v/(nud Tarbenssn

it'Jo'3.".on" 
* 45 19 86

URE
'eftf. OpTtK

TTORCGADE 65 NOiDIOBG - TLF. 
'5 

T55I

Kl.17.oo lclrlocj vi Peris og drog syd på til Bour-
gogne ciist:'iktet, nærmere bestenrt til byen Choblis,
scm er kendt fqr nogle fontostisk gode vine.
Vores venskobskiub Quj.ncy er desuden vensicobskluh
med Che!:lis,hvorfor der vor oftolt en 4 holds tur-
nering hos dem.
Efter indlogering pd 2 hoteller + enkel-te på en
gård i Psincv,mødtes vi co.J.oo pers. tiI middog på
Hotel de L'etoile (her boed= 26 of os)
Lørdog morgen kørte vi en tur ud i vinmorkerne,hvor
vi i det skønne vejr fik en fyldig forkloring på,
h"ordon mon dr rker vin o. §. v.
Dernæst kørte vi ind på err "vinfobrik"-vinkælCer,
hvor vi srnogte de herli.ge ægte vorer - herefter 4
retter mod m.v. Kl.14,oo stortede fodboldturene-
riloen pd Choblis stodion, mens domerne arrcngere-
dr. \ bustur til den nærliggende bv Auxern.
De\ -'NB hold mødte h.h.v. Quincy og Choblis og re-
sultoterne blev i-2 og o-3 oltså skulle vi spille
om 3 og 4 plodserne, det ene hold vondt 3-I.
V:i- hovde oEså dommere med - B,Riemer og A.Berger.
Des"værre kunne B.R.'s bentøj ikke holde ti1 fod-
boldkompen,hvorfor hon rnåtte over.Iode dommerhver-
vet i finolen til A.B. Choblis vondt efter stroffe-
spr:rkkonkurrence, den ordinære komp sluttede 1-1.
E{ter kompene vor der præmieoverrækkelse,hvor vi
igen fik pokoler fo:'vores deltogelse,desuden fik
hrer spiller Lidt f1;,dende, som vi også fik i Po-
rit *.
0r oftenen somiedes vi igen co.loc personer til
g,iiloften på en onden vin96rd,hvar vi stortede
mer smogsprøver og derefter spiste i loden, som
sa.-r:iv,:nlig 4 relter mod, typisk soJ"ot,kødret,ost og
t*:: te,
Vi tokkede værterne fo: en dejlig tid og inviterede
denr på genvisit i NB - om co.2 år.
Søndog morqen kI.8.3o forlod vi Choblis med snuden
mo<i Donmork - op over Luxembourg - og videre gen-
nem Vesttysklond.
Vi hovde forventet ot rære hiemme co.kl.24,oo,nen
kI"blev co,5.3o mondog morgen,måske en onelse træt-
te' hn j"g tror nok,-ot !åg tør sige på olles veg-
ne,-d utrolig stor oplevelse rigere,en oplevelse
som ikke kon beskrives.
Jeg vil gerne tokke Hondelsbonken for tosker,hotte

fortsættes på side C
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O§H9; storesade 4s''lH§ 
TtI. 04 45 30 34

Erik Jensen
Olielyr - Centralvarme og sanitet

aut. gas. og vandmester

Mellemvel 2 - Nqrdborg

Telefon 04 45 05 65
SPONSOR l.HOLDIT NR.5

FARVE OG TAPET
Sioregade 17 - Nordborg

Tlf. 04 45 00 69

MALING - TAPETEF

LANGESø HERREFRISØR
UNOGÅ VENTETIDEN - BESTIL TID

Dre, et godt nummer

04 45 12 31
v- J. H. Rasmussen
Mågevej 2, Langesø

Hesselhøjvej 32 Tlt. 04 45 18 52
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En hl€lbank
lrar nunge fordele

clerfor

SYD*,BANS_[ j
SPONSOR 1.HOI,DET NE,. 8

SPONSOR 1. HOLDET NR. 12

NORIImG DAITF/ASKERI & RE'{SEf,
FID€Pt.ADSEN 3
il30toBmFG
TELEFON (X ilsl479

L-^ *+
UUI IU

enghof f
Herre- og Damefrisør

BM.IYT FORNEI,E-N

?iDSBESTILLING

Mandag - Tirsdag - Onsdag

Lørdag lukket

Havnb jerg Butikscenter

TIf. 45 08 40 )

sffiffimT
RIDEPLÅESEN - NORDBORG

TELEFoN 't5 16 25

VRIMLER DET MED SPÆNDENDE

EFTERÅRSNYHEDE R
,)
KOM IND OG GÅ PÅ KIGGETURI

-røJEr-s?rRre 
n/ reLr.

6430 ?{ORDBORG/I., t e t o

SPONSOR t. HOLDET NR. 1

lfuicklyer lsdkkere!
III 
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\
Åer skal hverken sælges isenkram, tekstil,

madvarer - eller hverves medlemmer.
Vi har såmænd bare købt pladsen her
for at støtte en god sag og sende dig

en venlig hilsen fra

HELMAR'S

FOTO

NORDBO RG

451606

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

Indlever din lilm i dog
- og hent dejlige
lorvebilleder i morgen...!

ULYKKESFMR$KRING . TÆNDER
VIDSTE DU .".

at for kun 80 øre om dagen kan du forsikre dine tænd.
(indtil 2O.OOO k) og din førlighed (indtil 2.OO0.OOO kr]
mod skader opstået ved ulykkestilfælde i din fritid, f . eks.
iforbindelse med din sport.
Vil du vidb mere om ulykkesforsiking eller andre forsik-
rin ger så kontakt : BJAnNlElt TELSEN

Kgl.BrAnd
PERLEGADE 40 . SøNOERBORG

TELEFON 42 3333 (kontor) ELLER 454343 (prtvar)
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