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NORD-ALS CUP 1998.
Hvert år rvrodtager vi utal1i.qe indbydelser
Etævner fra klubbe» både her i landet og
lrdlandet. Der kan spiLles f odbold på al Ie
veåuer i aIle rakker i både de store otr
st ;evne r..
Langt de fieEtp, stevnel- afvikles i perioden
fra midt i J'-ut:. ti1 r.rridt i ar-rgr-tst, ryren rrasten
itrgen i det sønder;yske oryr råde.
Denne korrklr-rsiotr, Eåflrt lysten ti1 at pl.øve
krefter på dette område, resulterede i efte»-
året 84, at et Et*vner_rdva1g, bestående af pe-
ter Glock, Clrr, Blorrr, Ib Anthotry, Clarrs J. Bon-
de, Eent Riervrer, Per Christ iansen og Sverrd
l^lrang, blev dannet, rrred det fornråI at starte
en Nord-Als Cr-rp op i pinsen 1385 for.._1 r-111 i6p
herrer og 3unior daryrer.
Når vi kr-tn har valgt ? årgarrge, er det af f1-
ere årsager, Forst og freryrnest skal vi have
et erfaringsorr-rndlag fon evt. en forsættelse
af denne akt ivitet. Stipvnet skr-rl Ie ikke væne
større end vi ryreitte at kr-tnne over.skr_re, ryrerl
t i I ge»g;eld med så ryranqe lande repr:aserrtenet
sorvr rvrr-rIigt, og så vil vi qerlle vise god fod-
bold rre,d 3ievnLryrdiqe hold,derfor er a1le trold
i år inviteret.
Der har ikke veret fri tilrrrelding.
Vi håber, at vore anst rengelser regr_r1ter.'er i
et sportsl iqt godt stavne. A1 1e de danske hold
i J,-tt.',ior herrer spi ller i rvresterrekkerrr, rvredens
de to tyske og det svenske lroId fra Firrspång,
skul le liave rrresJell Eåryryre styrke, efter det vi
har fået oplyst.
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VI SÆT|EB KVALITETEN I HøJS,/EDET

Det nærryrer.e progl.åryr undlades en orrtåIe her i
Sporten, idet det ca, 1r.rge før pi.irse hr-rsstan-
dsoryrdele:; pA Nordals, såve1 sorrr det også igen*
neryr dågspl'eESen f år en langere ir.rt rodr-rkt i orr.
Stævner-rdvalget glader sig t i 1 at kr_trne p]^egen-
tere Nord-fl1s Cr-rp for første gång og håber at
se rnårlqe mennesker på Cent rebs baner, rrår karvr-pene starter pinselordag kl. l4. oo, efter i€I-1eE indrvrarch af a1le deltagere, og i c Lne
de reft e r.
F. U. V.
B. Rieryren

FR§NSK PIN§EVI§IT.
I forbindei.se ryred Nond-AIs Euppen sæsterfransk trld Boys hold NB, e Old Boys, og en
skabskamp afvikles pinsesøndag k1. 17. oo
st ad i on.
Kontakten er opstået ved åt et;uniorhold
den franske klub var inviteret til Cuppen,
rnåtte rrelde f ra i sidste ø;eb1ik. Det kan
også bl.ive et spandende bekendtskab.
B. R.
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NYE MEDLEMMER I NF.
Nord-ALs Boldklub har i den sidste t id rvrerket
en oget tilgang af r-tnge spill.ere til klubben.
Vi er øelvfolgelig glade for den voksetrde in-
teregse for at spille fodbold i NB, rnen det
betyder også en øget arbe.Jdsbyrde for vores
anden holds t ranere, Eorvr lrar op t i 1 2Q si 1-
Iere, han skal oplare i detr adle boldkLIr _rl.Derfor efterlyser vi her genlreryr SpORTEN fædre,
til spillere i rrriniput (8-1tl år) og i.ilIeput
(10-12 år) afdelingerne, der kunne tanke slg
at h;ælpe t i I ved t raningen og evt. karvrpe, det
er lngetr f orudsatning, at rvran selv har spi 1-
let fodbold før, da der vil blive givet al
den h;;elp der er nodvendigt, fon at kltntre tr*-
ne ( lege) rtred spi 11erne.
Det skal lige bem*rkes at. både traning og karvr
pe ligger nridt i r-rgen, EåLedes at weekendener
fri til andre gorervrå1.
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SIDSTE SP,IENDENDE NYHEDER

I SMART "YOU & ME" MODETØJ

TIL FORNUFTIGE PRISER!

SPONSOR 
.I. HOLDET NR. 1

Skul le der vipre nogLe fædre, der er itrteres-
seret i at h3æ1pe NB, er de velkomrren til at
få nterflrere oplysninger hos:
Minipttt= Freben Hansen lIf..43447E elLer
Lilleput= Falle Petersen TIf.:454708 sarrrt hos
Ungd. f o rmanden Per lvløl lerskov T1f . ! 453373.
I håb orrr, at der er nogle fadre der har lyst
til. at h;a1pe" venter vi spandt ved telefonen
lvled spontsliq hilsen
Nord-A1s Boldklr-rb
Llngd. afdel ingen.

HAFIUIA
HAAND I HA.AND

KELD A PETER MATTE§EN

MADS CLAUSEilsvEJ t,- 64«' NOBDBONG

RING 450205

betaler sig altid at gå til
HANS SCHMIDT

Ure&optik - Guld&sølv
Løitertoft 8a - t|f.4500 l5

tot@g//øfb,r

gardiner
tæpper h:lT[".'J^-r.
møbler nr. {s r4i2

.IøJEKSPERTEN ) TItr.
6430 NoRoBolg-zistøto

SlaJSterlonrel nlngen

F".f.r.rENsEN
Nordborg tclclon ,15 I { 06

DE ER ALTID VELKOMMEN PÅ
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i'§ZG r.gorDET lIR.2
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HERRED
HUS TELEFoN 450535

LøRDAG DEN 255.

i hallens kiosk.

Yelkomen er uge uellen 14
og 17 år soB er BedleE af en
sDortsi'orenug oå Nord-A_ls.
Bluetter å f0,- h- ka kø-

siden 1465
-på bordet hvor
venner mE desi
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SPONSOB 1. HOLDET NR. 12

I{ORMBG DAMPI/ASKEBI A BEfTSEB
RIDEPTåDSEN 3
6430 toRDmRG
TELEFON 04 45I'79

---- TRaENER I ?O ÅR--***---
Fr. ?3. apri 1 lSEE t i lt rådte Th, Rasmusgen for
forEte Eailg Eo,n t r*ner, dengatrg van det i NIF.
En akt iv spi l lerkarriere blev således af brr.rdt
og en tr;energertritrg indledt. At den skulle
vare til i dag, og forhåbetttlig ryrånge å" orC
BU, havde han vel ikke selv foregtillet s I
Må vi her genneryr SFORTEN onske dig ti1 lykr{E,
rred dit "l.unde" ;ubileurr.
Besty re l setr.

L I LLEPUTAFDEL INEiEN.
Så er udendørs sasonen for lilleputterne gta
rt et.
Li l leput t har spi I let 5 t raningekarnpe rrred
l idt blandede resr-rltater, vi har vundet 3 og
tabt 2 karvrpe,
Vi har itrdtiI ntr sPiIlet 3 turneringskafiPe
rned følgetrde resultater:

1. N. B. - årlgustenbong = J - 2
?. N.B, - DYbbol = f - 2
3. Tonder - N.B. = 3 - 3

Karvrpen i Tonder rtrå Jeg nok itrdrømme, åt vi
ariEtede det etre point, efter at vi både hav-
de fort 2-O og 3-2rog sorrr karvrpen fonrnede sig
skul Ie vi havde haft begge poitrte med hSeirr,
rnen alt i alt syntes .1e9, at vi har haft en
god s*sonstart.
JENS.

!IIIIIIIHVRD MffN DO6 KAN HBREII III !:II)
Jens Hanøen, lilleput traner, kunne ikke for
stå, at han skul1e spi 1le alle sine karrrpe om

sondagen, når han nu håvde bedt karrrpfordele-
rrfl oryr atrdre t idsptrnkter. "SE ller", eagde lran
til karnpfordelenen: "Det gtår sEu' sort på
lrvidt på alle rvrine holdkort".
Prohlertret er løst, JBU har altid søndag 6otYr

kanrpdag, men Jetrg spi l ler på de t ider lran ott-
gker.
Eod tttrnering, Jens
en tilhorer.

W. Buss
El-inrtellettr

SPECIALCENTER I HVIDEVANER
TLF. il6 0r 66 - 46 02 66
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LANGESø HERREFRISøR
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KOM INO ELLER RIilG OC AFTAL TID

TELEFON 451231

STATlOttsvEJ /0 - TLF. 46 05 :i:l

SPONSOR }.HOIDET nI.9

{

\

I

i

E

Je«l
khår ffilH*"

den l-landelsbanken

H*N"P.*E r. I BArtr I(E N 
@

»DØGNEREN<<
vlKnud Tarbenscn

Storegade 31

+9 05 55

ET PAR STEVLERS HI§TORIE.
Xomfl( )tiL træning, trakker i to; og stovler.
Trane{ kleder orvr" går h;ervr, men glerrrrrer
etovlenne, som bl iver bragt f ra orvrkl;ednings-
runrryret over i klubhuset, og fordi de ligger
der om lørdagen i en plastikpose, korvrrner de
med på genbrrrgsrvrarkedet. Pris Eo kr. Knald
bil1igt, de er n;asten helt nye.
Carsten Hald kortrrrrer, falder pladask for de
lakre "Eutter", ' og Eå tiI den pris. Han ko-
ben og går qlåd hJe.tr.
Møder på arbe;de orn nrandagetr, og f o rtal ler
glad sin arbe;dskollega, Hans Toft, oryr git
fantagt iske kob,
Hans eporger f orsigt igt hvordatr de ger ttd, og
om det en Adidas og med solv striber og næs-
tetr nye.Lige på err stndE sagde Karsten,og så
kun 50 kr.
Ved du hvad Carsten, det er de stovler', soryr

3eg glenrte i torsdag i omkledningsrurrrmet ef-
ter t raniirg, og rom geg ikke kr-tntre f inde i-
9rn.
§åledes kan det qå.
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Herre- og Damofrisør

BI}IYT FOR.DELEN

TIDSBESTTI,LE{G

Mandag - Tirsdag - Onsdag

Lørdag lulrl(et

Havnblerg Butikscenter

Tlf. 45 08 4tl
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OER EN OGSÅ SPONT I AT XUNN€
KøRE AIL PÅ DEN RIGTIGE MÅOTI
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DERES VVS.INSTALLATøR
ERIK JENSEN
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HAVNBJERG BUTIK§CEI{TER

iI. PERREGAARD A.§

6430NOROBORG 6474SKOVBY
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BRÆNOSEL - BYGGEMATERIALEE

STILHOFFI'
LECETøJ - HOBBY - BABYUDSTYR

NORDBORG _ TELF, .I5 I483
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alttil
Sl<abt af ryotMolk til gfien.
Tej, sko og rekvisittcr. Professionelt hele vejen
igemem. F.eks. er Wimer ketsjere fremstillet i
sambejde mellem Lene Køppen og Courtmster.

NORDBORG
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A. BOYSEN & CO.
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Pa6llGlvei 6 - LrveGby
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Det Røde
^Æsel
Restaurant Tlf. 45 47 æ
STOREGADE 55 rtr. 4s06s7
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HJÆLP SØGES
I =il-{E1.,;DELSE r.iiED ,,i.jt_-'l RD-å; S f,lj'D"
EFTER;-YsTE VI. I DET 5IDSTF NqP=
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fiS I pINSIN (':'5,-:6.-r'7.fifiJ) i']Eil
EVT. VESii AF' FIDBOLDDRilGTi,
iJI MFiItELER trI'.'DNU NI]ELE HJELPSfliY}_
lYlf TELII:,SOM VIL GIVT EN HÅi,ilD MED.

I I.iTERESSER;DE EEDES Vtri§L i G5T
l-r-,\1T..1.!r'T- rj'\tlr\.liH:\lL.

PEER CHR i ST i ANSI I.'] TLF : Ii5f,f,8B
l4ED VEI\jLIE Hi_SEN/STÆV|{trUDVåLGET

NORD.ALS

F. (04) 45 30 94

SVEND WITTE

BOLIGMONTERING rl
I1DE
rTET:TETN

HOLM _ NORDBORG _ TELF, 45 13 6

r\n" 4\o'o'r,
Storegade 4:! - Tll. 45 30 34

64i[ NORDBOBG

Stedet hvor glode menncsker nides!

HJÆLP N.B.

En hlølbank
har mange fordele

-derfor

SYD_BANKI j
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