
Medlemsblad

for



IJDGIVER...
REDAKTION. :Ib AnthonyrMågevei 25.........TLF.450500

Erik Nø-rskovrBogfinkevei 15. . .TLF;-4§O407
Corsten Antonisen, Th rBro rsv .22TLF .490006
Willi Ziewi,tzrspoigøvej 9.,...TLF,459156

TRYK. ... . . ...... :NORD-,{LS 0FFSET - ' 
'

NORD-ALS BOLDKLUB. s BESTYRELSE :

FoRMAND.. . .. .. . .
iIÆSTFoRI"1AND.. . ..
SEKRETÆR........
KASSERER........
MEDLEM..... . ... o

SPILLEI..DV.FORI'{. .
I,NG.AFD.FORI{AM.

OLD-BOYS AFDELINGEN:

FOR}'IAND. r. i. o..
i(n§bEiiEå::::.:..
MEDLEM..........
SP. [,DV. OLD-BOYS .
5P. [,DV. VETERAN. .

DI\ÆRSE:

KLttsHUS. . . . . . . . .
NORD-ALS },IALI-EN.

:01e DollrMidthoven 23... ..,. ..TLF.453558
:Clous C1åusenrStoregode, 28.... * 45gg}5
:Leif Niels,enrMosevong 114, . 453975
:Hons ToftrVåninggode 2L.. e.... - 453406
:Per PetersenrRypevei 8..oorroo - 450086

BOLDKLIrB''s KLUBHUS . .].TLF. 451806
trDRÆTSCENTER...,.. o.., - 4519L9

:Børge Z,qnchettarRideplodsen
:PouI Lvnqkilde,Ruoløkken 15

II
:PouI Lyngkilde,Rugløkken 15..
:Bent RiemerrSolsortevei 9....,
:Anders EbsenrRypevei 60.
: Peer ChristionsenrTurøvei L4, .
:Jørgen NissenrRypevei 60... o..
:NieLs 01e BennedsenrKirsebærh.15

454t6O
450283
490018
45338S
490A24
490777

NR.6-0KTOBER 1988-19 i:rå§.e*ue

§ERVICE
LANGESø

F.I-ÅUBIDSEN
Søvejlr6430Nordborg

l(øb . Salgt & AutoreParatlqner

TELEFON 04:45O1 63

*2

5 g::s:1-rsd-[:l-!g::sl'-Esi !-9]ss::r-§-9:llsei
Torsdog den 11.08" afholdt Aktivgruppen koncert med Kirn Lorsen, Erik
Clou:ten & Bellomi i Norciborg Siotspork.
De cr:.2.200 besøgende fik en fornøie1i9 often i selskcb med "Lune
Lorsen & Co."
80 sf NB's hjæIpere, der blev godt hlulpet of e"l-everne fro Nordborg-
Slots Efterskole, sørgede for ot olt det proktiske vor i orden. De første
stortede torsdog kl.06.00 med ot stil.l-e scene op, og de sidste kunne
20 timer senere oflevere porken i pæn og ordentlig stond.

I det store og hele blev orrongementet ofviklet uden de helt store prob-
lemer og dette skyldes nok ot monge hiæ1pere efterhånden hor prøvet ot-.
,.ære r.å s6 monge gonge og derfor ved ot ]øse problemerne stille og roligt.
Uden en mosse gode hjæJ-pere kon vi ikke orrongere koncerter i denne
kotegori. Vi måner dog ot monge hiælpere synes ot det er siovt og =p*ld-

\e ot være med når mon så bågefter kon konstotere ot hver enkel-t med

- .l orbejdsindsots hor bidrogei med kr, 1.000.00 ti.l det videre orbe)de
i kl-ubben så "hor mon det jo helt fint'*;
Fro oktivgruppens side må vi bekloge ot vi ikke tydeligt nok hor forto.l"t
olle hiæIlere ot mon ikke kon toge børnene med ti1 en sådon koncert uden
ot købe biLlet.
På trods of den t'smutter" mener vi
endnu engong og reste orrongement,
stro" Fredog den 30.09. hor fundet

Økonomi - Stotus pr. 15.07.88

dog stodig ot monge gerne vil hiæ1pe
koncert med "The Glenn Mil1er Orche-
sted og det vor igen en succes.

Regnskobet for Nord-AIs Boldklub vokser støt og sikkert og.bestyrelsen
hoi derfor ofholdt et bestyrelsesmøde den 03.08.88 for ot diskutere
t/2-års regnskobet og hvis'nødvendigt for ot revidere klubbens budget
for 1988.
På indtægtssiden kon vi glæde os over en stodig fremgong i vort lotto-
spil .og i resultotet for Fest-I-By. Det ser dog ud ti1 ot vi ikke he.It
kon nå-det budgetterede resuLtot for sponsorer og øvrige indtægter der
bI.o. tidligere omfottede pointoktier m.m. De budgetterede indtægler e!
herefter reouleret fro kr. 399.000 til kr. 409.000 for 1988.
Longt de fIåste of udgiftsposterne ser ud til ot komme tif ot stemme med

det vi hor budgetteret. Der er dog specielt 3 poster hvor vi hor budget-
teret - e1ler disponeret forkert. Udgifterne til omkostningsgodtgørelse
ændres fro kr.40.000 til kr.60.000 som føIge of ot vi hor en def flere- \ong i ungdomsofdelingen end vi oprindeligt hovde regnet med. Udgift-
, ,{e iif en-voksende ungdomsofdeling ændres fro kr. 40.000 til kr. 62.000
Dette skyldes prinert deltogelsen i Copenhogen Cup 88. Det bør dog be-
rerkes oi oIIe (ledere, ttænere og spillere) hor udtrykt meget stor tiL
fredshed med opholdet i Københovn.
Posten rekvisiiter e! "meget bredt sommensot" og vi m6 derfor ændre det
budgetterede be1øb fro kr. 15.000 til kr. 40.000. Der er indkøbt nye
træningsdrogter til l. holdet for kr. I0.000 og træningsdrogter til.
ynglin!e og !uniorspillerne for kr. 9.000 og herudover er der onvendt
penge til video, slip-overs, dommertøj og meget mere.
tJd iro ovennævnt" kendsgerninger hor vi revideret de somlede udgifter for
1988 fro kr. 409.000 til kr. 475.000. Vi hor modtoget et tilskud fro
klubhuset på kr. 25,000 og det reviderede budget for L988 viser derfor et
somlet underskud på kr. 41.000.
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Klubbens "Formue" vor pr. 01.01.88 excl. trøjer,
rekvisitter på co. kr. 73.0CI og denne reduceres
hermed til co, kr. 32.O00.
Det-ti betyder ot budgettet for 1989 skol udorbei-
des meget reolistisk og ol1e i klubben må erkende
et onsvo:p overfor budget vi på generolforsomlingen
bliver'enige om.
I bestyrelsen ønsker vi ikke ot lægge skiul på
keådsgernin'gerne og derfor vi1 vi ollerede på nu-
'nærende tidspunkt informere om den økononriske
situotion.
I.de kommende numre of SPORTEN vil vi meget nøie
forklore hvordon økonomien i NB er "skruet sommen"
så'der er mulighed for en god og givtig debot på
klubbens generolf orsomling.
A. E. \

-liIItgI:åtqE-LMEI- 
t

Tuineringen 1988 og dermed sæsonen 88 er ved ot
\æ.re sIut. Det hor ræret et år uden de store
resultoter, men olt i o1t et godt år, hvor vi

,_hdber drengene hor moret sig med træning og kompe.

Vurderet udfro fremmødet til træningen så det ud
til ot lysten hor ræret der. Miniput A hor tobt
longt de fleste kompe, men flere med kun 1 mål.
Her pd det sidste hor holdet præsteret ot vinde
2. holvleg enddo over UlkebøI der er tophold.
Uåfgiort blev det i 2. holvleg mod et ondet top-
hold Aobenroo, men vi vor for meget bogud i 1.
holvleg ti-l ot vinde kompene.
"Miniput B hor heldigvis i efteråret vundet nogle
kompe. BL.o. mod Egen blev det ti1 en seir på
8-2 efter ot hove tobt kompen i foråret mod Egen
-med 7-3.
Også 7-monds hold hor ræret i turnering. De hor
kloret sig gonske pnt, specielt i den sidste del
of turneringen er det gået fint. l1å1- og bone-
størrålse posser fint til spillere i miniput-

iii"lip miniputter. rok, ror en s iov "."on ,"{ )fer til både træning og komp.

2 x Jon, Per og Erik

Gå til specialistsn - Dat betdle, sigr' -. -
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Lefekontrokten med Nordoi-s Idrætscenter om kLub-
huset udi.øb i foråret 1988.
Efter ot der nu er sket færdiggøreJ.se of de øvrige
nye J-okoliteter i fdrætscentret og forhol-dene om-
kring klubbernes muligheder for ot leje l-okoler
er ofkl-oret med Nordborg Kommune hor NB fået for-
Iænget leiekontrokten for klubhuset med 5 år fro
den l-. )onuor 1989.
KlubhusledeLsen - Bent, Arthur og Svend - hor
1ænge trippet rundt, for ot få lov til ot frem-
J-ægge ploner for istondsættej.se of lokolerne, men
vi hor fro bestyrelsen bedt dem sIå kol"dt vond i
5t.$et til lejeforhoJ-det vor brogt j.orden.
I )r leiekontrokten 0K, og de ei' stroks gået
igong med ot se på, hvod der trænger olyorligt
ti1 istondsættel-se og hvilke ønsker mon yderligere
kunne hove med hensyn til indretning, møblering

Vi er sikre på, ot de er modtogelige for gode
ideer - så bore kom ud of busken.

TAK FOR OPI"I,TRKSOI.IHEDEI{ VED VORT
SøL!tsRYLLUP

Mono og Bent Enghoff

OLD.BOYS OG VETEMNER

INDENDøRSSÆSCNEN 1988 - Indendørstræningen
storter

|VIANDAG DEN 10. OKT. fro KL. 20.00 til 21.00
I I{AL II
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A. BOYSEN & CO.

§TOREGADE «I-32 - TLF. 4Et6{t
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Jo, det er en kendsgerning efter of Domerne fik
1-1, i SB. Der skulJ-e l point til i SB for ot op-
rykningen vor i hus, selvom der endnu mongler een
komp.
Vores 13 kompe hor givet 23 point og en må.Lscore
på 51--14.
Efter en sæson hvor måIet vor of soml-e et ho1d,
er dette et meget flot resu.l.tot.
Det Domerne her hor præsteret skyldes det gode
sommenhold, hvor mon hiæIper hinonden i stedet
for ot hokke på hinonden, og hvor vilien ti-I som-

i:::j:" 
os nytænknins ikke hor monslet hos sn;\-

Den opbokning Domerne før hor monglet fro kl.uocråns
side, hor de fået i år. Det skobte den ro blondt
de "æIdre" spillere som der vor brug for.
med sportslig hilsen
Dom eo fd .
Peer Rosmussen

_I_I_!_!_Y_L[_E_
Tillykke ti1 Serie III Domerne med kredsmester-
skobet og oprykning til Serie II.
Hvem kommer så først i Serie I, Domerne eJ.ler
Herrerne ?

SPORTEN udLover I fI. GI. Donsk til opryknings-
festen ti1 Serie I.

TILLYKKE ,)
Tillyke til, Dome-Junior med kredsmesterskobet.
Som 

'ieg (Erit) sogde til Vicki, do kredsmester-
skobet vor hjemme: Det må yære skønt ot spille i
en kreds hvor modstonderne ikke er bedre..
Godt ord igen. Vi (dvs. Miniput) skuIle måske
spille en træningskomp mod jer.
Erik N.

wffirfhr
gardiner
tæpper i?,:0.[",:*-r.
møbler nr. 4s r4i2

WESTON
FRA VIEG TIL VÆG

TONNY PETERSEN
i,IOBLEB

SIOBEGAOE 6S-71 . NOROBORG
TELEFON /l5 19 31

VI S/ETTER KVALITETEN I HøJSÆDE|

SPECIALCETiITER I HVIOEVARER
TLF. !a60708 - a5026G

Det betaler sig altid at gå til fagmander
HANS SCHMIDT

Ure&optik - Guld&solv
Loirertoft 8a - tlf.4500 ls

".6-,

Ungdomsafdellngen afholder deres år1ige afslutningsfest søndag den
5 november 1988 i Nordal-s fdrætscenter.
I disse dage har alle ungdomsspiller modtaget en indbydelse ti1 festen.
Den skal af.l-everes tilderes trænere igen senest den 28 oktober'
Som noget nyt er vi iår rykket over i ldrætscentret, hvor vi disponer
over ha1 2, qT!'rnnastiksalen og svønunehallen.
vi ;i1 prør. åt aktiverer a1le denne dag ved at .l'ave forskellige små

aktiviteter for a1le årganqe - forældre såvef som børn'
på selve dagen uddeles aktivitetskort og ved de enke.Lte aktiviteter
vil man få åt stempel- for udført aktivitet, og 8 af disse stemprer
giver adgang ti1 deltagelse i lodtrækningen om et par meqet frne præ-
mier, som vi j-kke vil rØbe før dagen.
på nuværende er følgende aktiviteter plan]agt, spalkebrædt, forhindri-
ngsbane, kondj-cyke1; dåsekast, bowl-rng, svømmeha-tlen og basketball'
Jeg vil 11ge bemærke at svømmehalten vil være ti1 rådighed, medbring
derfor badetøj og få en familie dukkert denne eftermid<iag'
Som i kan læse vil der være noget for a1Ie, og vi håber, at- aIle v11 tage
det som e]r hygge familie eftermiddag med familieaktiviteter:'
som sædvanLlg vi1 der selvføfge11g være kåring af åretsungdomsspill-er,
åretsspiller i de enkelte afdelinger oqt fli<ispranr-er: tif de enkelte
hol-o.
oet år1ige super banko vi1 <ier også være afsat tid til. Entråen vil
være 10 [t. pr. deltager, og man vi1 så modtage l- bankokort, her gæ1-

der det så om at vinde de fine pranier.
Festen strækker sig iår ud. over aftensmadtiden, og derfor har vi sam-
men med hallen aftålt, at de voksne kan forudbestille 3 snitter, så
man med børenes pølsespisning kan få aftensmaden klaret'
Alt i aIt vil- der være flere nye ting, som vj, i ungdomsafdelingen hå-
ber I vi1 syntes om og bakke op, så vi får en sjov og festlig afslut-
ninq på sæsongen 88.

Program for afslutningsfesten den 6.11 88

14.30 - 15.30 velkomst. uddeling af pokaler.
15.30 - 17.30 Aktiviteter for hele familien.
17.30 - 18.00 Pølser, kaffe, snitter m.m.
l-8.00 - 18.45 Bankospif, med mange fine gevinster.
1S.45 - 19.00 Afslutning og ]odtrækning på aktivitetskort'

Afs.autrringsfesE agaa for urrgrdornsa-fd--

Ungdomsudvalget.

W. Buss
El-inrlrllrttr

lllilull§
:'tlmTCIrI T
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Junio r, kred svind ermand shold , Damer.

ffir$

Drenge Arkredsvinder

1sr11§s:ll ;

J I-DVALGT JBU-HOLD

Nort6ls Bo1dklub hor fået
trup for Drenge spi1lere.
og udtogelseskompe er

2 spillere mecl i JBU's
Efter flere iogttogelses-

THOMAS "BtEBf" JENSEN og
ALLAN }.JICK

blendt de spillere der er tilboge i JBU's brutto-
hold for oIIe spillere i hele Jyllond og A1s.
Tillyke med det drenge og held og lykke videre i
det fine selskob.

2OO MMPS JUBILAR

Preben Noef grotuleres
for overrokt blomster
Børge Zonchetto.

og
of

siTILHOFFI'
LEGEToJ - HOEBY - BABYUDSTYR

NoRDBoRG - reLF. as ugr

DE ER ALTrD vrLxountN pÅ

SPOl'ISOR

l.IIOLDET ]IR.2
NØR

HERRED
HUS TELEFoN {-s0535

SlnglerlorretttlnJlen 
IF".J.l.lENSEN;

Nordborg telclon ,15 I ,l 06 
I

so.rDCRtorc - xorDtoR6
a2 t5 5' {5 la 5a

Herreløi - drengetøj - lædervarer
Tlt. 04450070

E
HAFNIA
HAAIUD I HAA'IID

KELD & PETER I'ATTESEN
MAD§ CLAI.ISEII'SV€J i. 6{:}0 I{ORDBORG

RING 450205
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il. PEnnEqAAnD A.t
6't3o ilORDBoBG 6474 SI(OVBY

TLF.4501 50 TLF. i!t44m

_r_i_!_L_I-[_5_!_
Tillykke til DRENGE A, som også er bfevet kreds-
vindere.
Ho1det hor ræeret meset suveræn i turneringen.
SeLvom det er rort ot få kredsvindere, så vilIe
det hove været betydeligt bedre for holdet c .det
hovde yæret ti-lmeldt i iesterrækken. Det sk, )
holdet og træneren nu ikke høre for så tillykke
herfro.
Også tiLlykke til SERIE 5 holdet, NB's 3. ho1d.
Efter en sejr på 2-0 over Bov søndog den 2. okt,
er de sikker på kredsvindertitlen og på ot rykke
op i SERIE 4.
Der skete det nerke.l-ige - eller hvod ord vi skol
onvende for noget sådont - of 3 spiliere udeb.l-ev
( ) fro NB's hold til kompen mod Bov - og c-Itså
uden ofbud, Det -Iykkedes ot finde 2 nye ipillere
t.i.I kompen, så NB blev 12 nond, men hvoc' er det
for en indstilling de 3 spillere må hove.
Der kon selvfølgelig \rære gode grunde ti1 ude-
bliveisen, men det mindste der kon gøres er veJ-
ot ringe eller gi.ve besked, hvis noget uventet
dukker opr og mon ikke kon komme.

For}ydender vi1 vide ot 2 ondre hold er tæt på
også of blive kredsvindere, men på nuyærende tids-
punkt er det ikke endeligt, så SP0RTEN venter med
omtolen til næste gong.

f)

Din økonomipartner.
Nordborgvej 24,

6430 Nordborg.
Tlf.04-491777

@- Y,ilH
Køb og salg af brugte biler

Løitertoft 13 - Nordborg
Tlt. 04 4517 04

Kom-TLt
BYENS GRILL & BURGER

v/Knud Tarbenscn

i:ll"ffi'* 45 19 86r
Nøl

17 URE

/Y'ettt. op,K
tTotcGlDE 6lt xorDlotc - TLF. a5 155t

].,IÅNEDENS SPILLER \*, sxÆvE
=- \? THOBVATD

' Rsstaurånl

Storegade 43

is+" Tll. 04 45 30 34

r;.,--l
I puslrrucr A:
I B:

DENNIS ''PRTP'' MNSEN
PETER KARLBJERG

l

I MINIPUT

I

LARS N]SSEN
r'1ORTEN SKOV

ALLAN VILLADSEN
MRTIN JøRGENSEN_JACOB JENSEN
JOHN PETERSEN

Erik Jensen
Olielyr'- Centralvarme og sanitei

aul. gas. og vandmester

Mellemvei 2 - NqrdborE

Telefon 04 45 05 65
sPoNSOn I..HOLDX'T NR. i

A:
B:

I

I onrruor
l

I

HELE HOLDET
MORTEN PERREGÅRD FARVE OG T4PE'

Storegade 17 - Nordborg

Ttt. 04 45 00 69

MALING . TAPETEB

I

I

i JUNIoR
I

I

A:
B:

CHRISTEN DALL
CLAUS LARSEN

LANGESø HERREFRISøR
UNDGA VENTETIDEN - BESTIL TID

Drei et godl nummer

04 451231
v. J. H. Rasmussen
Mågevej 2, Langesø

ffi9Y^)
lr )n-oaNrn E

MALEHFORFETNING
Hesselhøivei 32 Tll. 04 45 18 52

Jeq
klaår mfl*"

dgn l-landelsbanken

It*Ir"P.*E r.a BArYr(E 1\r Æ .

t[(g)

MALTRM€AER

EAXS JøBOEf,
PEDEBEET

HfESTLHøJVEJ IO

I{T TORDBORC

Telefon (04) 45 16 79

.-8- -9-

BR,/ETtDSEL - BYGGEMATERIALER

NAVN

MICRO HELE HOLDET

LI LLE PUT

.)

A:
B:

YNGLINGE A: IIANS JøRGEN HANSEN

SMÅPIGER ANNE HANSEN

PIGER LENE LYNGKILDE

ILIN JOMNSEN



En hkal bank
har mange fordele
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Her skalhverken sæ§es isenkram, tekstil,
\ madvarer - eller hverves medlemmer.,ti frar såmænd bare købt pladsen her

lor at støtte en god sag og sende dig
en venlig hilsen fra

SvnsAB{x
SPONSOR l.HOLDET NTT.B

TELF.

SPORT
RIDEPLADSEN - NOBDEORG

TELEFON 451625

SPONSOB 1, HOLDET NR. I

Kuichlyer hdkkele!
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RIOEPT'DSEN 3
6430 I0ROæRG
TELEFON Oa 45ttl79
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Her skal du
se de billeder,
ieg tog i går!

Indleverdinlilmidog i
- og hent dejlige
lorvebilleder i morgen...l
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Herre- og Damef risør
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Mandag - Tirsdag - Onsdag

Lørd.ag l-u-lrKer

Havnbierg Butikscenter
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