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NB/s 1.hold - Nr. 3 i Serie 2 - næste år oprykningskandidat.

DU ER ALTID Husk N.8.'s Lottospil
VELKOMMEN I hver onsdag kl. 19.00 i
NB's KLUBHUS. Havnbjerg Skole's Aula

Morten Christensen .
'Årets Ynglingespiller 1993'..

Ste~n /saksen
'Årets Idrætsmand 1993'

Allan Vlck
'Årets Spiller 1993'

NB/s 2.hold - suveræn vinder af Serie 5 - næste år i Serie 4

NORD-ALS BOLDKLUB .... EN KLUB MED MÅL!'



NB's 4.hold - vinder af Serie 6 - næste år i Serie 5

Vind Verdens Bedste Pizza
I baren står et stort glas med et
populært indhold: PENGE.
Gæt indholdet (et beløb i hele
kroner mellem O og SOO kr.), og
hvis du gætter rigtigt, har du
chancen for at vinde en kulinarisk
oplevelse.
CAFE ROMA inviterer dig og et
par venner til en 'omgang' Pizza
med rødvin.
Beløbet fra glasset svarer til det
beløb, der må spises og drikkes
for.
Brug 'Pizza-sedlen' (ligger ved
siden af glasset), skriv dit navn
og beløbet på sedlen, og aflever
den i papkassen ved baren. Men
husk: kun een seddel pr. person.
Alle kan deltage i konkurrencen -
kun CAFE ROMA kender belø-
bet.
Vinderen afsløres ca. kl. 24.

LOTTOSPIL
HVER ONSDAG

•
Er du klar over, at NB også
har flere "lottohold"? I alt 5
stk., som skiftevis hver
onsdag afvikler øens popu-
lærste lottospil i Havnbjerg
Skole's Aula.
Det er for NB "'livsvigtigt'"
at klubben har denne ind-
tægtskilde.

Hjælp os II
Vi mangler hjælpere (mik)
som hver 5.uge vil ofre et
par timer for klubben.
Annelise og Carlo vil blive
glade hvis I melder jer, det
må gerne være i aften.

NB's 3.hold - Nr. 2 i Serie 5 - næste år i Serie 4

NB's damehold - vinder af Serie 2 - næste år i Serie 1

Velkommen i
klubhuset

Også i vinterperioden er der gang
i NB/s klubhus.
Hver lørdag vil klubhuset være
åben i tidsrummet 14.00 til 18.00,
så medlemmerne og vennerne
kan mødes til en hyggesnak over
en kop kaffe, en sodavand eller
en øl.
Desuden afvikles følgende aktivi-
teter:

Lørdag d.6.11.93: Dartturnering
Lørdag d.20.11.93: Kegleturne-

ring
Lørdag d.4.12.93: Five-A-Side

Stævne
Lørdag d.11.12.93: Julehygge

Mere om de enkelte aktiviteter'
står i sidste udgave af Sporten.



HSV - FRANKFURT
*

"Live is Live'" - kør med os
til Hamburg og se Bundes-
liga-topkampen mellem
HSV og Frankfurt lørdag
den 13.november.
Bussen afgår klo 11 fra hal-
len, der er endnu et par le-
dige pladser tilbage.
Prisen for turen er 350,- kr.
Vi har selvfølgelig over-
dækkede siddepladser.
Gå ikke glip af denne ople-
velse, kontakt Peter Glock
vedr. billetter - gerne i af-
ten.

NB's Old-boys-A - vinder af DGI's pokalfinale - Nr.3 i turneringen.

Ind I Varmen

Turneringen er slut, og nu
skal der snart spilles in-
dendørsfodbold.
En del ungdomshold er al-
lerede rykket indendørs, og
resten følger snart efter.
Træningstiderne har været
I klubbladet Sporten og
skulle være kendt af alle.

Her endnu engang tiderne for:
Senior: Tirsclflg kl. 21.30 - 23.00
Damer: Onsdag kl. 19.45 - 20.30
Oldboys: Tirsclag kl. 20.30 - 21.30

Husk I
I NB spiller vi fodbold hele
året rundt ,

NB's Senior Old-boys i DGI's pokalfinale (tabte til Ribe)

NÆSTE LØRDAG SES VI PÅ NØRHERREDHUS!
NORD-ALS BOLDKLUB INVITERER TIL:: I
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COUNTRY MUSIK
med

~TEVE HAGGARDI U~A
& THE RANGERS
Lørdag den 30.10.1993

Kl. 21. OO - Ol • OO(
C

ENTRE' KUN SOkr.

Vi ses til en hyggelig og festlig aften!
Arrangør: Nord-Als Boldklub & Nørherredhus



r FRA REDAKTØRENS RODEKASSE


