


MICRO & MINIPUTPIGER

Stående fra venstre: Vicky (træner); Christina a, Jo, Helle, Irene, Lisbeth, Tanja, Malene, Camilla
(træner). Knælende fra venstre: Dorthe, Nanna, Louise, Maria K., Pia, Dorthe. På billedet mangler:
Camilla (målmand), Christina, Annmerete, Maria G.

Nu er tiden inde, hvor vi har trænet
disse to hold i et år. Vi overtog hol-
dende fra Lisbeth og var meget
spændt på, hvordan det ville gå, idet
.,' egge to var nye trænere for NB.

ik skrab! sammen til et S-mands
microputhold, som var med til pro-
pagandastævner i både forårs- og
efterårssæsonen. Resultaterne var
ikke til at prale med, men pigerne
tog det alligevel med et smil. .
Miniputpigerne var der ingen pro-
blemer med at få samlet, de var ialt
12 piger, som vi lavede til et 7-
mandshold. I starten gik det ikke så
godt - resultatsmæssigt, men pi-
gerne fandt faktisk hurtigt ud af at

spille sammen og sluttede udendør-
sturneringen med en flot 3.plads.
De deltog også i Legoland Cup. Re-
sultatet - vil vi ikke råbe hurra for,
men skidt med det, pigerne .var
glade, da de kunne komme i Lego-
land, og her havde vi en meget hyg-
gelig eftermiddag.
Så startede indendørssæsonen.
Både Micro- og Miniputpigerne var
med i turneringen. Micropigerne
sluttede flot af med en 2.plads, hvor
vi så blev tilmeldt et afsluttende
stævne, men det måtte aflyses p.g.a.
manglende spillere.
Miniputpigerne nåede en del læn-
gere.
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De har også deltaget i en del stævner, som bl.a. i
Broager med en 3.plads, i Svenstrup med en suve-
ræn 1.plads, flot piger. Sidst og ikke mindst var de
også med til Dybbøl-Cup, hvor de blev nr.2 og vandt
en T-shirt.
I turneringen blev de nr.2, Broager nr.1. Pigerne var
derfor til et afsluttende stævne i Skovlund-Ansager-
hallen, som ligger i nærheden af Varde. På grund af
kraftigt snefald natten til søndag den 21.02., hvor
stævnet fandt sted, måtte vi køre en halv time før
beregnet. Turen gik godt, bortset fra 10 km. før hvor
stævnet fandt sted, måtte den ene af bilerne i grøf-
ten. Vi var heldigvis kun 3 i bilen, een spiller samt
hendes far og så mig. Der skete heldigvis ingen
vorlige personskader, men bilen fik en ordentlig .
Chaufføren og bilen tog med Falck hjem, Hvor vi an-
dre så måtte videre til stævnet. Pigerne var en del
chokerede plus vi kom et kvarter for sent,og alligevel
blev det til en utrolig flot 2.plads. Broager løb med
1.pladsen.
Søndag den 14.marts gik turen så til finalestævnet i
Hadsund. Vi havde lejet en bus sammen med Bro-
ager, så der var mulighed for, at få forældre og sø-
skende med. Afgang allerede kl. 05.00.
Pigerne fik et enekelt mål, men I skal alligevel have
et stort tillykke med det. Det er utroligt flot piger.
Tak for året der gik og på gensyn.
Vicky og Camilla

NB' $ MINIPUTTER 92-93.
Så er den gamle sæson slut, og vi er så småt igang
med den nye. De fleste af os er nu rykket op som
Lilleputter.
Efterfølgende et lille resume over sæson 92-93.

UDENDØRS.
Det har været en aktiv sæson med en masse karr
hvor af vi har vundet de fleste. Miniputterne s
også have ros, for de har været meget flinke til at
passe deres træning, altid et stort fremmøde af spil-
lere til træning.

æ
JEL-CENTER
TLF. 74 4501 52

STOREGADE 15 • 643(' NORDBORG

øf' ~:\Isiden 1865
I~ \1
(a~\-påbordet hvor
~) venner mødes
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Vi har haft eet 11-mandshold og to 7-mands.
Desværre var Torsten Junk som trænede det ene
7-mandshold nødt til at stoppe som træner før som-
merferien sidste år. Det var der et par af spillerne
kede af, så de stoppede med at spille fodbold. Vi
håber de får lyst til at begynde igen, så skal de være
velkomne.
Forårssæsonen 92 blev klaret flot af alle tre hold, i ••••-~--------t
efterårssæsonen blev det lidt sværrere, men allige- ~~\~hkl,'pog 'ho· cdes'lgn
vel kunne vi blande os i toppen. ~ ~ f' I

INDENDØRS. --- ' ;,.-," [ h d--; , ror en eVi havde tilmeldt tre hold, etA, Bog C hold. -- ,l h-- ' ..•.'-'~.-:A-holdet. ~ \~;" ./ og om
oldet blev placeret som nr. to i deres række og v/Lene Larsen, Staticnsvel 5 (vI Kvickly)

lificerede sig derved til kredsfinalen. På vej til TIf, 74 45 37 64

stævnet blev vi så meget forsinket, at vi kom en halv t----__----- ..
time for sent til den første kamp, og var derfor noget ~~.,4 0, V .••.

..J"'" .•forvirret i kampen, som vi derfor tabte med 0-1, den ..:;;:'.
anden kamp vandt vi med 3-2 tabte så den næste ,
med 0-3 til de senere finalevindere, men alligevel flot Uniba n.k
klaret.

B- og C-holdene.
B og C holdene blev begge placeret midt i rækken.

Generelt.
Alle holdene har været til flere stævner,hvor det er
lykkedes A holdet, at vinde et og at blive puljevinder
tre gange, B holdet blev puljevinder ved Dybbølcup.
flot klaret.
Vi vil her igennem SPORTEN sige tak til alle de for-
ældre,der har bakket os op under kampene, der har
kørt os til kampene, der er rigtig mange, der har
været flinke til at køre - TAK. 1-----------1
Udendørssæsonen er nu igang, og vi er blevet lille-
putter, så vi vil hermed sige tak til Kaj og Kenneth

. t æson 92, samt ønske miniputterne årg. 83 held
o lykke i den nye sæson, sige GO'DAW til de
'gamle' lilleputter og Vagn og håbe på, at vi får en
sjov og god sæson 1993.
Hilsen Lilleputter årg. 82 og Bjarne.

Bygningsartikler - Irælast
Nordborg Trælasthandel

Holmgade 39 . Til. 74 45 14 57

Statlomvej " Telefon H 45 05 33
6430Nordborg Fax 74454434

'~

. ...I' ,... .,'. .'-'Danloss pr, Nordborg, III. 74 45 18 18

"7445 18 18 SillIl. 30 74 4918

Oceka·købmanden ()I
EJNAR tCJRENSEN
købmand, Turovej42, Kirkeby

Tlf. 74 45 00 55

Th, Brorsens Vej 1 6430 Nordborg

KROGH's
BAGERI
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Lederkursus.
Lørdag den 6.marts deltog Peter Glock, Erik

vI Bente Suderqaard Nørskov, Verner Petersen og undertegnede i et
Tlf. 74 45 17 11 lederkursus arrangeret af JBU.

toregade 35 - Nordborg Vi ankom tilldrætshøjskolen i Sønderborg i godt----------I tid, og efter en kort velkomst ved konsulent Erik
Kragh, startede formiddagens program med et
indlæg fra Christian Møller om 'Idræt og moral'.
Christian Møller, der er forstander på Idræts-
højskolen og tidligere JBU træner, klubtræner
m.m. mente at mange foreningers problemer
skyldes ledermangel, økonomisk rod og ,
mange foreninger ikke er i udvikling.
Det er vigtigt at satse på gode forhold, plads til
alle og oplevelser for alle, og Christian Møller
advarede endnu en gang mod at satse for ensi-
digt på klubbernes bedste seniorhold.
Alt i alt et godt indlæg, der blev afsluttet med
et gruppearbejde, hvor vi skulle komme med et
bud på, hvad vores klub skulle være kendt for.
Efter en middag på bedste højskolemaner fort-
satte vi k/. 13.00, hvor JBU's Klaus Hansen kom
ind på mulighederne for at søge støtte fra den
såkaldte 5% pulje.
Puljen er reserveret til nye aktiviteter, og Klaus
kom med eksempler fra hans egen klub TST
Arhus, hvor man blandt andet har startet 'mini-
idræt', 'ung-fredag', 'idrættens legeplads', 'tea-
ter og musik' i samarbejde med de lokale for-
eninger.
N.Bo's repræsentanter var enige om, at der' "
~ange spændende ting at gå i gang med, og
VI efterfølgende skal drøfte vores muligheder
for at bruge nogle af de ganske udmærkede
ideer.
Kurset sluttede k/. 16.00, og efter den afslut-
tende kaffe kunne vi hurtigt blive enige om at
vi deltager igen, næste gang JBU afholder' le-
derkursus.
Med venlig hilsen
Anders

matas

Danbo Super
Th.BrorsensveJ 46

6430 Nordborg
~ 74 45 11 09

Center Sko •
IHslrnuth Bm

Hovnblerg ~u"b(.nlor
6430Nordborg - telf.453374

Dm belaler sig altid at gå til fagman·
den

HANS SCHMlDT
Ure & optik - Guld & sølv

Løjtertort 8a
tlf.74450015
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Sporten' s "Genbrugsmarked".
Er du vokset fra dit fodboldudstyr, kan en anden i NB sikkert bruge detl
Brug SPORTEN til annoncering - det er selvfølgeligt gratis.
Skriv på et stykke papir hvad du kan tilbyde eller hvad du mangler og
læg sedlen i Sportens postkasse i klubhuset, og din 'annonce' vil komme
i næste udgave af bladet (max 2 gange eller efter nærmere aftale).
Men husk, vi skal vide:

• Dit navn.

10 Adresse eller telefon nr.

Hvad du vil sælge, bortskænke eller hvad du mangler.

Størrelse.

•
•
• Prisen.

Følgende effekter kan vi allerede tilbyde:
*

Genstand Mærke Str. Kontaktperson/tlf/adr.
Fodboldstøvler Patrick(2 par) 37 Jesper Nielsen

74490213
Fodboldstøvler Puma 33-34SvendWeihe

Hummel 33-3474490740
Fodboldstøvler Kanga Roos 35-36 Poul lyngkilde

74454160
Fodboldstøvler Kanga Roos 37-38Kristian Drejer

,Qboldstøvler
74450201

Kanga Roos 38 Kristian Hasselbalch
74490619

Fodboldstøvler Patrick 38 Carsten Jensen
Patrick 36 74450800

NB-trøje 6 år Stefan Koch Jensen
NB-trøjer 14-16Poul lyngkilde

år 74454160
Træningsdragter Hummel 42-44 Poul lyngkilde

blå/hvide 74454160

Pris

25,-

40,-

50,-

15,-
5,-
pr.stk.
40,-
pr.sæt.
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PS DATOERNE ER FASTSAT AF JBU/SI OFTE VIL KLUBBERNE AFTALE
EN ANDEN KAMPDATO.
VEDR. ENDELIGT KAMPDATO SE OPSLAGTTAVLE IlDRIETSCENTER

SENIOR OLD-BOYS BSENIOR OLD-BOYS A+---------------+------+-----+
NB ! NB

HOLD !HJEMME' UDE !
+---------------+------+-----+

AABENRAA !05.04 ! '
SUB !14.04 '
GRAASTEN !19.04'
BOV '26.04!

, MIDTALS '03.05
, NOTMARK !10.05 '

LØJT '!17.05'
LUNDTOFT !24.05!

, AABENRAA '07.06'
, SUB !14.06!+---------------+------+-----+

+---------------+------+-----+
NB 'NB '

HOLD !HJEMME , UDE '+---------------+------+-----+HØRUP , ,05.04 !
, EGEN '13.04 ' !

SUB l '19 .04 !
SVENSTRUP '26.04 '
DYBBØL '03.05
MIDTALS

, SUB 2
LYSABILD
BNS

, HØRUP

'17.05
~10.05!,
'24.05','(lI.Ø6 '
'07.(l6!+---------------+------+-----+

PS' DATOERNE ER FASTSAT AF JBU/SI OFTE VIL KLUBBERNE AFTALE
EN ANDEN KAMPDATO.
VEDR. ENDELIG KAMPDATb SE OPSLAGSTAVLE IlDRIETSCENTER.
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NB-Afslutningsfest 1992.
***

80 feststemte og festklædte NB'er var denne aften i no-
vember mødt op for at sætte punktum for denne sæson,
der var gået. Med Havnbjerg Skoles aula samt Finn Bo-
rups musik-show som ramme, var der således lagt op til
en morsom og begivenhedsrig aften.
Ved siden af den uformelle obligatoriske del (dvs.: taksi-
gelser, kåringer, overrækkelser af gaver og pokaler og
lykønskninger mm.), der i sig selv kan være ren under-
holdning, bød aftenen på adskillige fornøjelige indslag, der
oftest havde inofficiel og spontan karakter.
De følgende par linier og fotos kan kun momentvis antyde

given heder og de deraf følgende tømmermænd. I
ange tilfælde udtrykker billederne i sig selv mere, end

lange beskrivelser ville gøre.
Se blot de følgende fotos.

Stort udvalg i dameløj
Sloregade 37 . 6430 Nordborg

TH. 74 45 1579

Pokal-øl eller einen zum abgewohnen?

Locks. k/er
Tlf. 74 49 08 83

Parallelvej 2 - Lavensby

Et godt sted
at starte

~ DEN DANSKE BANK

M~'RGUERITTEN
- din blomsterbutik
Parallelvej 6 - 6430 Nordborg

Telefon 7449 13 43

m
HAFNIA

SERVICE

KUNDECENTER
Mads Clausens Vej 1
6430 Nordborg
Telefon 74 45 02 05
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M.PERREGAARD AIS·

B~~ONORDBORG - &.471MOMMARK

~7~~50150 - ~7«O.7110
KORN· FODERSTOFFER

• Hej, det er Brian:
- synes I det er rimeligt,
at man i Dublin byder
danske spillere en fod-
boldbane med græs, når
de er vant til Parken? Så
skal det vel gå galt.

BIL-HJØRNET

8'"vi Frederik Holm
IIWt.IX Løjtertoft 13

6430 Nordborg

Tlf. 74 45 17 04

l$~ct
Storeaade 278 . ~Jordborg

-Tlf. 74 49 OS 67

BYENS GRill

Karin A• Bjarne

Storeqade 50 7445 1986
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Så hatten passede ....1

Misforståelse eller mishandling? Kattepine eller katastrofe?
Ham stlj)er(n)en er måske katolik?

NORDBORG
I hvilken sekt er Bjarne prædikant og er Fredy mon stadigvæk FARVE & TAPET
medlem? Storegade 17 - 6430 Nordborg
Afslutningsvis bør det nævnes, at festen gav et overskud •••• .T.II.•7.4 .45.0.0.6.9 ----1
på 3606 kr. (regnskabet kan ses ved henvendelse til Jan
Schaloske). Dette beløb står sammen med overskuddet
på 1793 kr. fra afslutningsfesten i 1991 • altså ialt 5399 kr.
• til disposition for at gøre dette års afslutningsfest endnu
mere attraktiv. Gode ideer modtages meget gerne. Festen
her i 1993 er planlagt til afholdelse lørdag den 23. oktober,
så husk at reservere denne aften.
Endelig bør der for en ordens skyld ligeledes nævnes, at
følgende spillere fik del i kåringerne denne aften. ....-----------1

Arets spiller '92 Preben BuSl
Arets yngling '92 Allan Vick
Fidus 2.hold Jesper Nørskov
Fidus 3.14.hold Kieran Daly

Fo os: Peter Glock
Tekst: Jens Hansen
(bed,.. sant and aldrig/rad.)

TELEFON 7445 1551 ·74490549

cDrey!!FS: ttJ::!;!!'~-
vi Nis Dreyer - AUT. EL-INSTALLATØR

.I All indenfor el-branchen

.I - også salg af et-artikler og hårde
hvidevarer.

Brønd r« Holm Til. 74 45 02 01
6430 Nordborg Blftll. 30 74 14 03

ERIK JENSEN
V.V.S.Nordborg llpS

Mellemvej 2 • Nordborg

Telefon 74 45 05 65
Biltlf. 30 74 05 65

Gasfyr. Ottetyr- Varme - Sanitet
samt blikkenslagerarbejde

LANGESØ HERREFRiSØR
vi John H. Rasmussen

Drej et godt nummer

74451231
UNDGA VENTETIDEN - BESTIL TID

Mågev~2. Langes0

MALERMESTER

~-?l-~-"
Mellemvej 21 - Nordborg

7445 18 52
. DIN LOKALE OPTIKER

~
Nyt syn K. V Optik

MALERMESTER

HANS J.
PEDERSEN

vI Kai v. B. Kristensen , Bldeptedsen 1 6430 Nordborg

HESSELHØJVEJ 10
6430 NORDBORG

Telefon 74 45 16 79 .
BIlIII. 30 74 50 39
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