


Micro 86.
De kommende talenter i klubben.
15 spillere har igennem foråret spillet
og trænet med næsten 100% opbak-
ning hver gang, uanset vejr og vind.
Godt drenge, resultatet har også vist
sig. fra vi sidste år og i vinter var et
middel hold, er vi i skrivende stund nr.
1. Vi er 4 points foran nr.2 med 2 kampe
tilbage - meget flot drenge.
V; uartede sæsonen med sejr over

strup II med hele 9-0. Svenstrup I
gav os mere modstand, 3-0 blev det til.
Så er det gået slag i slag, med en kne-
ben sejr på 2-1 over Midt-Als, efter at
have været bagud 0-1. Notmark blev
sendt hjem med et nederlag på 3-0,
Notmark som vi tabte stort til sidste år
og i vinter. Over SUB og l.ysabild vandt
vi henholdsvis 3-2 og 1-0 på en rigtig
regnvejsdag på Nord-Als. Her viste
holdet rigtig kampgejst efter at have
været bagud 0-1 og 1-2, men alligevel
kæmpede sig frem til sejr.
Sejr blev det igen over Svenstrup I på
et enkelt mål scoret efter en meget
jævnbyrdig kamp.
Så kom topkampen mod Notmark, hvor
vi og Notmark sled os til en god 0-0
kamp. I den efterfølgende kamp mod

Midt-Als viste VI Igen høj moral, blev
ved med at kæmpe og spille og derfor
også fik sejrsmålet i de sidste minutter
- igen en meget spændende kamp. Så
mangler vi kun 2 kampe, men "sejren
er vor", den flotte målscorer på 23-3
kan ikke blive ødelagt, det er I simpelt
hen blevet for gode til.
Ovennævnte vil vi fejre den 4. august
med en hyggelig sammenkomst på Pøl
strand, her vil vi sammen med famili-
erne, grillmad og badning dyrke os
selv.
Vi har vist, at alt det lidt trælse, skud-
træning, øve afleveringer, "nikke", løbe
o.s.v. godt kan betale sig. Det har været
en rigtig spændende og sjov forårssæ-
son.
Jeg er nu ved at planlægge efterårs-
sæsonen, hvor vi skal til Broager-Cup
Ander And-Cup og så selvfølgelig for-
svare vores placering mellem de bed-
ste.
Følgende spillere har stået for omtalte fine
placering:
Bo Jensen, Thomas Asmussen, Kristoffer
Kirkegård, Mikkel Bennedsen, Thom Jør-
gensen, Michael Sørensen, Morten Jørgen-
sen, Kasper Rasmussen, Dennis Bonniksen,
Sebastian Hansen, Ricko H. Borup, Søren
Høj, Frederik Skov-Petersen og Daniel Jen-
sen.
Niels Ole Bennedsen I træner.

W_. __ bliv ved med at kæmpe - - _w siger træneren Niels Ole til sine spillere i pausen i kampen modMIdt-AIs. .;.._....; ~ •.• =_J
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malas
vi Bente Sudergaard
Tlf. 74 45 17 11

toregade 35 - Nordborg

Danbo Super
Th.Brorsensvej 46

6430 Nordborg
W; 74 45 11 09

STØT VORES

ANNONCØRER

DE STØTTER OS
t.notaet spiller ootatennt«. Stemningen er god, holdet klatre stille
og væk fra bunden i Serie 2. Hvis den gode serie fortsætter i de
sidste 2 hjemmekampe, har Flemming Villadsen's mandskab op-
nået mere i forårssæsonen, end de fleste havde forventet.
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FEST-l-BY 1994:
Et flot resultat ovenpå et stort slid

FEST-I-BY siger tak til alle hjælpere og formænd

5 festlige dage
FEST-l-BY tyvstartede allerede
onsdag formiddag, hvor ikke færre
end 300 børnehavebørn og pædago-
ger invaderede festpladsen. Kjærs
Ti.voli havde nemlig inviteret på gratis
pr.llIvetur T alle børneforlystelserneog
~ rtede endvidere børnene med
en is. Et flot arrangementiOnsdag
aften afvikledes det store FEST-l-BY
lottospil på Nørherredhus. Omkring
400 Spillelystne havde sat hinanden
stævne - og mange af disse kunne
hjemtage virkelig flotte præmier.

'''1,

:"....,' p;... .. "

Der blæste en kold vind
under rock-showet
På forhånd var vi spændte på, hvor
stor betydning rockshowet ville få for
vores omsætning. Men heldigvis
valgte mange at blive hjemme,-
måske på grund af vejret, som lørdag
aften var somen kold januardag.
Søndag vendte det flotte sommerlige
vejr tilbage - og der var fuld aktivitet
på pladsen dagen igennem. Familie-
cykeltur, frokost jazz , fodbold og hånd-
boldkampe for de mindste og ikke at
forglemme børnenes dag med masser
af legemuligheder og konkurrencer.

Bungy Jump var det helt
store trækplaster
Selvom vi desværre måtte aflyse her-
refrokosten torsdag aften, var der alli-
gevel et stort besøg på pladsen den
aften,hvilket bl.a. skyldtes, at der blev
afviklet en flot og velspillet basketball-
kamp mellem Horsens og Litauen
med mange tilskuere. Tak til Nordals

. Alligators for dette fornemme indslag.
Men var der mange mennesker tors-

aften, så overgik publikumstil-
st ømningen alligevel alle forventnin-
gerne om fredagen. Der var mennes-
ker overalt,- og det helt store træk-
plaster var selvfølgelig elastikspringet.
Omkring et halvt hundrede vovehalse
havde mod og mandshjerte (undskyld
piger - for Igjorde det jo også) -til at
kaste sig ud fra den 60 m. høje mast.
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[- Sporten's "Genbrugsmarked".
Er du vokset fra dit fodboldudstyr, kan en anden i NB sikkert bruge det!
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.

\ • Adresse eller telefon nr.
~
~.
~. Størrelse.i~;;.:;~;r:':;_t ' '.

il.,
/I,~~
~:

Hvad du vil sælge, bortskænke eller hvad du mangler.

itPniseh.'

Følgende effekter kan vi tilbyde:
* , .,:;;

Genst'antl' Kontaktperson/tlf/ adr. 'Pris';Mærke Str.

Lange målmandsbukser
Korte målmandsbukser

Nike 12
Nike 12

Mette Beyer
74450269

50,00
50,00

Tennissko
Blå sommersko
Sommersko

Fodboldstøvler ml
skruepropper kun
brugt 2 gange
Benskinner

Adidas 39
38

Esprit 39

Adidas 41 1/2

MarianneB.Petersen
74453146

100,00
50,00
25,00

Verner Petersen
74453.146
ny pris 999,00 nu -- >

NB's nye trænings-eller fritidsdragt kan stadig købes.
Den koster kun 250 kr (2 - 14 år) og 330 kr for stør-
relser XS' - XXXL
Spørg din træner eller bestil den hos Verner, som kan
træffes i klubhuset hver tirsdag i tidsrummet kI. 19 - 20.
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DIF har udsendt en pjece om diverse bøger og hæfter, som NB's trænere og
ledere bør interessere sig for.
I det følgende beskrives enkelte emner ganske kort. Hvis nogen er interesseret
i et eller flere eksemplarer, kan de bestilles (gratis) ved at man skriver bestil-
lingsnummer/erne og sit navn på et stykke papir og afleverer dette i SPORTEN's
postkasse i klubhuset inden den 8.7.94. Et par uger senere leveres materialet.
NB garanterer dog ikke, at alle får deres eget eksemplar. Dette er afhængig -
som så ofte i en forening - af økonomien.
Hæftet bliver så sendt i cirkulation og hver enkelt kan så evt. selv tage _"kopi.
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I samarbejde med DGI sønderjylland afholder NB et fodboldtræf uge 25 ved Nord-Als
Idrætscenter.
Tilmeldingsfristen udløb den t.6., og der var på dette tidspunkt tilmeldt 84 drenge og
piger, hvilket er overraskende godt.
Programmet for ugen er nu på plads, og der venter børnene en spændende uge med
masser af fodbold, atletik, gøgl, springgymnastik, bueskydning, fritidsliv, kegling, kan'
sejlads og meget andet.
Fra NB deltager Steen Isaksen, Ken Fuchs, Jørgen Andersen og Niels Ole Bennedsen
som instruktører og ungdomsudvalget hjælper med bl.a. ved Skt.Hans festen, der foregår
ved søen torsdag aften.

Lilleput afdelingens træner David Kromand er rejst fra byen, og derfor mangler·
vi en træner til afdelingen.
Jørgen "Herremagasinet" har dog lovet at hjælpe fra efterårets start, og derved
skulle afdelingen kunne køre stille og roligt videre.
Torsten, Svenning og John Callesen fortsætter i afdelingen som hidtil.

Legoland.
Søndag den 5.6. afholdte JBU endnu engang LEGOLAND-Cup og fra NB deltog
der hold fra Micro-put, Mini-put, Lille-put og pigeafdelingen.
Der var afgang kl. 07.00 fra Idrætscentret og eftersom alle var præcise, kunne
den lange karavane af privatbiler starte turen mod Billund præcist
Lilleputholdet skulle spille i Lindknud, og vi ankom ca. k1.09.15og var i god tid
eftersom holdet skulle spille første kamp kl. 10.10.

I Drengenes træner - Svenning - sørgede for en god opvarmning af holdet, og
var herefter klar til første kamp, mod Vorbasse.
Den fra TV-2 kendte klub kunne dog ikke stille noget op mod et godt spillende
NB-hold, der sikkert vandt kampen med 2-0.
Herefter var der en mindre pause inden holdet skulle spille mod Bjerndrup, som
efter en lidt uheldig start blev besejret med 4-1.
Den afgørende puljekamp skulle herefter spilles mod Hjerting, der også havde
vundet de 2 første kampe.
Denne kamp tabte vi klart med 0-4, og derfor "slap" vi for at skulle spille flere
kampe og kunne således i samlet flok køre til LEGOLAND, hvor vi efter fælles
madpakkespisning sendte drengene til de mange fornøjelser.
KI. 16.30 var vi herefter klar til at køre mod Nord-Als, og det var en flok trætte
spillere og ledere, der ankom til Nord-Als Idrætscenter om aftenen.
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Verner inspicerer de nye 7-mandsmål. Der har længe været et
ønske om, at få et sæt mål mere i Idrætscentret. Nu er ønsket op- ~ DEN DANSKE BANK
fyldt, og NB siger tak til Idrætscentret.

NB's yngste fodboldspillere træner (leger) en gang i ugen fra kl.17
til 17.45 ved Idrætscentret. På billedet er det Tine, som tager sig
af dem denne dag, mens forældrene i baggrunden hygger dem.

Stort udvalg i dametøj
Storegade 37 . 6430 Nordborg

Tlf. 74 4515 79

Locks. k/er
Tlf. 74490883

Parallelvej 2 - Lavensby

Et godt sted
at starte

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

Telefon 74 49 13 43

DU ER ALTID
VELKOMMEN I
NB's KLUBHUS.
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M.PERREGAIlRD AIS

6~30 NOROBORG - ~7 J ~OMMARK

~74.50150 - ~7«o7a1o

KORN - FODERSTOFFER

Vedr. forsidebilledet
på SPORTENnr. 3
har vi fået oplyst at
spilleren øverst til
venstre hedder
Hans Jørgen Peter-
sen også kaldet
""Skorstenfejer'"

BIL-HJØRNET

8'"vi Frederik HolmIIwtax Løjlertoft 13
6430 Nordborg

Tlf. 74 45 1704

VAGN HANSEN SPORT

@: 74 66 1640

Den direkte sportslinie

DIN LOKALE OPTIKER

RANI<XEROX

Det gik ikke som forventet i Old-bOYS A kampen mod Lysabild.
Halviegsresultat var 2-1 til NB, at dømme efter chancerne burde
NB havde ført med mindst 5-0.2. halvleg forløb på samme måde,
men kampen endte uafgjort 2-2.

Billedreportagen vil jeg gerne afslutte med et par kommentarer
til sæsonens første halve år.
Træningstilslutningen i ungdomsafdelingen har gennemgåe'
været meget fin, især hos de helt unge har fremmødet været
fantastisk.
Det samme kan desværre ikke siges om senior- og dameholdene.
Hos seniorerne har især 3. og 4. holdsspillerne svigtet, hvilket
resulterede i en del kampanysninger. Sidste år ved samme tid,

~
Nyt syn K. V OpTIk

vI Kaj V. B. Krislensen Ridepladsen l 6430 Nordborg

TELEFON 7445 1551 - 74 49 05 49
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var der op til 45 seniorspillere til træning, i år har trænerne for
3. og 4. holdene et par gang været "arbejdsløse".
Ugeledes lå vi sidste år ved samme tid i toppen af rækkerne,
hvorfor det selvfølgeligt var mere sjovt at træne og spille kamp.
Nu spiller vi i en række højere, modstanderne er blevet bedre, og
der skal virkeligt kæmpes for hvert enkelt point.
Alt for mange svigter nu og bringer derved klubben i en vanskelig
situation. Hvis NB vælger at trække det et hold ud af turneringen,
resulterer det måske i, at der for nogle spillere ikke bliver plads
på de resterende hold, og så vil klubben sandsynligvis miste dem
for evigt. Kører vi derimod turneringen igennem under disse vil- t--E-R-.-K--J-E-N-S-E-N--t
kår med fortsatte anysninger, kan det blive en kostbar sag for
klubben. Vi er i NB klar over, at der ikke mere er så mange sent- V.V.S. Nordborg IlpS
orspillere som sidstre år, men *på papiret* er der stadig nok til Mellemvej 2 _Nordborg
at stille fire hold. Altså er der kun tilbage at appellere til dem, der
føler sig truffet, om at møde op igen, når efterårsturneringen Telefon 74 45 05 65
st "'"or igen efter sommerferien. Biltlf. 30 74 05 65
H merne har fremmødet til træningen heller ikke været alt for
go ndtil nu. Men her vidste vi dog alle, at spillerstaben i torve- Gasfyr - Oliefyr - Varme· Sanitet
jen var alt for lille, og at holdet ville få det svært ved at gennem- saml blikkenslagerarbejde
føre turneringen uden problemer. Men holdet har taget udfordrin- ••• ----~-.---- •••
gen op efter oprykningen til Serie 1 og har indtil nu klaret sig ri-
meligt godt.
Alle ønskes en god sommerferie og NB glæder sig på talrigt gen-
syn efter ferien.
Peter Glock

På grund af indtrufne omstændigheder ved bestilling af
nye giroopkrævningsblanketter hos postgirokontoret, bli-
ver den første del af kontigentopkrævningen forsinket.
Udsendelsen vil ske så hurtigt som muligt. Jeg beklager
det skete, men gør samtidig opmærksom på at fejlen ikke
berettiger til at tro, at man ikke skal betale kontingent for
foråret.
Klubbens medlemmer bedes have forståelse for det skete
og betale opkrævningen så hurtigt som muligt efter ud-
sendelsen.
Med venlig hilsen
Bj '" Knudsen I kasserer
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cDrey~,:!::f!!.~!!.rt.!f!.~-
vi Nis Drever - AUT. EL-INS TALLA 1 O!l

.I Alt indenfor el-branchen

./ - også salg al el-artikler og hårde
hvidevarer

Brønd 7a, noim TII_ 74 45 02 O I
6430 Non/borg BilllL JO 74 14 O]

NORDBORG
FARVE & TAPET

Sloregade 17 - 6430 No,(IIJo"J
TIl. 74 450069

LANGESØ HERREFRiSØR
vI John H. Rasmussen

Drej el godt nummer

74451231
UNDGÅ VENTETIDEN - BESTIL TID

Mågevej 2, Lanqesø

MALERMESTER

~rw~
Mellemvej 21 - Nordborg

7445 1852
MALERMESTERHANS J.PEDERSEN
HESSELHØJVEJ 10
6430 NORDBORG

Telefon 74 45 16 79
BIlIII. 30 74 5039


