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(fra Alsposten den 9.8.94)
Gamle N.B.'ere strømmede i stort an-
tal til Nord-Als for at være med til at
hylde deres gamle klub, da den sjove
del af jubilæet foregik i anlægget på
Nord-Als Idrætscenter lørdag efter-
middag og aften. (den 6 aug./red.)

Det har været med til at give opfattel-
sen af N.B. som en god klub, og derfor
har klubben også altid kunnet regne
med opbakning, når den selv havde
brug for hjælp.

At jubilaren har været med til at sætte
sit præg på livet på Nord-als gennem
et kvart århundrede er helt uomtvi-
steligt, og lige så sikkert er det, at
"familien N.B." altid har været fanta-
stisk gode til at holde sammen og
løfte i flok, når der blev kaldt på klub-
ben.

Selve lørdagen blev en stor oplevelse
for de mange, som på en eller anden
måde deltog i løjerne, og det var en
utrolig dejlig oplevelse at overvære
gensynet mellem de mange tidligere
N.B.'ere, som gennem årene er blevet
spredt ud over det ganske land. Det
drejede sig ikke kun om gensynet
disse gamle "N.B.-drenge" imellem,
nej i lige så høj grad blev det til
mange herlige møder mellem de

Og kaldt, ja det er der da så blevet i
mange sammenhænge, som det vil
føre for vidt at skulle remse op her.
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Storegade 15 A - 6430 Nordborg

DU ER ALTID
VELKOMMEN I
NB's KLUBHUS.

bortdragne og de mange, som er blevet i deres klub.
Lørdagen forløb med drabelige fodboldkampe hele
eftermiddagen, og der blev virkelig fightet, så det
bragede, og i det store festtelt havde en masse fri-
villige sørget for både vådt og tørt til alle.

Lørdag aften blev der festet i det store telt med del-
tagelse af 400 glade og feststemte mennesker, og
her fornemmede man tydeligt det gode sammenhold
i "familien N.B."

æ
JEL-CENTER
TLF 74 45 01 52

STOREGADE 15 • 643U NORDBORG

Der blev spist dejlig mad, sunget og danset, og
imellem leverede Tim Hansen, Preben Bomberg
alias "Bornbardi" og to unge dygtige mennesker med
en festlig parodi på Rebecca BrOelog Troels Trier fin
underholdning.

!,~

lt1! '\1\ siden 1865
('f: \1

(fj , \-på bordet hvor
, -, ,I) venner mødes

~
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kan vist være enige om, at også ved denne lej-
lig ed kunne Nord-Als Boldklub være sin indsats
bekendt.P---------------------~

Th. Brorsens Vej 1 6430 Nordborg

Og så skal vi lige have med, at samtlige fem for-
mænd gennem klubbens 25 års eksistens, Per Søn-
dergaard, Byrge Jensen, Christian "Giggan" Jørgen- t-;;;;;;;:;:::::::::::;;;~;;;1
sen, Børge Zanchetta og den nuværende Peter
Glock naturligvis alle deltog i løjerne og absolut var

til at sætte deres præg på en god fest.
O så skal det lige siges, at selve jubilæumsdagen
er den 13. novenber, men mere herom senere.
C.E.R.
Tak til Carl-Erik Rasmussen fra Alsposten for den

Bygningsartikler - Trælast

Nordborg Trælasthandel

Holmgade 39 - TIf, 74 45 1457

Hy'~kliP og hårdesigll
~ . -~"" for hende
~\ $E\:.. og horn

vi Lene Larsen, Sl,lionsvej 5 (vi Kvickly)
Til. 74 45 37 64

Statlomvej " Telefon 74450533
6430 Nordborg Fax 74454434

~
~

Oanfoss pr. Nordborg, 1If. 74 45 18 18

*7445 18 18 Billlf. 30 74 4918

MASKINBRODEREDE

;;,;":",:,,,:~.M!!~l!~Ji
~:::f':'" LOGO REKLAMETEXTILERti::::...TLF. 74451985 FAX. 74491985

KROGH's
BAGERI

Th.Brorsensvej56
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Kære venner.
Tak for indbydelsen til jeres jubilæumsstævne.
Det var pænt af jer at huske mig, selvom det er
9 år siden, jeg forlod klubben.t--;:~~~~~~~-t Desværre må jeg melde afbud på grund af den
lange afstand, selvom det kunne have været
sjovt at genopfriske gamle minder. Men det vi
nok have været en ynkelig oplevelse at se mig
spil/e, da jeg ikke har rørt en fodbold i de 9 år,
jeg har været her i USA.
Jeg sender de bedste hilsner til alle "gamle"
NB-drenge og lykønskninger til N.B. i anledning
af jubilæet.
Sportslig hilsen
Steen Kjellberg
PS. Jeg har vedlagt et bidrag til festlighederne.
Skål II

matas
vi Bente Sudergaard
Tlf. 7445 17 11

Storegade 35 - Nordborg

Danbo Super
Th.Brorsensvej 46

6430 Nordborg
~ 74 45 11 09

Center Sko • ' ,
Halmuth BUII

Hovnbler~ Bullksctnter
a430Nordbnrg - torf.453314

• Hej, det er Brian:
- efter fodboldlandshol-
dets indsats i VM-kvalifika-
tionskampene burde der
nærmest være tale om at .
trække dem i løn.

fine omtale af vores første "rigtige" jubilæumsarran-
gement.
Billederne viser holdene med tidligere N.B.'ere og
N.B.'s Oldboys- og Veteranspillere.
Desværre blev der ikke taget billeder fra damekam-
pen af NB's fotograf. For at levere flere hundrede
billeder om aftenen, skulle de være i "kassen" se-
nest kl.15, og damekampen blev afviklet på et senere
tidspunkt. SPORTEN vil derfor meget gerne låne et
af de billeder, der blev taget af andre, til næste ud-
gave.

Baltimore, den 6. juli, 1994
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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.

• Hvad du vil sælge, bortskænke eller hvad du mangler.

• Størrelse.

• Prisen.

Følgende effekter kan vi tilbyde:..
Genstand Mærke Str. Kontaktperson/tlf/adr. Pris
Lange målmandsbukser
Korte målmandsbukser

Nike 12
Nike 12

Mette Beyer
74450269

50,00
50,00

Tennissko
Blå sommersko
Sommersko

Adidas 39
38

Esprit 39

Marianne B.Petersen
7445 3146

100,00
50,00
25,00

Fodboldstøvler m/
skruepropper kun
~~t 2 gange
vkinner

Adidas 41 1/2 Verner Petersen
7445 3146
ny pris 999,00 nu -- > 500,00

75,00

I forbindelse med jubilæu msarragementet den 6. august, blev der afvik-
let et seniorstævne for klubhold.
Holdene kom fra EUI, BIF, SUF, Slesvig IF, ATSV Wurzen og NB.
NB stillede med 3 "mixede" hold og alle præsterede en god indsats .
Finalen stod mellem vore venner fra Wurzen og et af NB's hold.
Sejren gik til NB og klubhuset skal nu finde en plads til endnu en flot
pokal.
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Haderslev den 10.8.1994.
"There is a time for every season" sang The Byrds engang for
længe siden, vel omkring 25 år siden, eller lige så lang tid som NB
har eksisteret. Så der var TIME til dette jubilæum i år, og mange
tidligere og nuværende NB' ere var sat i stævne på Langesø sta-
dion, lørdag d. 6.8.94. Vi var mange der havde set frem til den ~
dag, og vi blev ikke skuffet. Det var et ualmindeligt velorganiseret
og flot arrangement, vi var vidne til, så en STOR TAK til alle dem,
der har arbejdet for at få det hele op at stå. Det var en rigtig god
ide' I fik, hvilket den enorme opbakning var et slående bevis for.
Det var skægt at være på stadion i Langesø den dag, ligeså skægt
ville det sikkert have været om søndagen, hvis vi alle havde set,
hvordan i hvert fald nogle havde temmelig ømme ben at gå på.
Man kunne have været fristet til at spille Spencer Davies Group
"Keep on running" for dem (os).
En lidt vemodig følelse melder sig dog også om søndagen, en fø-
lelse af, at nu er det hele forbi og alle gamle venner og bekendte
er spredt vidt omkring igen, skal det virkelig være sådan?
Ærligt at der ikke var mere tid til fællesskab. Der var mange man
ikke nåede at tale ordentligt med, der var nogle man ikke kunne
sætte navn på mere, og nogle man slet ikke kunne genkende, så
undskyld til alle dem man ikke fik hilst på, det var altså ikke på
grund af manglende vilje. Jeg og mange andre med kommer gem'"
igen og snakker med resten også, og fester lidt.
"Alting har ende" synger Shubidua, måtte NB's være langt væk, så
vi har en mulighed for at vende tilbage til næste jubilæum. 30 år
er vel også værd at fejre?
Tak til alle for en dag, der ikke kun bragte minder frem, men san-
delig også var med til at skabe nogle nye.
Mange varmer hilsener fra
Harald A. Duus I Anna-Karin Jensen
Vilstrup vej 146, 6100 Haderslev.
Tlf. 74529089
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87 friske piger og drenge var i uge 25 samlet på Nord-Als Idræts-
center hvor NB og DGI Sønderjylland afholdt fodboldskole.
Samm~n med kapaciteter som Jørgen Andersen, Niels Ole Ben-
nedsen, Ken Fuchs, Allan Rasmussen, Steen Isaksen og Lise Ben-
nedsen var undertegnede med i det team af instruktører, der
havde til opgave at give disse unge en spændende og lærerig uge.
For at dette kan lade sig gøre, så kræver det et godt program og
en god styring af begivenhederne. Man må sige, at det fungerede

ekt. Med Steen Hansen og Lars Hansen fra DGI samt Verner
i ersen, Kjeld Høi og Anders Ebsen fra NB's ung~o.msafdeling,
var de organisatoriske forhold lagt i gode hænder. VI, Instruktører
kunne således koncentrere os om det egentlige: samværet med
børnene.
Det gode ved denne fodboldskole var, at der var mange andre ting
end fodbold på programmet. Uden at gå i detaljer med program-
met kan det nævnes, at formiddagen var reserveret til fodboldspil
og fodboldleg, mens eftermiddagen bød på ~ange andre ~ktivit~-
ter. Her kan bl.a. nævnes atletik, kanoroninq, bueskydning, fri-
luftsliv og forskellige boldlege. Alt dette gaven spændende o~
varieret uge, der virkelig blev en oplevelse for børnene - og ogsa
for os "voksne".
NB og DGI Sønderjylland håber på at k~nne gentage succe.sen i
sommeren 1995. Evalueringen af dette ars fodboldskole er I fuld
gang, og evt. kritikpunkter eller nye ideer og inputs kunne således
bruges til næste år.
Endelig vil jeg gerne sige tak til de deltagende piger og drenge for

morsom uge samt tak til kollegerne for et godt og sjovt samar-
D Ide. Jens Hansen

Hørt på sidelinien under fodboldskolen den 24.06.94.
(drengenes alder: 8 og 9 år)

- Romarium er jo verdens bedste fodboldspiller.
- Nej, det er Baggium.

- Nej, for Romarium har skudt flest mål.
- Jammen Baggium er kåret til det.

- Jeg ku' lk' tænke mig at være så go'.
- Hvorfor ik' det.

- Nej. Bare de går en tur på gaden, så skriver
de om det i avisen næste dag.
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Microput årg. 87 har varmet op til efterårsturneringen ved at deltage i
Lunderskov Cup.
Ved ankomsten til stævnet, fik vi at vide, at et hold ikke var mødt op, det
gjorde, at vi skulle vente i ca. 2 timer, inden vi skulle spille den første
kamp. Vi brugte ventetiden til at spille 2 træningskampe mod Aabenraa
og Bramming begge årg. 86.

Resultat: Aabenraa
NB

- NB
- Bramming

0-1
1-2

Da vi endelig skulle igang med at spille den første kamp i puljen, var
drengene meget opsat, og vi vandt vores pu Ije suverænt med en mål-
scoring på 16-0.

Resultat: Søvind
Chr.feld
NB

- NB
- NB
- Fynslund

0-5
0-4
7-0

Vi havde nu en pause på ca. 1 time, inden vi skulle spille mod Esbjerg
IF 92 i kvartfinalen, vi vandt kampen med 3-0.
Semifinalen, ja vi havde ca. 15 min. pause inden kampen skulle spilles,
og viu kunne mærke på drengene, at de var begyndt at blive trætte, men
efter en rigtig god kamp vandt vi med 2-1.
Finalekampen skulle spilles mod Varmdrup,og trætheden kunne man
også se, det var svært at sætte drengene op til kampen, bl.a, fordi vi p
dette tidspunkt havde spillet 7 kampe, hvorimod Varmdrup kun havde
spillet 4 kampe, havde bl.a. været oversidder i kvartfinalen.
Varmdrup vandt finalen med 2-0, men en stor ros til drengene for deres
præstation.
Jeg er sikker på, hvis vi ikke havde spillet træningskampene, så havde
vi også vundet finalen.

FLOT DRENGE
Næste opgave er Anders And Cup.
John
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Stort udvatg i dametøj
Sloregade 37 . 6430 Nordborg

TH.74451579

• Sportsligt apropos:
Aldrig har så få
råbt så højt
for at få så meget
for at skabe så lidt
i en fodboldkamp.

Tlf. 74 49 08 83
Parallelvej 2 - Lavensby

Et godt sted
at starte

M~"RGUERlTTEN
- din blomsterbutik
Parallelvej 6 - 6430 Nordborg

Telefon 7449 13 43

• Hej, det er Michael:
- Hvad er der tilbage at
kæmpe for; når vi for-
længst har opnået Euro-
pas højeste lønninger?
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Vores nye træningsdragt er blevet godt modta- .----------1
get i ungdomsafdelingen. Indtil dato er der solgt
180 stk., og kunne vi så få lidt gang i den i se-
nior og old-boys afd., så vi fik så mange som
muligt til at fremvise vores klubdragt, ville det
'" e være alle tiders.

i klubhuset på tirsdage kl. 19.00 - se den -
prøv den - så finder vi også din størrelse.
Pris: 2 - 14 = 250 kr og XS - XXXL = 330 kro

'---_S_o_m__ p_la_s_te_r_pa_o _s_å_re_t_" __ 1 Locks. k/er
På grund af transportproblemer var der nogle drenge,
der ikke nåede at komme med til Legoland.
Ungdomsudvalget mener, at det har vi kompenseret for,
ved at tilbyde disse drenge en tur til Padborg, for at se •••----------4
en fodboldkamp mellem et udvalgt sønderjydsk hold
contra Brøndby I.F. En god tur, som vi tror drengene
nød.
ungdomsudvalget.

................................ ~ DEN DANSKE BANK........................••~~}jg~P~.·:·:··.·.·.·..··!··il· •..... -------4
lo Vildbjerg Cup"
Juniorholdet deltog i uge 29 i Vildbjerg Cup.
Vi startede fra vores klubhus torsdag den 24.7. kl.
8.30, fortsatte med tog fra Sønderborg og ankom til
Vildbjerg kJ. ca. 15.00 med et særtog fra Fredericia .----------1
sammen med hold fra Jylland, Fyn og Sjælland, ca.
800 spillere. Vi blev modtaget af næste alle indbyg-
gere i Vildbjerg, som stod på perronen og hilste os
velkommen. (utroligt, men flot)
Herefter bliv vi kørt i busser til de forskellige ind-
kvarteringssteder.

NB træningsdragt

+++



TELEFON 7445 1551 .74490549

M.PERREGAIlRD AIS

Efter indkvartering og udpakning, var der indmarch
på stadion, derefter fri resten af dagen, men alle
mand skulle være i soveposerne kl. 23.00.
Om fredagen spillede vi følgende 2 kampe:
Ledøje-Smørum - NB 3-1
NB - Imås (Norge) 2-0
Med disse resultater, ville det med uafgjort mod
Kamme-Lumsås om lørdagen ende med straffe-
sparkskonkurrence, kampen endte 1-1, og da vi
vandt denne konkurrence med 4-2, var vi i semifi--
len mod Hørsholm-Usserød, hvor et noget tamt
hold tabte med 2-D,og vi var ude, så resten af dagen
plus næste dag, søndag, var der tid til at se masser
af fodbold. (nogle kiggede efter noget andet)
Man tror det er løgn, når man oplever et sådan
stævne, alle forretningsdrivende, indbyggere og
medhjælpere står næsten på hovedet for de delta-
gende spillere og ledere.
Vildbjerg er på støreise med Nordborg, og der deltog
380 hold fra 18 lande som f.eks. Mexico, USA, Italien,1-----------1 Rusland m.fl. ca. 5000 spillere fra lilleput, drenge og
junior rækkerne både drenge og piger. Et stævne
man længe vil drømmer om - både drengene og os
trænere - et stævne med gode minder om fodbold,
hyggeligt samvær, ømme fødder O.S.V. .
Til sidst vil jeg takke spillerne for deres gode opfør-
sel, kammeratskab og gode humør. Med deres ind-
stilling, er det nemt at være træner.1------------1 Kampene i Vildbjerg giver en masse optimisme in-
den efterårsstarten, flot fodbold, god fight og højt
humør. O
Med sportslig hilsen / Steen

6430 NORDBORG· &.(7) MOMMARK

~7H50150 . ~7H071110

KORN· FODERSTOFFER

Spil
fodbold

i
Nord-Als
Boldklub

BIL-HJØRNET
@""V/FrederikHolm

IIWtilX Løjlertoft 13
6430 Nordborg

TIt. 74 45 1704

VAGN HANSEN SPORT

~ 74 661640

Den direkte sportstinte

,

~
Nyt syn K. V Optik

DIN LOKALE OPTIKER

RANI<XEROX
vI Kaj y. B Kristensen Ridepladsen 1 6430 Nordborq
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Lige et par ord om, hvordan det er gået og hvordan
vi har det i juniorafd.
Vi sluttede foråret på en delt 6. plads, og spiller i ef-
teråret i junior II. Jeg mener 100%, at vi har spillere,
der kan skabe bedre resultater end det blev til i for- ~-----------4
året der var vores modstandere heldige, nu er det ERIK JENSEN
vores tur. Derfor må vi alle, både spillere, trænere, V.V.S.Nordborg llpS
forældre og publikum være optimistiske her i efter- Mellemvej 2 - Nordborg
året, for nu er det vores tur til at have heldet med Telefon 74 45 05 65
os. Dette skal forstås af følgende: sunr. 30 74 05 65

kamp mod Broager; de havde 4 kontraangreb, Gasfyr _Oliefyr _ Varme _Sanitet
avde faktisk resten af spillet, 8 skud lige fordi samt blikkenslagerarbejde

målet, 2 skud på stolpen, 1 skud på overliggeren, 3I----~~....---..
gange alene med deres målmand; resultat 4-2 til
Broager!!
Vi har trænet hele ferien,(7-10 mand hver gang, flot)
for at være godt rustet til efteråret.
Så når turneringen nu starter igen, vil jeg opfordre NORDBORG
alle, som vil se en god fodboldkamp at møde op på FARVE & TAPET
sidelinien, så vil vi gøre vores bedste for at give god sIorega117 ~~4~i?g6~Ordborg
underholdning, og så er det gratis, og jeg er sikker J...--....;,;;;.;,.;..;,;;..;;;;.,;,;..----t
på, at spillerne giver autografer til de interesserede
??
Jeg vil takke Michael og Preben for den enorme
indsats de har ydet, Michael er rejst (Irland eller
jorden rundt) så Preben har nu overtaget jobbet som
hjælpetræner. Jeg vil også takke både forældre og
NB for den opbakning de ydet ved træning og kørsel 1--------4m.m.
Med sportslig hilsen / Steen MALERMESTER

Her går det (godt) Dreyers el .•serviee-~ ..•.__ ..~_._.__ ..-
vI Nis Dreyer - AUT. EL·INSTAllATOR

./ All indentor el-branchen

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

Brønd 7a. Holm Til. 74 45 02 01
6430 Nordborg 8i111t. 30 74 1403

LANGESØ HERREFRiSØR
vI John H. Rasmussen

Drej el godl nummer

74451231
UNDGA VENTETIDEN - BESTIL TID

Mågev~2. Langes0

~~
Mellemvej 21 - Nordborg

7445 18 52
MALERMESTER

HANS J.
PEDERSEN

HESSELH0JVEJ 10
6430 NORDBORG

Telefon7445 1679
811111.30 74 50 39
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