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Søndag den 23. okt. var der afslutningsfest i ungdomsafdelingen, og der
mødte ca. 110 børn og 80 voksne op i hal 2 i NIC.
Fra 12.00 til 14.30 var der indendørs fodboldturnering for de enkelte af-
delinger.
Efter en kort velkomst fortsatte eftermiddagen herefter med diverse
boldlege (sparkebræt, jonglering, gøglerkasse mv.)
Uddeling af diplomer og kåringer afsluttede eftermiddagen og kl. 17.15
sluttede festen.
Der har været nedsat et udvalg til planlægning af årets afslutningsfest
og undertegnede retter en tak til Steen 1.,John C. og Carsten S. for god

p.
a det er den rigtige måde at afholde en afslutningsfest på, kan vi na-
turligvis altid diskutere, og ungdomsudvalget har derfor udsendt 26
spørgeskemaer til diverse spillere og forældre, og vi kan glæde os over
at have modtaget 22 svar og tilbagemeldinger fra spillere og forældre,
som naturligvis vil indgå i planlægningen af afslutningsfesten i 1995.
Anders Ebsen

Ved ungdomsafdelingens afslutningsfest fik Jan Wind en gave af dren-
getræneren Per Rasmussen som tak for hans indsats for afdelingen.
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Vi har modtaget et anonymt brev fra "NOGLE
FORÆLDRE"omkring deltagelsen i Vonsild-Cup
94.
I brevet kritiserer man klubben for at sende
spillere med, der normalt spiller 11-mands fod-
bold, og endvidere er man utilfreds med,at
spillerne fra NB 2 først kunne køre hjem klo
18.00, selvom holdet spillede sidste kamp
12.00.
Vonsild-Cup er specielt for B og C hold, der
normalt kun spiller l-mands fodbold, og derfor
er der noget rigtigt i forældrenes kritik af, at vi
sender spillere fra klubbens 11-mands hold
med til stævnet.
At andre klubber havde gjort det samme, kunne
vi høre, da trænerne i de første kampe havder---~:;;;:;:::---'1travlt med at fortælle deres spillere, at i dag
spiller vi ikke med offside.
NB 2 mødte i første kamp det hold som NB 1
senere spillede finale mod, og de tabte både
denne kamp og de næste to kampe ret stort.
Omkring kørsel hjem bør det bemærkes, at
nogle af spillerne fra NB 2 kørte hjem umiddel-t----------t bart efter klo 12.00, og de øvrige spillere valgte
selv at blive for at følge NB 1 i de sidste kampe.
NB skal naturligvis sørge for at melde de rigtige
hold til de rigtige stævner og ikke undskylde
med, at andre klubber også sender 11-man
spillere til et stævne, der er forbeholdt l-mands
spillere.
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Bygningsartikler - Trælast

Nordborg Trælasthandel

Man fristes næsten til at tro, at NB's fødsels-
dagsfest søndag den 13. november i Nord-Als
hallen var et helt ukendt arrangement for stør- t--~--------I
steparten af klubbens senior- og oldboysspil- ..••.•\\
leret 3$ yl ~.klipog håi-design
Det var synd for bestyrelsen og de trofaste ~ :., . .'..._".', for hende
medlemmer, som havde lagt et kæmpearbejde ;;;;;;, h
i at tilrettelægge dette store arrangement, hvor ~ \.'. .f og om

ben samtidig skulle vise sit ansigt udadtil v/Lene Larsen, Slelionsvej 5 (vi Kviekry)
TIl. 74 45 37 64

O rfor gæster fra nær og fjern.
Disse kunne ikke undgå at få det indtryk, at alt-
for mange medlemmer er nogle rigtig sløve
padder, som bare tænker på sig selv og ellers
er totalt ligeglade med deres klub. Den klub,
som gør et stort stykke arbejde for at medlem-
merne kan dyrke deres sport under gode og
veltilrettelagte forhold.
Så må klubben også denne ene dag kunne for-
lange, at medlemmerne bakker næsten 100%
op omkring en festlig begivenhed, der kun fik
rosende ord med på vejen fra de mange frem-
mødte gæster.
Prøv fremover at ændre den leveregel, som
mange af jer tilsyneladende lever efter, når det
gælder forholdet til jeres klub, Nord-Als Bold- I- ~~_--_I
klub. Den lyder desværre tilsyneladende såle-
des: Først nyd, så yd!

vil overlade til jer selv at finde ud af, hvad
burde have stået!

Med sportslig hilsen
Carl Erik Rasmussen
Et tilfreds old-boys medlem.

Holmgade 39 - Tlf. 74 45 14 57

Stationsvej " Telefon 74450533
6430 Nordborg Fax 74454434

~
~

Dantoss pr. Nordborg, tlf. 74 45 18 18

-74 45 18 18 BilIII. 30 74 4918

KROGH's
BAGERI

Th. Brorsens Vej 1 6430 Nordborg Th.Bror sensve] 56
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malas
Deltag i SPORTEN/s julekonkurrence!
Der er NB's JUBILÆUMSVIMPEL til alle der
svarer rigtigt samt lodtrækning om en KÆMPE
ÆSKE CHOKOLADE!

vj Bente Sudergaard
Tlf. 74 45 17 11

toregade 35 - Nordborg

Billedet til venstre er taget ved et "åbent hus
arrangement" i ungdomsafdelingen.
Hvem er den sportslige mand som jonglerer
drengen på sine brede skuldre?

I@ NB's form. Peter Glock?

(B1 Oldboys form. Peer Christiansen?

(e] Ungdomsafd. form. Anders Ebsen?

Skriv det rigtige svar på et postkort og send det
til:

Danbo Super
Th.Brorsensvej 46 .

6430 Nordborg
~ 74 45 11 09

NB-Sporten
Peter Glock
Midthaven 25
6430 Nordborg

inden den 10. januar 1995
Husk dit navn og adresse

t----------I ~or et par uge~ siden kunne NB's lottospil fejre "20
ars fødselsdag. I dagens anledning var der en gave
og blomster fra lottoformanden Carlo Meyer til fru
Bebensee, som tak for trofast fremmøde i mange år
(billedet foroven) .
NB spiller som bekendt hver onsdag kl. 19 i Havn-
bjerg skoles aula (billedet forneden) og selvom NB's
lottospil altid er godt besøgt, er der god plads til

t--------- .....•endnu flere.
Alle er hjertelig velkommen!

Center Sko •
' I

lhlrnuth BUH

Hnvnblerg Bullkmnlar
6430Nordbnrg - terr. 453374

* * * * * * *

I anledning af NB/s 25 års jubilæum, er der fremstillet et meget
t

JUBILÆUMSHÆFTE
med et interessant og sjovt stof samt mange billeder fra 25 år
Nord-Als Boldklub .•. .•.

Interesserede kan rekvirere hæftet ved at sende et postkort
mærket "Jubilæumshæfte" til: Peter Glock, Midthaven 25, 6430
Nordborg.
Hæftet tilsendes gratis - så længe lager haves.
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Nord-Als Boldklubs 25 års jubilæum blev officielt markeret med en
fødselsdagsfestlreceiption søndag den 13. nov. i hall i Nord-Als
Idrætscenter.
Dagen startede klo11.00 med aktiviteter for ungdomsspillerne og i
denne anledning havde vi bl.a. fået fat på J.B.U./s oppustelige
fodboldbane, der blev flittigt brugt i løbet af formiddagen.

Der var underholdning ved gøgleren Anton, der med god hjælp af
Kjeld Høi, viste numre fra "de fantastiske circusartister".
Undervejs var der pølser og saft til børnene, og efter bortlodnin-
gen af 5 læderfodbolde, kunne vi kl. 13.00 starte ballonslippet,
hvor et par hundrede balloner i sort og rødt blev sendt ned over
børnene. Ballonerne indeholdt sedler med diverse gevinster bl.a.
en walk-man, billetter til svømmehallen, slikposer m.m.
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KI. 13.30 startede den officielle receipton med en velkomst ved
klubbens formand, og herefter var der musik ved Vindstyrke 11,
opvisningskamp på fodboldbanen og sparkebrætskonkurrence.
Undervejs blev der serveret frikadeller og kartoffelsalat, der blev
skyllet ned med iskoldt fadøl. ,
Der var diverse taler til klubben bl.a. en tale fra Carl Erik Ras-
mussen om hans tid i Nord-Als Boldklub. I anledning af 25 års ju-
bilæet, havde klubben oprettet en jubilæumsfond hvor midlerne
skal anvendes til rejser og deltagelse i stævner m.m. for klubbens
u domsspillere.

ge havde valgt at give et beløb til fonden, og vi kunne glæde
os over ialt at have modtaget kr. 24.000da dagen sluttede.
Receptionen sluttede kl. 16.00 og efter et par timers oprydning,
kunne udvalget se tilbage på en god og vellykket reception.

Som det kan ses på billedet, var mange mødt op til receiptionen.
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Lilleputafdelingen deltog i år med to 7-mands hold i "Vonsild-Cup
94./1
Billedet viser vinderholdet fra NB sammen med holdes træner
John Callesen.
I finalen spillede holdet mod Krogsbølle og vandt sikkert med 5-0.
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I Ungdomsudvalget.
Udvalget består af Verner P., Kjeld H., Børge N., Leif K. og Ander E., og
vi har som noget nyt besluttet at holde et ugentligt møde hver tirsdag fra
k!. 17.30 til 19.30.
På disse møder prøver vi løbende at løse så mange opgaver som muligt
d.v.s. skaffe trænere, holdledere, arrangere kurser og ordne de praktiske
ting omkring baner og holdtilmeldinger.
Det er så meningen, at forældre og andre der har spørgsmål og gerne
gode ideer kommer forbi og snakker med os.
. tår gerne til disposition - også på andre tidspunkter.

Kurser
Den S.nov. afholdte vi et kursus om "indendørs træning" og J.B.U.'s 2
instruktører Tom Willumsen, Esbjerg og Carsten Thomsen, Hejnsvig kom
med deres oplæg til indendørs træning. Der var nye ideer til teknisk
træning, skudtræning og meget andet. Oplægget var kort, at man ikke
kun skal spille kamp indendørs, men også bruge hallen til teknisk træ-
ning, hvor mange flere kan være i gang på samme tid.
Der deltog 16 trænere fra Nord-Als Boldklub og 9 trænere fra øvrige
klubber.

Den 14. nov. kørte der et kursus "ungdomsledere", hvor Knud Erik Nyby
fra Sdj. Dommerklub kom med de sidste nye regler omkring indendørs
fodbold.
Denne aften deltog Nord-Als Boldklub med 15 deltagere og der var 7 fra
de øvrige klubber.
NB's deltagere kan i den kommende tid kendes på den grønne J.B.U.
trøje, der viser, at man har deltaget på kurset. .

, 19. nov. deltog NB med Verner P., Niels Ole og Anders E. i J.B.U.'s
børne- og ungdomskonference i Rødding.
På konferencen fortalte HFK om deres opbygning af ungdomsafdelingen
og fra Vojens var der er indlæg omkring pigefodbold.
Det var en interessant og spændende dag, og vi fik mange gode ideer,
som også kan bruges i N.B.
Vi er enige med J.B.U. region 4's formand Bent Clausen, der sagde "at
det er bedre at stjæle andres gode ideer fremfor at komme med egne
dårlige."
Vi deltager også gerne fremover i sådanne konferencer. ,/ A.E.
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He's an Irisbman in Nor~

Hvis man har læst NB's flotte jubilæumshæfte , så har man også set afsnittet om
kampjubilarer. Suverænt øverst på listen over kampjubilarer finder vi Kieran
Daly. Han er i hæftet noteret for 392 kampe, men da opgørelsen er udarbejdet til
og med sæsonen '93, så mangler selvfølgelig kampene for den netop afsluttede
sæson. Her var Kieran en af de bærende kræfter på andenholdet, og han forhøjede
således kamp-rekorden hver eneste weekend, hvor der var turneringskamp.

Kieran har nu spillet langt over 400 kampe, og ved afslutningsfesten den 29.
oktober blev han hyldet som 400 kamps-jubilar. I den anledning havde Sporten for
kort tid siden en lille snak med Kieran.

Kieran, hvornår kom du til Nordborg?

Kieran: Det gjorde jeg i april 1974, hvor jeg var knap 20 år gammel.

Hvad førte dig til Nordborg?

Kieran: Tjah, jeg arbejdede i en tøj forretning i Cork, som er en by på ca.
1S0.000 indbyggere, og altså er den by, hvor jeg boede sammen med min familie oe
hvor jeg også er vokset op. Jeg var ved at være godt træt af arbejdet i
butikken, fordi der var lange åbningstider, som bl.a. gjorde, at jeg aldrig
kunne komme til fodbold i Cork lørdag eftermlddag.

En skønne dag sa jeg tilfældigvis en annonce i avisen, hvor Danfoss i Nordborg
søgte arbejdskraft. Uden at tænke så meget over det svarede jeg på annoncen og
modtog så 14 dage senere et telegram, hvor jeg blev indbudt til en samtale i
Cork. Samtalen mundede ud i, at jeg skulle starte på Danfoss 7 dage senere. Da
jeg var tilbage på arbejdet i tøj forretningen, sagde jeg til chefen: "Jeg holde,
pa fredag!" Det var det.

Jeg husker stadigvæk den dag, hvor jeg skulle rejse. Min far var ked af det og
min mor skyndte sig at pakke kufferten. Hun mente nok, at jeg havde godt af at
komme hjemmefra. Jeg tror nok, at hun regnede med at se mig hjemme igen inden
~et sa længe. Det gik jo lidt anderledes.

Jeg skulle med bus til lufthavnen, der ligger et stykke udenfor Cork. Familien
kørte efter bussen hele vejen ud af byen og lavede al mulig pjat. Når vi er
sammen, sa mindes vi næsten altid denne tur. Det var både sjovt og alligevel en
srr.ulevemodigt.

på flyet fra Dublin til København var vi 26 irere, 'som skulle starte på Danfoss.
Deriblandt var Myles Downey, som jeg kendte lidt gennem Myles' storebror, og
som både jeg og NB kom til at kende. Vi ankom med taxi fra Sønderborg Lufthavn
til Langesø Kollegium søndag eftermiddag. Mandag morgen skulle vi starte på ,
Danfoss. Næste morgen vågnede jeg først kl. 09 og anede ikke, hvordan jeg kom
ned til Danfoss. ( Red: Om det var jetlag eller dansk øl, der var skyld i, at
Kieran forsov sig, vides ikke). Jeg var nød til at gå ud pa landevejen for at
spørge om vej. Pludselig stoppede der en bil og manden i bilen spurgte om, jeg
var Kieran Daly. Det viste sig at være en mand fra personalekontoret på Danfoss,
så heldigvis kørte han mig ned på Danfoss, hvor de andre irere havde fået
morgenkaffe og var samlet til informationsmøde om Danfoss. Bemærkningerne var
mangfoldige! Efter mødet gik vi ned til de afdelinger, hvor vi skulle arbejde.
Jeg kom til ae stå ved en SMT-drejebænk - ja, og siden har jeg været uafbrudt på
Danfoss, hvor jeg i dag er opstiller.

Hvornår startede du i NB?

Kieran: De~ gjorde vel nok i maj 1974. I Cork havde je. spillet hurling fodbold
samt keltic football, hvor jeg spillede på klubbens l. hold. Keltic footbal~ er
en blanding af rugby, basketball og fodbold, og det var den sport, der
~nteresserede mig mest. Men da jeg havde spillet lidt fodbold i Cork og ikke
mente, at der var basis for at etablere keltic football på Nordals, så beqyndte

Myles og jeg at spille i NB. Jeg husker, at vi trænede i 0sterlund og at "Røde
Viggo" var træner.

Jeg spillede min l. kamp i Broballe og vi vandt! Det har nok været med 4.
holdet. Det var lidt forvirrende i starten at finde ud af, hvordan t~ngene hang
sammen. Med tiden fik jeg et par personlige rådgivere i Leif Nielsen og Per
Stolberg. De oversatte så godt som muligt og forklarede også mange ting. Engang
fik jeg det gule kort og Leif Nielsen måtte så oversætte, hvad dommeren sagde.
Efterfølgende skulle jeg selv skrive mit navn i dommerens bog, fordi han var ude
af stand til at forstå mig.

Selvom jeg havde haft de ovennævnte rådgivere, så var det egentlig først det
følgende års opstartstræning, at min bevidsthed omkring træning, hold og
spillere blev dannet. Jeg tror, at denne bevidsthed kom, da jeg i dalen skulle.
løbe. med Finn Christensen på ryggen hele vejen op af trapperne. Dengang havde Vl
klubhus på Skæve Thorvald. Der mange fredage vi matte tage direkte fra
"klubhuset" og ned på arbejde. Det var jo en del af torsdags-træningen i dalen.

Hvilke episoder er v-ærd at nævne?

Kieran: Ja, jeg husker at vi engang spillede en forarskamp i Ketting. Her gav
;eg en spiller fra Ketting en buket blomster og sagde peace, fordi han havde
<aldt mig et irsk svin. Stille og roligt lærte jeg jo sproget. Kettlng-manden så
,øvrigt meget forbløffet ud.

)a vi skulle spille topkamp i serie 4 mod Skelde (nr. l mod nr. 2) var
overskriften i Jydske Tidende: SKELDE FRYGTER lRE~~. Artiklen har jeg stadig
oerhjemme og den handler stort set kun om Skeldes angst for de stærke irere, som
'jB havde. Jeg mener, at kampen endte 2-2 og at Myles og jeg scorede et mål hver.

Jeg husker også en kamp, hvor "Røde Per" fik besked på, at nu skulle han altså
:a sin lillebror til hidse s~g ned. Lillebroderen - det var mig. Om "Røde Per"
,ust var den rette til at fa den besked - det er jeg ikke så sikker på'

Hvordan har udviklingen været?

Kieran: Jeg synes, at spillernes indstilling er blevet dårligere. Hvis der
~odgang i en kamp, så giver folk tit op og kæmper ikke videre. Klubfølelsener
.,eller ikke den samme som tidligere. Jeg oplever tit, at oldboys og veteranerne
:lar en langt bedre indstilling til både kamp og klubliv. De vil skam ikke tabe
en kamp, for modstanderne er jo de samme som for 20 år siden.

Træningen i dag er mere taktisk end tidligere. Førhen var der mere spil og mere
fysisk betonet træning. Jeg mener ikke, at det spillemæssige niveau er højere nu
end det var tidligere - selvom der bruges langt flere penge i seniorafdelingen
end dengang.

?å trods af ovenstående er NB stadig en god klub, hvor der gøres en hel del for,
at medl;'mmerne skal have det godt.

Hvordan har udviklingen været i Irland?

Kieran: I sommerferien var jeg i Irland og kunne konstatere, at meget har ændret
sig siden 1974. Nu går jeg f.eks. i byen med min søsters dreng - ja, der sket
meget i den tid, hvor jeg har været i Danmark.

Hvad med senior-fodbold i næste sason?

Kieran: Vi får se. Jeg er nød til at tage et år ad gangen.

Sporten vil ønske dig, Kieran alt godt fremover.
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I forbindelse med NB's jubilæum har der den 5. og 6. november 1994
været afholdt et stævne i Nord-Als hallen med deltagelse af seniorhold
om lørdagen og gadehold m.m. om søndagen.
Vinder af lørdagens stævne blev SUB Sønderborg, der i finalen slog
Sønderborg Fremad, og vandt dermed 1. præmien der var på 1500 kr.
nummer 2 vandt 500 kr.
Søndagens vinder blev "Vores hold Vester Søvej", som i finalen knuste
"NB gamle drenge"s drøm om 1.præmien, der her var en middag på
Dyvig Kro., 2. præmien var her god vin sponseret af FAVØR i Havnbjerg.
Stævnet forløb godt og tilbagemeldinger fra deltagerne var kun positive.
Som noget nyt prøvede vi at spille på store mål, samt at målmand -
måtte bruge hænderne som ved udendørs, og reglen med 1 spiller ov
stregen var slettet. Disse ændringer gav spillet helt nye perspektiver og
var for både spillere og tilskuere mere interessant at deltage i og over-
være.
Men ingen roser uden torne, vi kunne godt have været flere hold, især
om lørdagen, hvor der kun deltog 6 seniorhold og 2 ynglingehold. Der
var udsendt invitationer til 100 klubber i Region 4. I juniorgruppen var
der kun tilmeldt 2 hold, begge fra NB. Denne gruppe blev derfor aflyst.
Gruppen der har arbejdet med stævnet (Jens Hansen, Fredy Naef, Ver-
ner Petersen og Chresten Blom) vil herigennem gerne sige hjælperne
tusind tak for indsatsen, samt tak til sponsorerne Dyvig Kro og Favør
Havnbjerg for præmierne, samt Nordborg Kommune's kampagne "Nord-
borg Kommune - en verden på vej" for tilskud til arrangementet.

Vinderholdet i jubilæu msstævnet.(søndag)
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For nogle måneder siden blev Nord-Als Boldklub hængt ud i avisen som
en klub der ikke har styr på forbruget af sine timer i Nord-Als Idræts-
center (NIC).
Det var folkeoplysningsudvalget, der meldte ud, at NB i år bruger 600 ti-
mer mere end budgetteret.
Tallene kom frem efter at vi fik en opgørelse over forbruget af vores ti-
~ efter årets første måneder, og ud fra disse tal beregnede vi, at vi
n kom til at ligge ca. 17% over vores budget eller de omtalte 600 ti-
mer.
Vi var selv overrasket over tallene, idet det for os var første gang vi fik
en tilbagemelding fra kommunen over vores faktiske timeforbrug i NIC.
Budgettet blev udarbejdet i november 1993, og da vi ikke kendte andet,
brugte vi selvfølgelig den samme fremgangsmåde, som årene før.
Fremgangsmåden for beregning af vores timeforbrug i NIC bør nævnes
i dette sammenhæng, for der er tilsyneladende ikke ret mange, der ved,
hvordan vores timeforbrug registreres. Det er sådan, at hver gang der
lukkes et omklædningsrum op, kører timetælleren.
Træner vi f.eks. mandag fra 17.00 til 20.00, og der åbnes 4 omklæd-
ningsrum, beregnes vi for et timeforbrug på 12 timer. (3 timer x 4 om-
klædningsrum).
Da 70% af vores timeforbrug går til træning, kan enhver regne ud, hvor
let det er at "samle timer", og hvor svært det kan være at budgettere et
helt års forbrug af omklædningsrum rigtigt.
Ved budgetlægningen i november 1993 prøvede vi dog efter bedste evne
at budgettere timeforbruget for 1994, vel vidende, at vi på dette tidspunkt
i~" kender alle aktiviteter for det kommende år, og heller ikke i hvilket
o. ng NIC "har plads til os", og hvordan de tildeler os deres faciliteter.
En del af vores aktiviteter blev før afviklet på banerne ved Østerlund
skolen, men i år var det muligt at spille næsten alle vores oldboyskampe
på NIC, og det var vi selvfølgelig meget glade for.
Ingen havde dog tænkt på, at vi i grunden slet ikke havde råd til denne
gestus, for sammen med kampene blev der også flyttet en del timer til
NIC.
Vi har også haft et jubilæumsstævne, vi var så heldige at få tildelt en 4-
dages fodboldskole plus en glædelig tilgang i ungdomsafdelingen, men
alt dette belaster selvfølgelig vor timekonto i NIC.
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Folkeoplysningsudvalget har bebrejdet os, at vi ikke holdt øje med for-
bruget, og at vi har forsømt at søge om flere timer.
Dette er nemmere sagt end gjort,for man har jo aldrig før orienteret os
om vores "kontostatus" i NIC, og kun meldt ud på et tidspunkt, hvor det
næsten var umuligt at stoppe eller flytte nogen af aktiviteterne.
Der er altså forklaringer nok, der belyser,hvorfor og hvordan vi er kom-
met i dette dilemma.
Jer er lidt ked af, at vi først nu kommenterer sagen, men det hænger
sammen med, at vi først ønskede nogle forhold omkring vores registre-
ring af timerne og de tal som NIC sender til kommunen undersøgt. Des-
værre venter vi i skrivende stund fortsat på et svar fra kommunen og er
derfor stadigvæk ikke i stand til at komme med de endelige tal.
Vi har dog fået at vide, at NB pr. 1/10-94 har brugt 3465timer, og i okt
ber bliver det ca. 160 timer. Et af vores hold har ønsket at træne et par
uger længere end normalt og derfor kommer NB op på et samlet time-
forbrug på omkring 3650 timer. Vi havde budgetteret med 3420 timer,
altså et merforbrug på 230 timer.
Nu vil nogen måske spørge, hvorfor vi så har søgt om de 600 timer.
Udgangspunktet for den reviderede beregning fra sept. 94 var naturligvis
de tal, vi fik fra kommunen for de første 7 måneder af 1994.
Disse tal viste NB's forbrug af timer måned for måned, og eftersom det
var første gang vi fik sadan en oversigt, brugte vi naturligvis disse tal til
at budgettere timeforbruget i de sidste 3 måneder, selvom vi var over-
rasket over enkelte måneders tal.
At tallene for de sidste 3 måneder faldt til et væsentligt lavere niveau
end vores reviderede budget, kan vi naturligvis kun undre os over og så
i øvrigt konstatere, at tallene falder umiddelbart efter omtalte avisartikel.
Samtidig mener vi, at man har belastet os for 200 timer for meget i juni
måned, men denne påstand er endnu ikke afklaret, da vi som nævnt
stadig venter på en tilbagemelding.
Passer vores beregriinger, rammer vi budgettet helt nøjagtigt, og hvi
ikke, har vi skudt mellem 6 og 7 % ved siden af. Det er efter vores m
ning, under de nævnte betingelser, slet ikke så ringe.
Merforbruget vil altså i værste fald koste kommunen kr.41.400 og ikke
kr. 108.000.
Jer er meget spændt på de sidste "officielle" tal og har derfor valgt at
komme med denne redegørelse først her i SPORTENfor at imødekomme
en del medlemmers ønske om at få lidt at vide om denne sag.
Når tallene ligger på bordet afslutter vi sagen med en endelig redegø-
relse.
Peter Glock
13/11-94
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Martin Jørgensen blev kåret som årets spiller i Nord-Als Boldklub ved
afslutningsfesten den 29.oktober i Havnbjerg skole's aula

På billedet bliver Martin kåret af træner Flemming Villadsen.
Der var også pokaler "fiduspokaler" til Ken Christiansen fra 2. holdet og
Allan Vang Jørgensen fra 3. holdet.
Kampjubilarerne blev også hædret. Der var erindringsgaver til.Kieran
[< for 400 kampe (!). til Gunnar Carl for 300 kampe, til Frank L. Peter-
sen for 250 kampe og til Ken Wonsyld og Per Christensen for 200 kampe.
Hos ynglingene blev Martin Jørgensen kåret som årets spiller.
Damernes fiduspokal gik til Karen Grau og årets damespiller blev Dorthe
Rytter.
SPORTENlykønsker alle de nævnte.
Selvfølgelig bød festen også på god mad, fra Idrætscentret, god musik
blev serveret af Finn's Diskotek og underholdningen på scenen var helt
i top. ( se billedet)
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Hvor de dog kan.
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Der har været utroligt mange aktiviteter i klub-
ben i den seneste tid og derfor er det blevet til
en hel del stof til vort klubblad, mere end nor-
malt.
Derfor er dette nr. af SPORTEN lidt forsinket,
men til gengæld "prop fyldt" med interessante
artikler, oplysninger og historier fra NB's klu-
bliv.
Det er samtidig den sidste SPORTENfor i år, og

vom der var planlagt et nummer mere i dette
, håber vi, at vort klubblad har levet op til je-

res forventninger. 1----------41
SPORTENønsker alle NB's medlemmer og de-
res familie, alle venner af klubben, alle annon-
cører i bladet en glædelig jul og et godt nyt år!
Ib og Peter

Stort udvalg i darnete]
Sloreg.de 37 . 6430 Nordborg

TH. 74 451579

Spil
fodbold

i
Nord-Als
Boldklub

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 74 49 13 43
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1~30 NORDBORG· 6-(7) MOMMARK

• ~7H50150' ~1«07g10
KORN - FODERSTOFFER

TELEFON 7445 15 51 • 74 49 05 49

M.PERREGAIiRD AIS

Drengene har haft endnu en fornem udendørssæson.
Jeg har været træner for dem i ca. to år, og det er
stadig en fornøjelse at træne/være med kamp. Sam-~----------tmenholdet har resulteret i mange gode oplevelser for
disse drenge, det er en undtagelse, at nogen har
svigtet, og de nyankomne er blevet modtaget godt
og nogen er hurtigt blevet spillet ind på 7-mands
holdet, hvor andre har deltaget i propagandastævnet.
Holdet har trænet to gange ugentligt, de har ikke
svigtet, og det skyldes nok, at Microput 87- ynpJ:<Q
forsat har et godt kammeratskab blandt spiller/t
ner/holdleder og ikke at forglemme forældrene.
Resultatmæssigt har det været en fin 94 sæson, og
det store kampantal de har spillet, skyldes nok deres
iver efter at spille fodbold.
Den største oplevelse har nok været Anders And Cup
finalen i Brande. Vi havde fået en bus til turen, og vi
kunne fylde bussen med 38 tilhængere og spillere,
og det er et tegn på, at der er interesse for de små
årgange .....----------t Vi vandt turneringen med 20 points, en målscorer på
31-6 og SUB der blev nr.2 fik 16 points og en mål-
scorer på 33-17.
Hvis jeg ser tilbage på året, har de vundet mange
kampe, og det kan også ses på deres statestik for
året, der er gået, og jeg håber at indendørssæsonen
94/95 blive lige så pris værdi, som udendørssæsonen....-----------t har været.
Holdet har spillet 64 kampe - 45 sejre, 7 uafgjorte og
12 tabte med en målscorer på 150-63.
Jeg vil endnu engang sige tak til forældrene for de,
opbakning og håbe at indendørssæsonen 94/95•..
blive en god sæson.
John Callesen

BIL-HJØRNET

8""vi Frederik Holm
ntl!tilX Løjtertott 13

6430 Nordborg

Tlf. 7445 1704

VAGN HANSEN SPORT

w; 74 66 16 40

Den direkte sportstinte

~
Nyt syn

DIN LOKALE OPTIKER

K. V OpTIkRANI<XEROX
vI Kaj V B. Kristensen Ridepladsen 1 6430 Nordborg

- 20 -

~INTERSPORr
.,.-- rohleder sport

6400 SØNDERBORG PF:RLEGADE 27 TLF. 74 424110
FAX 74421093

6300 GRASTEN NYGADE 14 TLF. 74652121
FAX 746521 24

cDrey~rs.e/~!t!J!!.g~-
vi Nis Dreyer - AUT. EL·INSTALLATØR

./ All indenlor el-branchen

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

Brønd la, Holm Til. 74 45 02 01
6430 Nordborg Billll. JO 74 1403

ERIK JENSEN
V.V.S.Nordborg llpS

Mellemvej 2 - Nordborg

Telefon 74 45 05 65
Biltlf. 30 74 05 65

Gasfyr - Oliefyr - Varme - Sanitet
samt blikkenslagerarbejde

NORDBORG
FARVE & TAPET

Sloregade 17 - 6430 Nordborg
Til. 74 45 00 69

LANGESØ HERREFRiSØR
vi John H. Rasmussen

Drej el godl nummer

74451231
UNDGÅ VENTETIDEN - BESTIL TID

Mågevej 2, Langesø

MALERMESTER~-rri-~--
Mellemvej 21 . Nordborg

7445 18 52
MALERMESTER

HANS J.
PEDERSEN

HESSELHØJVEJ 10
6430 NORDBORG

Telefon 74 45 16 79
BIlIII. JO 74 50 39
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