


Henning blev ved foreningens afslutningsfest den 29.oktober 1994
Idrætsmand 1994*
Han var desværre denne dag forhindret og derfor blev overrækkelsen af pokalen m.m.
foretaget på generalforsamlingen den 27. januar 1995.

Vi ønsker endnu engang tillykke med valget og takker Henning for hans indsats for
klubben.

Det efterfølgende er et udpluk fra formandens beretning for året 1994.
Som nævnt kunne vi sidste år fejre klubbens 25 års jubilæum. Selvom 25 år ikke er den
helt store milepæl i foreningslivet, kan NB se tilbage på en spændende tid med masser

tiviteter på alle områder, en velfungerende forening har mulighed for at spænde

Selvfølgelig har jubilæet kostet klubben en del penge. Vi har derfor søgt om tilskud for-
skellige steder og har fået en god opbakning af alle.
På trods af oprettelsen af en fond til rejser og deltageiser i stævner for ungdomshold
og en del ekstraudgifter i forbindelse med jubilæet, har vi holdt vort mål for 1994, hvad
økonomien angår.
Det har kun været muligt, fordi vi hele tiden har fulgt udviklingen med vore vigtigste
indtægtskilder, og kunne derfor med god samvittighed flotte os lidt mere end vi ellers
plejer.
I dette sammenhæng skal der lyde en stor tak til de personer, som har sørget for, at
vi har haft råd til dette.
Vort LOTTOSPILhar haft en meget fin sæson, fordi Carlo og hans mandskab har ydet
en flot indsats og skabt et fornemt resultat.
En anden 'sværvægter', når man taler om vores alternative indtægter, er FEST-l-BY.
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Også i 1994 har Sven Erik Frederiksen og hans komite
formået at tilføre NB's og NH's klubkasser et meget pænt
beløb, som vi siger tak for.
For nogle år siden fik Peer Christiansen fra SPONSORUD-
VALGET den ide, at NB skulle forsøge sig med at sælge
en julekalender. Det har vist sig at den ide indtil nu har
været særdeles indbringende for klubben.
Også juleballet var af stor betydning f?r klubbens øko-1-------------1 nomi, her kan det oplyses, at forventningerne mht. det
økonomiske udbytte blev indfriet. .
På økonomisiden gik næsten alt som planlagt. Kun kontin-
gent-indtægterne står ikke i et helt tilfredsstillende forhold
til vores muligheder. Her har vi en opgave, der skal løses
- og jeg kan forsikre jer, at jeg vil gøre alt for, at denne
melding ikke gentager sig næste år. . .
Der er sikkert flere ting i vores regnskab, som har irrtt
vores kasserer lidt og måske får vi det at vide, når talle
lægges frem. Et par sure opstød er ~lIadt, m~n ~e kan dog
ikke ødelægge glæden over et godt økonomisk år for NB.
Arets første større arrangement er altid vores SKOLE-
CUP,som i 1994 blev afviklet for 26. gang.
Det er en af de aktiviteter, hvor vi fra bestyrelsen over-
hovedet ikke behøver at blande os. Det kører bare der-
udad - og det kører virkeligt godt. Selvfølgelig er vi klar
over, hvor meget arbejde der lægges i planlægninge~ og
afviklingen af stævnet, men det lægger vi næsten Ikke

t----:::;;;;:;::---1 mærke til, og det har vi ikke noget imod.
Tak til Per Møllerskov, Erik Nørskov og Ib Anthony samt
deres hjælpere for dette stykke foreningsarbejde~ . .. ,
Desværre er der ikke ret mange som leverer frivilligt
stof til SPORTEN,og det er mit ønske, at flere ville benytte
bladet fremover og skrive om deres anliggender eller op-
levelser. En håndskrevet lap papir er nok - Ib skal nok
sørge for, at indlægget senere præsenterer sig pænt i
bladet.
KLUBHUSET har også fungeret meget godt i det forløbne
år. Det var igen rammen om utroligt mange aktiviteter, ~
selvom lokalerne bruges meget flittigt, præsenterer de sig
altid pænt og rent.
Samarbejdet med centrets cafeteria fungerer upåklage
og alle som arbejder for klubhuset har kun ros tilovers for
Sus og hendes mandskab.
Jeg vil gerne takke Leif Nielsen og hans udvalg for deres
indsats for klubhuset. Vi har længe vidst, at Leif efter
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sæson 94 ville stoppe som chef for klubhuset.
Han har været på dette job i 3 år, og i denne periode har
omtalen af klubhuset overvejende været positivt.
Det er også hans fortjeneste, at vi har fået styr på tingene.
NB siger tak for denne indsats, og jeg håber at Leif før e~-
ler senere igen er parat til en ny opgave i klubben. J~g VII
på et senere tidspunkt overrække ham et synligt beVISpå
vores taknemlighed.
Et velfungerende klubhus er meget vigtigt for NB og derfor 1------------""""1
er vi glade for, at det lykkedes os at finde en afløser for .,; ~
Leif, som er villig til at videreføre arbejdet. =\,'r.klipog håidesign
Det er Mette og Kaj Hansen, som fremover skal stå for
vores klubhus. := ,-"~ for hende
De glæder sig til at komme igang, og vi byder dem hje~- ~ \ " og horn
telig velkommen og ønsker dem held og lykke med arbej- ro..J
de' v( Lene Larsen. Sr,lionsvej 5 (vI Kvickly)
B relsen vil idag fremsætte et forslag om, at sløjfe en- Tlf. 74 45 37 64

treen til vores hjemmekampe - forsøgsvis i sæson 1995. 1- ....•
Vi er klar over, at vi mister mellem 2 og 3 % af vore~ ~~~ ,;;//~
indtægter, men er parate til at hente pengene ind igen pa -:9' ."
andre måder. -- ,
Ikke via kontingentforhøjelser - vores fantasi rækker til Un l-bank
mere end at anvende denne nemme løsning. Husk - i de
sidste 5 år har bestyrelsen ikke fremsat eet forslag om
kontingentforhøjelse.
Vi håber, at vi med 'gratis entre' kan lokke flere tilskuere
til vores kampe og samtidig kan give vores medlemmer:
hjælpere og venner lidt af det tilbage, som de giver os I
form af deres indsats for klubben.
Det er nemlig sådant, at de fleste af vores tilskuere på en
eller anden måde har tilknytning til Nord-Als Boldklub og
så virker det lidt småligt, at de skal af med 15 kroner for
at se en fodboldkamp, de selv har været med til at 'fi-
nanciere" gennem deres arrangement for klubben.

Vi har været på JBU's delegeretmøde i Herning, og her t;;;;;;:::::=::::;;;;;1blev det igen fremhævet, at der generelt er mangel på

~~v~:~:fnk~uf~~~~n~B~;:1~~~~d~~~eO~kt~~~~!~~~~:~;~1.~;~1!iE.i
~: le~e~gt!låd~::~,r~~~~t:~~ssen hos nogle er tilstede, 1.I:i.::I.I::.:::.::: .. :...·.·:.:T.L..P.F.G7~4~~9~W1!!~11L9E8~
men man ville ikke betale en sådan uddannelse. Nogle .........•........
klubber har derfor betalt udgifterne for deres kandidater, Send mig en iegnklg ri I klibI~ eller I)'gITXBrI'e,
og dette tilbud vil vi også give vore interesserede. og lad mJ;j glfe el ulcrblndende lJOO.

Bygningsartikler - Trælast

Nordborg Trælasthandel

Holmgade 39· TIl. 74 45 1457

Statioflsvej" Telefon 7<1450533
6430 nordborg Fax 7445 <1<134

~

....
I . , ',' .;.. .-

Danfoss pr. Nordborg, til. 74 45 18 18

*74 45 18 18 BilIII. 30744918

NORDBORG
AUTOVÆRKSTj:Q'ts.

KROGH's
BAGERI

Th. Brorsens Vej 1 6430 Nordborg Th.Brorsensvej 56
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Center Sko

Vi har i den forløbne sæson Haft 25 hold i turneringen. I
dette tal er de hold medregnet, som oldboysafdelingen har
deltaget med. Det er et ganske pænt tal og alt tyder på,
at antallet af hold vi tilmelder turneringerne, er stigende.
Måske ikke til den kommende turnering, men i 1996.
Især i ungdomsafdelingen har vi haft en god tilgang, og
det ser ud til, at tendensen fortsætter.
Det kommer selvfølgelig ikke af sig selv. Et godt spillende
landshold, eller med OB's triuf i Europacuppen sender ikke
flere spillere til Nord-Als Boldklub. Vi skal selv arbejde for
det, og det har vi gjort i ungdomsafdelingen.
For et år siden, kunne jeg berette, at det forløbne år,
havde været et af de bedste, for seniorafdelingen, hvis
ikke det bedste overhovedet, i klubbens historie.
Det samme ville jeg gerne kunne sige om jubilæumsåret,
men alle ved, at det ville have været #Iøgn#.
Vi kom så nogenlunde "helskindet" gennem sæson 94, m
ingen kan være tilfredse med det, vores seniorafdeling
præsterede i det forløbne år.
Vi var alle klar over, at et år som 1993 ikke ville gentage
sig lige med det samme.
Vi var også klar over, at det ene eller andet hold ville få
det svært efter oprykningen, men igen havde forudset, at
forskellen fra det ene år til det andet ville blive så mar-
kant.
Tilsyneladende kunne en del af vores seniorspillere ikke
tåle mere modstand end den de var vant til i de lavere
rækker året før, men i stedet for at tage den nye udfor-
dring op, forsvandt lysten til at spille fodbold ganske hur-
tigt og stemningen til kampe og træning blev mere og
mere pessimistisk.
Der var selvfølgelig undtagelser, men generelt set har
året 1994 ikke været ret spændende for hverken spillerne,
trænerne, tilskuerne eller bestyrelsen.
I seniorafdelingen hører også vores damehold. Holdet var
nyoprykker og måtte for første gang prøve kræfter i Serie
I.
Vi var godt klar over, at holdet havde en alt for lille spil-
lerstab til at gennemføre en turnering uden problemer. Det
viste sig også, da man ikke hver gang kunne stille hal
og nogle kampe måtte aflyses. Det var især til udeka
pene, det kneb med at stille hold, og her vil jeg påstå, at
nogle af spillerne alt for let fandt en grund til et afbud, især
når der skulle spilles kamp nord for Vejle. Holdet,blev -
på grund af visse omrokeringer i andre serier - i Serie l,
men denne status kan vi ikke forsvare i 1995.
Vi har efter mange overvejelser og drøftelser med træ-
nerne og spillerne besluttet, at vi i den kommende sæson
kun vil spille 7-mands fodbold i damerækkerne.
Afdelingen trænger til en sanering. Et par spiller er holdt
op med at spille fodbold, andre vil ud at rejse, spillerne fra
ungdomsafdelingen er endnu for unge til at spille Serie I
fodbold.
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NB's Lilleputafdeling præsenterer sig her i deres nye spilletøj.
Sponsor er POSTVÆSNET6430 NORDBORG.

På billederne ses postbestyrer Steen Rasmussen og Verner Petersen fra ungdomsud-
valget sammen med spillerne fra lilleputafdelingen.
Nord-Als Boldklub siger tak for støtten.
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LOTTOSPIL I NORD-ALS BOLDKLUB
Lottoformand: Carlo Meyer, tlf. 74 45 34 85 - efter kl. 15.00

Repr. fra bestyrelsen: Anders Ebsen

LOTfOHOLDENE OG KØREPLAN FOR FORÅR 1995

HOLD 1 2 3 4 5
SENIOR 1 CLUB22 SENIOR 2 OLDBOYS FORÆLDRE

OPRÅBER Marie Mogens Lis Per Rita
Meyer Christensen Madsen Møllerskov Glock

HOLDLEDER Carlo Bent Anders John Arthur ,O
TELEFON Meyer Riemer Ebsen Larsen Callesen

74453485 74450283 74490018 (74450448) 74453571

MANDSKAB Bjarne Else Jørgen Jens Bent
Pedersen Christensen Jensen Lund Lausten

Erik Gunnar Kirsten Bo Alf
Schwab Antonsen Rudbeck Christiansen Berger

Kjeld Helge Preben Cora
Christensen Rudbeck Chrisensen Fynsk

Hjælpere til Nete Nete Nete Nete Nete
kl. 19.00

Lis Lis Lis Lis Lis

Marie Marie Marie Marie Marie

SPILLEDG. ,
Huskl 04-01-95 11-01-95 18-01-95 25-01-95 01-02-95
Mødetid 08-02-95 15-02-95 22-02-95 01-03-95 08-03-9S\.J
senest 15-03-95 22-03-95 29-03-95 05-04-95 12-04-95
kl. 17.30 19-04-95 26-04-95 03-05-95 10-05-95 17-05-95

24-05-95 31-05-95

Som affe kan se i skemaet mangler Carlo folk, især er det senior 1 der har brug
OBS' for en hjælpene hånd, der må være nogen i klubben, der kan afse et par timer

. hver 5. uge. Tag og ring til Carlo.
Holdlederen er alene ansvarlig for, at der møder tilstrækkelig hjælpere i henhold til planen. Ved evt. afbrud kontakt
HOLDLEDEREN.
Dog skal OPRÅBEREN og HOLDLEDEREN sende afbud til CARLO.

Rev. 1994.12.20/ Ch / Carlo
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Søndag den 18. december afgik Jørgen Hansen, Valmuevej 7,
Havnbjerg ved døden 65 år gammel efter et halvt års alvorlig
sygdom.
I Nord-Als Boldklub og vel især hos hans gamle holdkammerater
på det navnkundige Veteran 2-hold vakte dødsfaldet stor sorg,
selvom vi godt vidste, at Jørgen næppe havde mulighed for at stå
sin sygdom igennem.
f-V gjorde derfor et dybt indtryk på de tilstedeværende blandt
~ gamle holdkammerater ved Nord-Als Boldklubs 25 års ju-
bilæumsreception den 13. november i Nord-als Idrætscenter, at
Jørgen på trods af sin dårlige helbredstilstand alligevel mødte op
sammen med sin kone Erna for at hygge sig sammen med gamle
fodboldkammerater.
Det var typisk for Jørgen, fighter som han alle dage havde været
på fodboldbanen. H an gav aldrig op, og hans medspillere følte
altid, at de kunne stole på deres højre back, den plads Jørgen
altid spillede og spillede godt.
Vi er mange, som vil mindes vor gamle kammerat og savne hans
rolige og stille måde at være på, altid med et lunt smil på læben
og en gemytlig bemærkning, selv når det gik hedest til.
Tankerne går naturligvis til hans kone gennem 40 år Erna og
hans øvrige familie, og Erna har bedt mig videregive hendes
vr-1"e tak for deltagelsen af en række af hendes mands gamle
bJdkammerater ved begravelsen i Ulkebøl Kirke. Det varmede
og gjorde godt.

På vegne af old-boysafdelingen i
Nord-Als Boldklub

Carl Erik Rasmussen
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Genbru9sdag
Lørdag d. 4. marts kI. 13.00 - 17.00

Alle ved, at det er dyrt at købe sportstøj. Mange spillere (især i de yngre
årgange) kan ikke nå at slide deres sportstøj eller fodboldstøvler, før de er
vokset fra det. Hvorfor så ikke hjælpe andre (og måske sig selv)?

Derfor vil NB afholde en "genbrugsdag" lørdag d. 4. marts kl. 13.00 - 17.00 i • '1
klubhuset (samme dag er der skolecup i hallen). V
Du skal gøre flg.:

1) Læg den genstand du vil sælge i en pose tydeligt mærket med:
a) Navn, addresse og tlf. nr.
b) Posens indhold og pris

2) Aflever posen på det store runde bord i klubhuset senest
fredag den 3. marts.

Genbrugsdagen er blevet til på opfordring fra nogle forældre. Succesen
afhænger selvfølgelig af, at der bliver indleveret masser af varer til salg. Derfor
håber NB, at mange forældre vil bakke op om arrangementet.

Evt. usolgte varer tilbageleveres igen, medmindre andet aftales. Varer, der ikke
er mærket med navn og addresse, sælges, og pengene tilfalder klubben.

Som noget nyt vil der samme dag være mulighed for at købe nyt sportsudstyr,
idet MARKUSSEN SPORT repræsenteret ved Verner Petersen vil være tilstede
med en masse knaldgode tilbud. (J

Med sportslig hilsen

NB' s-ungdomsafdeling/ Kjeld Høi
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Valg på generalforsamlingen:
Formanden Peter Glock
bestyrelsesmedlem Verner Petersen
bestyrelsessuppleant 1
John Henning Brammann - nyvalgt
revisor Arne Jensen - genvalgt
revisor suppleant Carlo Meyer - genvalgt
På et spillermøde den 4.2.95 blev Preben Naef valgt som
spillernes repræsentant i bestyrelsen.
Suo leant blev John H. Brammann.

<···g~MilEQ;~~!t~I'9~~ml~g"}>.:.
Oldboysafdelingen afholdt i år sin generalforsamling den
19.januar i NB's klubhus. Der var mødt 37 medlemmer,
hvilket tør siges at være flot mønstret af en klub med 70
medlemmer.
Formandens beretning indeholdt punkter fra hele jubilæ-
umsåret 1994. Peer kom vi rkeligt rundt i alle hjørner, en
god beretning, med ris og ros på de rigtige steder.
Alfred fremlagde et godt regskab, der var holdt inden for 1------------1
rammerne af budgettet 1994.
Formand Peer Christiansen var på valg, han blev genvalgt
(til lykke med det Peer) C.E.Rasmussen blev genvalgt som
revisor, til spillerudvalget blev valgt Bjarne Jensen og
Poul Abrahamsen.
Under eventuelt blev der som tak for vel udført arbejde i
sæson 1994 uddelt gaver til Bent Riemer, Per Møllerskov,
Jørn Nissen og Poul Abrahamsen
C.Blom

Jeg er overbevist om, at vi snart igen kan mønstre et da-
mehold i JBU turneringen.
Det var lidt fra formandens beretning fra generalforsam-
lingen på Nørherredhus den 27. januar. Hvis nogen har lyst
til læse hele beretningen, så ligger den i klubhuset.

- genvalgt
- genvalgt

På billedet ses fra venstre:
kasserer Alfred Hansen, formand Peer Christiansen og
best.medl. Chrest en Blom.

Stort udvalg i dameløj
Storegade 37 . 6430 Nordb<lrg

Tt1.74451579

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

Spil
fodbold

i
Nord-Als
Boldklub
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TELEFON 7445 15 51 • 74 49 05 49

1 A_n_o_n-=..y_m_e_k_la_g=..e_r_o 1

Vedrørende den anonyme klage i "Sporten".
Jeg mener ikke at man i en klub, hvor alt arbejde er ba-
seret på frivillig arbejdskraft, kan tillade sig at kritisere
anonymt.
Når der skal fremsættets kritik, og det skal der, så skal dett------------I være åben og konstruktiv, så man kan få noget positivt
ud af den.
I øvrigt mnener jeg, at alle forældre er forpligtet til at til-
kendegive deres mening/indgå i de vanskelige afgørelser
der er i forbindelse med at holde et hold kørende.
Jeg tænker her på de afgørelser, som skal tages, f.eks.
hvis der er for mange børn til eet indendørs hold, skal man
så lave et stærkt og et mindre stærkt hold, eller skal m~ l
lave to hold, som er lige stærke? "-J
Jeg vil ikke gå længere ind i diskussionen, men blot af-
slutte med at opfordre alle forældre, positive og negative,
til at hjælpe, på den ene eller anden måde, for hvis du /1
vil have indflydelse, så stå frem, kom og vær med i ar-
bejdet.
Mudderkastning, som jeg vil kalde anonyme breve til
Sporten, bringer os ikke videre.
Med venlig hilsen / Jesper Kirkegaard.

M.PERREGAIlRD AIS

8.30 NORDBORG· &.47) MOMMARK

~7 •• 501 50 • ~JH07D10

KORN - FODER~'iTOFFER

STØT VORES

ANNONCØRER

DE STØTTER OS

•...· ~~I~~---M-i-c-ro~p-u-t-a-O~rg~a-n-g~8-7---- __ 1
Fra Pondus Cup 95 som blev afviklet i Toftlund, kunne Mi-
croput endnu engang tage hjem med en sejr.
Efter at de havde vundet deres pulje, skulle de møde IF
Stjerne 2 fra Flensburg i kvartfinalen. Efter en hård og god
kamp, vandt NB med 1-0.
I semifinalen var det så igen et hold fra Flensburg denne
gang IF Stjerne 1. Man kunne næsten mærke at "gutterne"t------------I var opsat på endnu en spændende kamp, det blev det
også, og endnu engang blev det til en sejr på 1-0.
I finalen var det Bevtofte, der fik en så hatten passede,
Microputterne fra NB vandt sikkert, det var andet år i træk,
at de vinder denne Pondus Cup. """
Næste opgave bliver Pondus Cup 95 i Vojens - den 12. (....J
bruar.
John Callesen

BIL-HJØRNET

ES"' vi FrederikHolm
IIWtilX Løjlertoft 13

6430 Nordbom

Tlf. 74 45 1704

VAGN HANSEN SPORT

~ 74 66 1640

Den direkte sportslinie

®
Nyt syn

DIN LOKALE OPTIKER

K. V OptikRANI(XEROX
vI Kaj V. B Kristensen Bidepladsen I 6430 Norobo-q

- 12 -

NYGADE14

TLF.74424110
FAX74 42 1093
TLF.746521 21
FAX74 6521 24

cDrey!!rs:e/:.s~[Yie.!! -
vI Nis Dreyer - AUT. EL·INSTALLATØR

./ Alt indenfor el-branchen
,/ - også salg al et-artikler og hårde

hvidevarer.
Brønd 7a, Holm
6430 Nordborg

1:----:--=--_F_O_d_bO_I_d_S_ko_l_e_l_f_o_d_b_o_ldtr:....:.æ~f 1

~tter i år arrangerer NB i samarbejde med DGI, Sønder-
Jylland en fodboldskole med alternative aktiviteter. Sidste
års arrangement var en stor succes med 85 deltagere.
Selvfølgelig var der ting, som godt kunne have været lidt
bedre. Dette har vi taget højde for i dette års planlægning.
Fodboldtræffet finder sted i tidsrummet mandag d. 3.juli
til ~orsdag d. 6.juli. Desværre har vi i år ikke mulighed for t------------f
at mddrage Sct. Hans aften i arrangementet, da Sct. Hans
aften i år falder på en fredag.
Prisen er den samme som sidste år - 350 kr. og sidste til-
meldingsfrist er den 1. juni. Invitationerne sendes ud i
marts måned, og alle børn mellem 6 og 14 år kan tilmelde
si

t maksimale deltagerantal ligger på ca. 90, er det en
go ide at sende tilmeldingen så hurtigt som muligt, da
man bliver tilmeldt i den rækkefølge, tilmeldingerne kom- 1------------1
mer ind på.
Ønskes yderligere informationer, så kontakt Kjeld Høi fra
ungdomsudvalget.

Til. 74 45 02 01
Biltlf. 30 74 1403

ERIK JENSEN
VoV.5_ Nordborg llpS

Mellemvej2 - Nordborg

Telefon 74 45 05 65
SiIUf. 30 74 05 65

Gasfyr. Oliefyr - Varme - Sanitet
samt blikkenslagerarbejde

I Gule-ærter turnering I
for NB's oldboys og senior oldboys afholdes søndag den
26. februar 1995.
V! mød~s i klubhuset kl. 09.00, hvor der er holdsætning. t------------I
Tilmeldinq kan ske til John Larsen (piccolo) tlf. 74451975
eller Peer Christiansen tlf. 74453388. Pris for at deltage er
35 kr. Nye såvel som nuværende medlemmer kan deltage
og få en hyggelig søndag. Husk varmt tøj samt fodbold-
støvler.
P.u.v.
Chresten Blom

LANGESØ HERREFRiSØR
vt John H. Rasmussen
Drej et godl nummer

74451231
UNDGA VENTETIDEN - BESTIL TID
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Sporten's julekonkurrence blev vundet af MALERMESTER

Jan Andresen, Klynstien 3
Vi en har fået udleveret sin præmie, en kæmpe æske
ch ade samt en jubilæumsvimpel Sporten ønsker til-
lykke.
De øvrige deltagere har fået tilsendt en jubilæumsvimpel,
som tak for deltagelsen. Mellemvej 21 - Nordborg
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