


ONSDAG 10.MAJ
Festpladsen åbner kl. 18 med
Tivoli, pølsebod, ølvogn og et
nyt øltelt, som opsættes på for-
ph~sen. KI. 20 åbner FEST-
MTET, hvor der bliver musi-
kalsk underholdning ved den
kendte troubadour Tim Hansen
afvekslende med diskoteksmu-
sik ved Finn Borup. For de spil-
lelystne bliver der lejlighed til at
vinde de helt store præmier v':"
FEST-I-BY's kæmpe lottospil I

aulaen på Havnbjerg skole.
Festpladsen lukker kl. 23.~

I hal 1 kan man opleve Dan-
marks stærkeste mand, Georg
Olesen, som demonstrerer sin
enorme kræfter. Det starter kl.
20, og entreen åbner kl. 19.30
Pris: 20 kr. for voksne og 10 kr.
ror børn under 12 år. Første af-
deling byder på en række bør-
nekonkurrencer og i anden del
kan voksne vinde op til 5.000
kr. ved at udfordre Danmarks
stærkeste mand. I pausen
bliver der mulighed for at købe
forfriskninger på festpladsen.

~.rlD'

!FREDAG 12.MAJ
Festpladsen åbner kl. 13,- og
allerede kl. 13.30 kan man
Komme til at opleve Danmarks-
premiere på en helt ny sensa-
tion: KATAPULT-SPRING. Det
foregår ved at de vovelystne
bliver skudt højt op i luften ved
hjælp af et katapult-sæde, for
derefter at falde ned med be-
nene fastgjort til en elastik. KI.
14.30 går startskuddet til årets
store damefrokost i Hal 1. Her
underholder gruppen COCK-
TAIL ml Elvis Show.

FEST-l-BY
NB's & NH's store byfest i Bededagsferien

TORSDAG 11.MAJ
Om formiddagen mellem kl. 10
og 12 er alle børn fra de nordal-
siske daginstitutioner inviteret i
Trtl{OLl. Børnene får mulighed
fUelt gratis at afprøve alle de
kørende børneforlystelser og
Kjærs Tivoli byder på en forfris-
kende is til alie børn. Festplad-
sen åbner igen kl. 18 med
TIVOLI, pølsebod, ølvogn- og
øltelt. Festteltet har åbent
mellem kl. 19 og 24 og herinde
spiller PERRON 7.
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Havnbjerq Butikscenter

r:: ~ HAVNBJERGLEI!IUJ TLF. 74 45 1737

Festteltet holder åben fra kl.1 købe forfriskninger. På cykel-
14-01, og det er igen PERRO kortene, som koster 10 kr. for

t------------I7, som sørger for den helt rigti- voksne og 5 kr. for børn, træk-
ge stemning. kes der lod om en række flotte

præmier. KI. 13 åbner FEST-
LØRDAG 13.MAJ TELTET, hvor LokalBrugsen i
KI. 10 starter et stort sambaoPti-Langesø har anrettet et festligt
tog fra Løjtertoft og bevæger sildebord m.m. Til tonerne
sig op ad Storegade til Kvickly Hr. Jenssens Jazzkapetlr,
og tilbage igen. De ca. 50 sam- de trætte cyklister og øvri
bamusikikere og dansere gør gæster spise sig mætte i gratist------------t ophold flere steder undervejs. sild og pølse - og nyde den
Festpladsen åbner kl. 13, og kl. sidste FEST-l-BY dag. KI. 14
14 starter RUNDBOLDKAMPE, udtrækkes vinder-nummerne i
NE. KI. 15 er der en ny attrak- FEST-l-BYs store kontantlotte-
tion, nemlig en S0KAMP på ri. Ellers er denne sidste FEST-
Nordborg Sø i kanoer mellem I-BY-dag helliget børnene. De
promenente personer. KI. 15.30 mindste fodbold-drenge dyster
afholdes et PLAY-BACK-show om Als-mesterskabet for mini-
på en scene ved indgangen til putter og samtidig afvikles et1-----------4 Idrætscentret. Festteltet åbner håndboldstævne for mikro'er i
kl. 14. perron, 7 spiller indtil kl. ~ Hal 1. På Festpladsen arrange-
18, og fra kl. 19 til kl. 01 spiller res en række konkurrencer for
kvartetten COCKTAIL op til en børn i alle aldre og T-tVOLl
svingom og ind imellem optræ- kører med halv pris om efter-
der selveste Elvis Presley. i~middagen. Festpladsen lukker

kl. 18.
SØNDAG 14.MAJ
Den efterhånden traditionelle MANDSKAB1-----------1 FAMILIE-CYKELTUR med start Hvis du er interesseret i at
og mål fra Festpladsen indle- hjælpe til FEST-l-BY, så kon-
des kl. 11. Turen er ca. 15 km~ takt venligst Sven Erik på te e-
lang og der er indlagt passende fon 74450808 (dag) elle'
pauser med mulighed for at 74450532 (aften)

. _._._~-_ .. -

C01l/øV'f;flo!f/1/J!
Storegade ZlB· Nordborg . lir. 74 490567

~s
URE GULD SØLV

TLF. 74 45 37 57
Storegade 15 A - 6430 Nordborg

DU ER ALTID
VELKOMMEN I
NB's KLUBHUS.

~
JEL-CENTER
TLF. 74 4501 52

STOREGADE 15 • 643(1 NORDBORG

,\\:,
{~:'~II siden 1865
1:1 " a(filR\ -pa bordet hvor
~') venner mødes
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Fredag den 31. marts afholdte NB kurset
"Vores hold" for mini-put afdelingen.
Der deltog 20 børn og 20 forældre i kurset,
der var under god ledelse af J.B.U. instruk- t-~~-------I
tøren Carsten Fursting fra Esbjerg. ~\
Dagen startede med 10 lege i hal 2, hvor :\fl1ipoghårdesign
Carsten trænede med børnene, mens for- ::=: ~tiD for hende
ældrene kiggede på. E ~ og hOlil
Herefter forsatte børnene med en turnering, vILeneLarsen,SI_lionsvej5(v/Kvickly)

forældrene og lederne gik til mødeloka- Til. 74 45 3764

le , hvor den teoretiske del foregik. 1----------1
~~~ r./~Der var en god snak om "Hvad ved vi alle- -:9' -..

rede nu om børn og fodbold" og "Hvordan --,
kan holdet bruge forældrene", og det vir- Unibank
kede som om, at forældrene var meget op-
satte på at hjælpe, og det er jo allerede et
godt tegn.
At informationen fra klubben til forældrene
ikke altid har været den bedste, fik vi også
at vide, så det må der jo rettes op på.
Herefter var der en kort orientering om
klubbens organisation og økonomi, og af-
slutningsvis kom afdelingens 4 trænere med
deres informationer om den kommende 1-----------4
sæson.
Alt i alt en god eftermiddag/aften, og jeg
~-~er, at vi også får mulighed for at afholde
~ende kurser i nogle af de øvrige afde-
linger i ungdomsafdelingen.

Bygningsartikler - Trælast

Nordborg Trælasthandel

Holmgade 39 - Til. 74 45 14 57

Stationsvej ,. Telefon 74450533
6430 Nordborg Fax 744541\ 3,1

~

..•. .' _:
.1.. •

Danloss pr. Nordborg, 111.74 45 18 18
'7445 18 18 Billl!. 30 74 4918

NORDBORG
J\lITOVÆRKST-F'p"'~~

KROGH's
BAGERI

Th. Brorsens Vej 1 6430 Nordborg Th.Brorsensvej 56
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Stort udvalg I darnete]
Storegade 37 . 6430 Nordborg

TH. 74 451579

,matas

Danbo Super
Th.Brorsensvej 46

6430 Nordborg
~ 74 45 11 09

Center Sko •
I

lhlmulh BUH

lIovnblerg Fullhc.nlar
0430Nordborg - till!. 453374

Mod EM-guldet:
Hvis der udbryder borger-
krig i Spanien, eller hvis
Albanien slår Makedonien
med mindst tre over
skydende mål i retur-
kampen, og vi mod
Belgien har mindst tyve
knob medvind i anden
halvleg, skulle
guldet være hjemme i EM.
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Locks k/er

vi Bente Sudergaard
Tlf. 74 45 17 11

toregade 35 - Nordborg Som bekendt har Mette og Kaj Hansen
1---------1 overtaget "bestyring" af NB's klubhus.

På et nyligt afholdt møde blev klubhusud-
valget og bestyrelsen orienteret om, hvilke
planer de har med klubbens samlingssted.
Om kort tid bliver der indrettet et "børne-
hjørne" i klubhuset med et møblement o
legesager for de hel små, og hvis økont---------- ....•mien tillader det, bliver der i løbet af året
opstillet en computer med spil for de lidt
ældre børn.
Der er også et ønske om at forsyne lokalet
med en skydevæg, således at man ved be-
stemte lejligheder kan dele lokalet i to rum.

I- ~ Men også her bestemmer økonimien, hvor-
når projektet kan realiseres.
Sikkert er dog, at man efter turneringen går
igang med at give lokalerne en ansigtsløft-
ning med maling af væggene og omrokering
af billederne.
Udenfor er der planer om at forskønne ter-

I----------t rassen lidt, og der bliver lavet en sandkasse
til børnene.
Mette og Kaj vil også forsøge sig med salg
af ringriderpølser ved 1. holdets hjernrn-: ,
kampe.' ~
Det bliver spændende at følge, hvor mange
planer der kan realiseres og hvor stor en
opbakning de får ved de forskellige tiltag.
SPORTEN ønsker Mette og Kaj held og
lykke og god arbejdslyst.

·..···~~:!.!r~·:ji!~~mpl9r~~~~••.~ .
Så er vi startet på en ny sæson med både
træningsturneringer og den alm. turnering. t---------'1
Mit håb for den nye sæson er, at vi kan
undgå alt for mange flytninger af kampe. I
sæson 94 var der alt for mange flytninger,
f.eks. var der i efteråret 27 kampe, der blev
fl tet, det var 27 for mange, det er et stort

ejde at flytte en kamp.
Et eksempel på en flytning:
Efter at I har ringet til mig, skal jeg have fat
imodstandernes kampfordeler, han skal
have i træneren for det pågældende hold for
at høre om han vil flytte kampen, melde til-
bage til mig at det vil han, jeg skal have fat
i vores træner for at fortælle, at man godt t-----------I
vil flytte kampen, have at vide hvornår vi så
kan spille, jeg sender så brev til modstan-
derne og fortæller dem, at vi gerne vil spille
en bestemt dag, får så besked retur, at det
er ok, skal så sende brev til dommerklubben
med besked om, at kampen er flyttet, så
først herefter må man betragte kampen som t----------I
flyttet.
Så jeg håber, at I vil vise lidt forståelse, når
j ikke vil flytte en kamp. I håndbogen står

, at for at flytte en kamp skal 28 dages
reglen overholdes, dommerklubben med-
deler at det skal ske 10 dage før kampen, t----------t
ellers får man ingen dommer! STØT VORES
Med venlig hilsen
11 mands kampfordeleren
Birger Andersen

)
)

Tlf. 74 49 08 83
Parallelvej 2 - Lavensby

Et godt sted
at starte

~ DEN DANSKE BANK

M~'RGUERITTEN
- din blomsterbutik.
Paral\clvej 6 - 6430 Nordborg

Telefon 74 49 13 43

ANNONCØRER

-7-
DE STØTTER OS



,t~~~~gJ~jl:9y(~~r«
I bladet "Jysk fodbold" kan man læse om,
hvorledes oldboysspillerne i Skjern GF på
en prisværdig måde rakte klubben en hjæl-
pende hånd.

•...------ns----t En velfungerende ynglingeafdeling bevir-
== o :i kede i 1993 stor tilgang af spillere fra op-~~ « landet. Og dermed også et stort transport-
~ ~ ,VI behov. Seks af oldboysspillerne stillede sig
O -= .! på skift til rådighed som chauffører - en uge
..J ~ O af gangen.
VI C) ~'. nsenm -c C)

• VI ••••
Z r:: Cl)~O:C
VI •••• r::::s Cl) >J: > ns~J: Søndag den 21. maj fejrer J.B.U. 100 års1----------1 fødselsdag, og dette skal naturligvis marke-

res - ikke kun med pindemadder og fine ta-
ler, men også med masser af aktiviteter ude
i klubberne.
Ideen er kort den, at J.B.U.'s klubber holder
åbent hus denne dag og herved giver klub-1----------1 bens ungdomsspillere mulighed for en dag
med masser af spændende aktiviteter.
NB har meldt sig til rækken af klubber, der
holder "Åben klub", og i første omgang ·1
vi deltage i informationsmødet den 23. .,
og vi vender herefter hurtigst muligt tilbage
med nye informationer.

M.PERREGAIIRD AIS

S~10 NORDIlORG· &e7 J MOMMARK

~7H50150 . ~IH07il0
KORN - FODERSTOFFER

BIL-HJØRNET
@""V/FrederikHOlm
Itwtax Løjtertoft 13

6430 Nordborg

Tlf. 74 45 1704

VAGN HANSEN SPORT

~ 7466 1640

Den direkte sportslitile

Så længe du ikke er for gammel til at spille oldboys,
er du heller ikke for Kammel til at hjælpe din klub!

~b,:;r(~

DIN LOKALE OPTIKER

RANI<XEROX ~
Nyt syn K. V Optik·

vI Kai v. B. Kristensen . Ridepladsen 1 60130 Nordborg

TELEFON 7445 15 51 • 74 49 05 49
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Spil
fodbold

i
Nord-Als
Boldklub

,..,...•..':i:·!lø~i~:61'dåtiøvl~t~:••:.I:••••••••••.i.1.
Så kontakt Jan Andersen, Klynstien 3 tlf.
74450123. Jan har et par ADIDAS støvler
størrelse 38 1/2 til salg for kun 75 kr.

cDreY!lIS:e/~~~-
vI Nis Dreyer - AUT. EL·INSTALLATØR

/ All indenlor et-branchen
/ - også salg al el- artikler og hårde

hvidevarer.
Brønd 7a, Holm Tlf. 74 45 02 01
6430 Nordborg BiIlIt. 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 - Oliefyr - Varme - Sanitet
samt blikkens/agerarbejde

··.!:~;~~~~I~···.···
.........e::lf·;i(ffiij

Mandag d. 15/05/95 kl. 19 - 22

Vi starter i gymnastiksalen, medbring træ-
ningsdragt + sko. Man skal være aktiv. Så
går vi i mødelokalet og får noget teori. Der
serveres kaffelthe + ostemad.
Alle trænere BØR MELDESIG!
Kurset bliver kørt af konsulent Svend Pe-
tersen.
Vedr. tilmelding kontakt Verner på tlf.
74453146 LANGESØ HERREFRISØR

vi John H. Rasmussen

Drej el godl nummer

74451231
UNDGA VENTETIDEN - BESTIL TID

Mågevej 2, Langesø

MALERMESTER~wL;;l
Mellemvej 21 - Nordborg

7445 1852

~INTERSPORr
...-- rohleder sport

6400 SØNDERBORG PERLEGADE 27 TLF. 74 42 4110
FAX 74421093

6300 GRÅSTEN NYGADE 14 TLF. 746521 21
FAX 74 6521 24

MALERMESTER

HANS J.
PEDERSEN'

HESSELHØJVEJ 10
6430 NORDBORG

Telefon 74 45 16 79 .
811111.30 74 50 39
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