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NB's JUNIOR I VILDBJERG
Vores juniorhold har igen i år deltaget i Vildbjerg-Cup. Træneren Steen og
holdlederen Kieran var i sonunerferien med 12 spillere i det midtjydske og
begge har over for SPORTEN berettet, at de sammen med drengene havde en
fantastisk tur Fra torsdag til søndag fik holdet 6 kampe, hvad samtidig
betyder, at holdet nåede langt i stævnet.
Modstanderne havde A-række og mesterrække standard og kom fra Brovst,
Viborg FF, RandaberglSverige, V.K.S., Trauma/Norge og B 1909. Det blev
til to sejre, en uafgjort og tre nederlag.
Steen og Kieran var meget tilfredse med holdets indsats, især når man tager i
betragtning, at man kun havde 12 spillere til rådighed.
" ...Med den indstilling og væremåde holdet har vist i Vildbjerg og i hele
forårsturneringen, forstår jeg ikke, at senior- og oldboysspillere ikke står i kø
for at komme i gang i NB's ungdomsafdeling ...", slutter Steen sin beretning.

NB 'sJuniorhold har fimdet en skyggeplads under stævnet i Vildbjerg.

LODSEDLER TIL SUPER-CHANCEN
Om kort tid introducerer Danmarks Radio en helt ny og spændende udgave af
det populære spil "SUPER-CHANCEN".
Fra den 7.september og hver torsdag frem til jul er der allerede planlagt over
en times spændende TV hver torsdag. Det bliver spil og underholdning,
gæster i studiet, vindere live på skærmen og konkurrencedeltagere i telefonen.
Hver eneste uge sættes der to biler og en masse andre flotte præmier på spil,
og hver eneste uge vil en heldig vinder få op til 3 millioner kr. på lommen efter
spil på SUPER-CHANCE·HJULET.
LodsedIer hertil sælges kun på to måder: Fra posthuset og gennem udvalgte
foreninger. Når der kan tjenes penge er NB selvfølgelig på pletten !
Hvordan du kan støtte os, oplyses om kort tid i dagspressen og lokalradioen.
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SURT ,
•

Det er bestemt ikke Torbens livret
at være tilskuer til træning.
En skade har desværre sat ham et
par uger ud af spil, men ikke af
holdet I

SPORTEN ønsker god bedring.

SØDT ,
•

Gitte og Klaus (fast mand på NT
l.hold) blev gift den 5.aug""
1995.
SPORTEN ønsker tillykke!~--------------------------~

Juniorspilleren Klaus Kjærgaard er igen blevet
udtaget til talenttræning for Region 4's U-17
hold.
Træningen foregår på regionaleenterne i Esbjerg
og Rødekro og der er frem til november planlagt
8 træningssamlinger eller kampe.
Vi ønsker Klaus held og lykke.

TILLYKKE ,
• KLAUS ER MED

Vores venner fra Nord-Als Håndboldklub
kunne den 17.august 1995 fejre deres 25 års
jubilæum.
Vi siger hjertelig tillykke og ønsker dem alt
godt for fremtiden. Samtidig takker vi for det
gode samarbejde vi har haft og håber det må
fortsætte.

SI LVAN
GØR DET NEMT
~ 311.Nordborg

1If.7445t457

3

cDreyers et-service-_._8_._
vi Nis Oreyer - AUT. EL-INSTALLATØR

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

hvidevarer

Brønd 7a, Holm Tit. 14 45 02 01
64JONordborg BillII. 30 741403

MALERMESTER

~
Mellemvej 21 • Nordborg

74451852

e BENZIN

løjIertoft 13·8300 Nordbotq

TIf.74451704

Center Sko
Helmut Buss

Havnbjerg Butikcenter
tlf. 74 453374

ERIK JENSEN WS
NO'dbo'g ApS

Aut Im>t.ll1ator. MeUemvet 2

74450565

mi!iDl HAVNBJERG
HAVNBJERG BUTIKSCENTER

6430 NORDBORG

TLF. 74 4517 37

LILLIANS
URE· GULD OG SØlV

STOREGAOE 15A· 6430 NORDBORG
T1J'74453757 FAX:74452762

.Ab Motor A/S
Lun08f1VØJ 1. 6430 Nordborg .. 7' 45 18 18

Telefax .... __. 74451313

:"G'R'S: ._1 I::!!MDTDRIIf.
,~ lUHOEHVEJ 1 , S430 NORDBORG

Et godt sted
at starte

~ DEN DANSKE BANK

. MALERMESTER

Danbo Super HANS J.
Th.Brorsensvej 46 . PEDERSEN

6430 Nordborg HESSELHØJVEJ 10

~ 74 45 11 09 6430 NORDBORG

Telefon 74 45 1679
BIIUr. 30 74 50 39

··r,I' røl'

Tlf. 74490883
Parallelvej 2 - Lavensby

Sloreqade • Nordborq • TII.74 - 45 00 70

rj')\
I.~, \I, siden 1865
I~ ~I(a,a\-på bordet hvor
~) venner mødes
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~ 74661640

lmaLas

-M.PERREGAIlRD AIS KROGHS BAGERI VAGN HANSEN SPORT LANG;~~~~~~u~fe~ISØR
Drej et godt nummer

744512318~'O NORDBORG - ~7) MOMMARK

~74~50150 - ®IH071110

KORN - FODERSTOFFER

TIL &-or.ens Vej 56, 6oCJO Nordborg ._ 74454779

s-j 3. ~ 6430 Notdborg .. 74451153

...er tk1ipog hårdesign
C\,,,,I --,~'~-. \J~ for hende
~ \\. ./ og ham

vi Lene Larsen. St,tionsvej 5 (vi Kvickly)
Tlf. 74 45 37 64

DET BESKYTTEDE
VÆRKSTED
"ØSTERLUND«
'Aellemvej 16, Nordborg

, 74490450

UNDGA VENTETIDEN - BESTIL TID

lDen direkte sportslinio Mågevej 2. Langesø

RANI<XEROX
Ø" ,-- ,

UnibankStort udvalg i dametøj
Storegade 37 , 6430 Nordborg

TIf_74 451579

vI Bente Sudergaard
Tlf. ?4 45 17 11 Stationsvej c

toregC1 35 - Nordborg 6430Nordbor

BENT
ENGHOFF

Herre & Damefrisør

MARKUSSEN

~Jt:~AARUP~
~ M~lOJa

• et gOdt sted Ilt hsndl" ...

Benyt rordelen
Tidsbestilling

Mandag - Tirsdag - Onsdag

Lørdag lukket

Havnbjerg
ButikScenter

~14 45 08 40
Kontakt VERNER pli

~ 74 453146

SKAL DER
1 FESTES?

VI UDlEJER
BORDE-STOLE-
TIEPPEPLADER-SCENE

I/S COM.-ARR.
Nord-Als Idrætscenter

Tlf. 7445 19 19
RING EFfER EN
PRISLISTE

.~ INTERSPOIrr
..,- ~~~~~~nsportSØNDERBo.RG

"ANDERS-A
Søndag den 13.august afviklede NB l .runde af JBU's "ANDERS-
AND-CUP" for miniput-spillere.
Efter de indledende runder var Broager og Midtals kvalificeret til
næste runde og NB spillede mod Lysabild og to SUB hold om de
sidste to pladser i den næste runde, der spilles søndag den 27,
august.
NB Ivandt fortjent 3-0 over Lysabild og var således klar til næste
runde, hvor vi endnu ikke kender spillestedet.
NB 2 måtte nøjes med en sidsteplads i puljen og hermed stopper
holdets deltagelse i cupen.

INDENDØRS TRÆNING 95/96
På nuværende tidspunkt er klubben i gang med at aftale
træningstids-
punkter til indendørs træning for de forskellige afdelinger.
Klubben er tildelt ca. samme antal timer som sidste år og vi vender
snartest muligt tilbage med de nøjagtige tidspunkter for de enkelte
afdelinger.

NOR RG
J\UTOVÆRKST-F.R.I[~
Th. Brorsens Vej 1 rs430 Nordborg

Storegade 30.0430 Nordborg

EL&WS
JØRGEN HANSEN • vi Kaj V B Kristensen RiClupladsen1 64)0 Norobo-q

L- ~AU~T~.~EL~-~&~VV~S~-~IN=ST~:A~L=~~T~Ø~R~7~4~4~5~15~40~~ ~T~E~L~E~F~O~N~7~4~4~5~15~5~1~.~7~4~4~9~O~5~4~9~~-------------------- ~

,
Nyt syn K. V OpTIk

~~ HVER G
. '.~',~. . /."'1~~::';:'''''~~'~''''':'/, ..•",..~44,,,, '~ .. ,n,.L" .r~. \. J l"':" \,).-N /; \ I 'fi ~"':-;:.

ø ..~.~i· ~~ ... i f l ..~' ):":./I ...•.• ~. \ •• :F.~' ~ •
i, '. c • ir ~;' "," 'li,, .,- .". l' I IJ,... + ,.r." ". ~" ,\ ..., ~ .•~.

t- .••~. "i:;fr"~~;...~,
!:~~. ",\;~~~~%-"...~~~~.~.!~~~-, .\~~~~~.~;!M~~·.~~..:~~~~~~~l\~I~·'. r/ J') .~~

F.. ' j iI \;".
. ,,~iI. i ~\.'c;c:: ~ 1 1

0r du en af dem ' kvaliJel til gode pri-
der får søde kuldegysninger ser. Faklisk kan du ahid se på
ved al sætte dine egne og lorni- smilet, om del er en af vores
liens penge på spil, vil vi fores- kunder du møder på goden.
lå en uge i Las Vegas, Hvis du Del er nemlig lemmelig svært al
derimod er typen der hader al holde sit poker onsigl efter en
lobe penge. kan vi varmt anbe- tur i Kvickly.
fole en lur i Kvickly, Her er

nemlig gevinsi på alle hylder.
hver eneste dag,
Og hylder er der masser ol,
Vores stcmkunder, som kommer
igen og igen, kender en gad
handel. når de ser den - og
ved. ol Kvickly slår for el uover-

Iruffel udvalg af udsøgl

Telefon 74450533
Fax 7445443,1

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

Telefon 7449 13 43

m
JEL-CENTER
TLF. 74 4501 52

STOREGADE 15' 643(1 NORDBORG

~

r",~,. ""''/'!
, "" ":! .:~ .?~

..',~"""-'-~"'-'~"w.d: ]j;::
Stotionsve] 12.6430 Nordborg
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OLDBOYS-SIDENFå en god start
Er du mellem 10 og 20? Er der noget, du
gern_evil spare sammen til? Vil du have høj
rente for dine penge her og nu? Vil du
kunne hente dine penge, når det passer
dig? Vil du have mulighed for at lår)e?

Så få en StartJobKo""n~to:..1------.:~~~~I
Den opfylder -::
alle dine krav. START JOB
Kom ind og
snak med os.

at man sløjfede A og B puljeinddelingen og
k-un lavede en række som skulle spille om at
komme til Landsmesterskaberne, plus at de
bedste kom i en A-række og resten i en B-
række, som så spiller om at blive Sønderjydsk
mester.
Da vi blev nr.2 i vores række efter overstået
forårsturnering, regnede vi med at vi kom i A-
rækken, men sådan gik det ikke, vi havnede i
B-rækken.
Hvad det skyldes, ved de ikke engang hos
DGI - måske er det igen en EDB-fejl!
I efterårsturneringen er vi stadigvæk
ubesejrede.
I pokalturneringen går det også godt. Vi er nu
nået til3.runde og skal møde MIF, efter sejre
over-El.Il og Feldsted.
Ja, det går rigtig god for Senior Oldboys!

Peer

VETERAN
Med DGI's "flexible" planlægning har vi
oplevet at spille 3 kampe på en uge, for så at
ligge stille i de næste 14 dage, og vi har
afviklet vore kampe mandag, tirsdag, onsdag
eller torsdag. En sådan turnerings form kan
man ikke tilbyde klubberne!
Vi har i foråret spillet 8 kampe, fået 3 point og
scoret 3 mål. De der er gået ind omtales ikke.
Det synes vi , er et meget flot resultat, set i
lyset a f, at vi ikke er et resultatsøgende hold.
Vi har spillet mange gode kampe, som blev
tabt med kWI et enkelt mål, men det at score
har vi ikke fundet løsningen på endnu.
Alt i alt har foråret været positivt
spillemæssigt, og tager man holdets
gennemsnitlige alder på ca. 53 år med i
vurderingen, så har vi god grund til at være
tilfredse.
Når vi stadig kan nyde og spille og samtidig
have det sjovt før, under og efter kampene, så
udligner det oftest glæden ved at vinde en
kamp eller også er det ford vi har vænnet os til
at tabe- hvem ved? Vi glæder os til efteråret!

Bent

OLDBOYS A
Forårssæsonen er gået meget godt, med 5-6
nye spillere på holdet skulle vi lige spilles
sarnrnen, men selvom VI havde 6
træningskampe, havde vi lidt problemer i de
første turneringskampe. Men efter 8 kampe
var vi placeret som nr.2 med 12 points og en
målscore på 35-7.
Sidst l maj deltog VI Hørups
jubilæumsstævne, som vi vandt.
I pokalturneringen er vi i semifinalen, som
spilles mandag den 21.8.95 k1.l9.00 på
Østerlundbanen. Bjarne

K O N T O

SYDBANK
Sønderjylland OLDBOYS B

Oldboys B ·95 - ny holdleder - stor succes!
Vi startede med træningskampe den 5.3.95 -
6 stk ialt- alle blev tabt, bortset fra en kamp.
Men da turneringen startede havde den "nye"
holdleder fået sat skik på drengene. Den
taktiske forståelse samt tilfredsstillende
boldkontrol blev indovet under
træningskampene.
Vor målmand (Eric) fik holdlederen også
forklaret hvordan indstillingen skulle være,
Eric har derfor været en af vore støttespillere
i foråret, med den ene store redning efter den
anden.
Hwnøret og kammeratskabet har været
fantastisk godt på holdet.
Lidt tal til sidst : 8 kampe- 6 sejre og kun 2
nederlag.
Første efterårskamp var mod A-holdet - ja
dem måtte vi jo lade vinde !!
Vi ser frem til et vanskeligt efterår, da vi nu
er hos alle de "gode" hold.
Holdlederen for Oldboys B er, hvis nogen er
i tvivl: Bjarne Skou

z
UJ
t-a::
UJe,
~
UJ

Storegade . Nordborg
Tlf. 74 45 16 10

NORD-ALS BOLDKLUB's KLUBDRAGT
KAN KØBES HOS OS

f~!~xpert
Storegade 39, 6430 Nordborg, tIf. 744S 1606

Q8 SERVICE
vi F.Lauridsen
Langesø, Søvej l, 6430 Nordborg
AUTOREP. ,VASKEANLÆG ,ØKONOMITEST
Tlf. 744501 63

SENIOR OLDBOYS
For sen. oldboys holdet er det gået godt i
forårsturnering
Det var en "ombrydnings-turnering", d.v.s.
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J.hold i ny kampdragt. Vi takker sponsorerne. NY FOLK TIL FIB
SENIOR-KONFERENCE Som oplyst i sidste nr.af SPORTEN måtte NB

finde 3 nye medlemmer til FESI-I-BY komiteen.
Det lykkedes meget hurtigt, idet Poul-Otto
Bonnerup, Heinz MOller og Birgit Lyngkilde har
sagt ja til opgaven. Vi ønsker dem held og lvkke
med arbejdet for FEST-I-BY.

Med jævne mellemrum (ca. 8 år) afholder NB en
konference om klubbens fremtidsvisioner.
Næste i rækken afholdes i år i november og denne
gang er temaet "Seniorfodbold i NB". Om kor t tid
kontaktes en del personer, som er ti lknyttet
seniorafdelingen (spillere og ledere), med en
forespørgeise, om de vil deltage.
Konferencen afvikles over en lørdag og søndag
med en ekstern "ekspert" som leder.

r-----------------------------------,
NB's DAMER NR.l "-
Efter 8-2 sejren over SUR sidste mandag ligge
holdet i toppen af rækken. Tillykke I

NORD-ALS BOLDKLUB
FORMAND
NÆSTFORMAND
KASSERER
BEST.MEDLEM
BEST.MEDLEM
SPILLERREPRÆSENTANT
UNGDOMSFORMAND
OLDBOYSFORMAND
KLUBHUS

Midthaven 25
Rugløkke 15
Perikonvej 9
Sprogøvej 10
Th.Brorsensvej 38
Bækgade 12E
Rypevej 60
Turevej 14
Stadionvej Ia

tlf 744531 79
tlf 744541 60
til' 7445 38 21
til' 744531 46
tlf 74 49 1747
tlf. 74490759
tlf 74490018
ur 7445 33 88
tlf. 74 4S 1806

· Peter Glock
• Poul Lyngkilde
• Bjame Knudsen
· Vemer Petersen
• Jens Hansen
: Preben Naef
• Anders Ebsen
: Peer Christiansen
: Nord-Als Boldldub


