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TO HÆDER TIL ANDERS
Endelig fik NB's "altmuligmand" Anders Ebsen et længe fortjent
skulderklap for sin store indsats i Nord-Als Boldklub.

Anders blev på NB's sæsonafslutningsfest den 4.11.95 kåret til
"Årets Idrætsmand 1995" (billede).
Kort efter udnævnte Dagbladet JYDSKE-VESTKYSTEN ham til
"Månedens Sportsleder". Nord-Als Boldklubs klubblad S'PORTEN
tilslutter sig lykønskningeme og takker samtidig Anders for en god
støtte, når der mangler interessant læsestof til at fylde bladet.

FRiSØR Skal der festes?

Bent Enghøff
VI udlejer

Borde.Stole.Tappeplad.r.
tlf. Scene

74 4S Oø 40 l/S COM.-ARR.
Havnbjerg autlkcenter tlf. 74 4. 111 111

Benyt folde/en ved tidsbestilling Nord-Als Idrætscenter

~.

.lVIARKVSSEN I et godt sted at h.ndle ••.. ISPORT
AARUP-TU'. 6443 IO kontakt Verner på tlf. 74 45 31 46
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REKORDTILMELDING
TIL KURSUS HOS NB
Tirsdag den 14.11.95 afholdt NB et
kursus i indendørs træning med mv' s
instruktører Tom Villumsen og Karsten
Sejerup. Kurset trak hele 35 deltagere til
Nord-Als og dette var rekord for de 5
kurser der afholdes i region 4 . Fra NB
deltog 18 trænere.

Ledesedler til "SUPER,CH ANCHEN"
købes hos Nord-Als Boldklub!

Den 8.oktober spilledes finaler i DGI
turneringer på banerne ved Nr.Hostrup.
NB deltog med 2 hold, nemlig Oldboys A
og Senior-oldboysholdet.
Begge hold vandt deres kampe og blev
altså "Sønderjydsk Mester" !
A-holdet spillede mod Hviding og vandt
efter omkamp med 1-0. Omkamp skulle
der også til i Senior-oldboys kampen
mod Notmark som NB vandt med 4-3.
Tillykke til begge hold med det flotte
resultat!

Nord- Als Boldklub vil meget gerne sige
tak ti l Danbo Super og Conni Skilte for
kampdragterne til ungdomsafdelingen

KLUBKONFERENCE
Lørdag den 18.11. afholdt NB den 3.
konference i klubbens historie. Denne
gang var emnet "Seniorfodbold i NB".
SPORTEN bringer i næste udgave et
udførlig referat fra arrangementet.
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AFSLUT~INGSFEST· ~.:ua. ~:
HOS NB s UNGDOM ~;;

JULEKALENDER 1995
Så er NB's populære
julekalender på gaden igen og i
år har vi valgt pigeholdet til at
"pryde" kalenderen.
Der sælges iaIt 1.500 kalendere
og vi håber naturligvis at mange
af klubbens spillere og forældre
støtter klubben ved at købt' "
julekalender.
Der er gevinst på kalenderen
hver dag og vi slutter af med at
uddele 3 gavekort a kr.500,00
når lågen med den 24.12. åbnes.
Vindernumre offentliggøres i
SPORTEN og ALSPOSTEN.
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Søndag den 5. 11.95 blev der afholdt afslutningsfest
for ungdommen i NB og der mødte ca. 80 børn og 50
forældre op.
Dagen startede med en lille turnering mod store mål
og der var masser af præmier til spillerne undervejs.
Herefter var der Kaffe, Wienerbrød, Burger og Saft
samt uddeling af diplomer til alle spillere.
NB takkede 5 aktive forældre med 2 flasker vin. Fra
spillerne var der gaver til deres træner.
Ungdomsudvalget har efterfølgende drøftet
afslutningsfestens form og indhold og mener, at man
skal fortsætte den afslappede og uformelle stil fra i år.
Er der blandt forældrene nogle der har ideer eller
kommentarer til afslutningsfesten hører vi , som altid,
meget gerne fra dem.

Føl' del' blev serveret saft og burger blev der spillet
fodbold ved ungdomsafdelingens afslulningsfest '95.I HUSK NB', WTTO PÅ ONSDAG!

TAK TIL CARLO
Hvert år uddeler Nordborg
Kommune en anerkendelse til
lederne i kommunens foreninger
og i år foregik uddelingen
lørdag den l I. l I. på Rådhuset.

Fra NB instillede vi Carlo
Meyer, der således fik et
skulderklap for det st~-e
arbejde han gør i klubb
primært ifm. klubbens lottospil,
men også fordi Carlo, som
mange andre af klubbens
hjælpere, aldrig siger nej, når
der er brug for hans hjælp.
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"Fritid og Kultur frem mod år 2000'~
Der var stort rykind i Idrætscenteret
lørdag den 28.oktober da den store
Kultur- og Fritidskonference løb af
stablen med ca. 150 deltagere, heraf 4 fra
NB.
Foredragsholderne var journalisten Lone
Kuhlmann, idrætsforsker Claus Bøje,
kultur- og socialdirektør Carsten
Tromberg og Uffe Palludan fra Instituttet
for Fremtidsforskning.
De fire indlæg gjorde det både
spændende og inspirerende for
tilhørerne. Dog kom ingen med
løsninger, men der var stof til eftertanke
i flere af indlæggene.
Især indlægget af Carsten Tromborg fra
Jelling Kommune indeholdt ideer og
synspunkter som vores kommune kunne
drage ind i den debat der må komme her
i vinteren.

TAK
Jeg vil gerne her gennem SPORTEN sige tak
for al opmærksomhed på min 50 års
fødselsdag.
Hilsen Leif Nielsen.

NYT TØJ HOS JEL-CENTER MARGUERITTENI Sandbeckl
~

- din blomsterbutik
Stort udvalg idametøj Parallelvej 6 - Nordborg
Storegade 37 - Nordborg Storegade 15, Nordborg Tlf. 744913 43

Tlf. 74 45 15 79 t1f.74 45 01 52

Ideen med konferencen var også at
igangsætte studiekredse med forskellige
indhold. Temaer som "livslang lære",
"lyd og billeder", "børne - og ungdoms-
kultur" , "lokalhistorie og folkekultur",
"nye grænser" og "fritid" blev tilbudt og
ifølge dagspressen har halvdel den af
deltagerne meldt sig umiddelbart efter
konferencen.
I det store hele var konferencen en
positiv oplevelse, dog savnede jeg de
unge mellem 18 og 30 år, dem varder
ikke mange af, var der i det hele taget
nogle?
Niels Ole bennedsen fra Kernegruppen
skal herfra have tak for et velgennemført
arrangement, vi håber på fine resultater
efter vinterens arbejde med emnerne.
Er nogle af SPORTEN's læsere
interesseret i studiekredsene, kan man
kontakte NB' s bestyrelse, som vil hjælpe
dem videre.

GENERALFOR-
SAMLINGER
NB har fastlagt terminerne for klubbens
generalforsamlinger til følgende datoer:

OLDBOYSAFDELING
Torsdag den 18.1.96

kL 19 i klubhuset

HOVEDFORENING
Torsdag den 25.1.96

k! 19.30 på Nørherredhus

Dagsorden iflg. lovene.
Reserver dagene allerede nu !
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NB 'spigehold har vundet bådeforårs- og efterarsturneringen. Holdets bedrifter blev
omtalt i sidte nummer af SPOR7}]1 - men uden hil/ede. Her er nu etflot hillede af
pigerne og træneren Jørgen Andersen Holdet er ogsa pa arets Julekalender - men
desværre uden Lena (bagerste række, 3. fra hojre). Der findes en "teknisk"
forklaring på hvorfor det er sket, men SPORTleN haber, at Lena 111/ har faet el
plaster på såret.

BØRNE-OG UNGDOMSKONFERENCE
Søndag den 19.11.95 afholdt JBU en børne- og ungdomskonference i Vejen og fra
NB deltog Claus og John som trænere for Micro 90 og fra ungdomsudvalget deltog
Verner og undertegnede.
Konferencen startede med en times træning, hvor Jørn Bach (træner for EFEs
I divisionshold) og Karsten Sejerup (JBU-konsulent) viste lege og øvelser for
aldersgruppen 4-6 år.
Der blev vist en række gode og nemme øvelser, som helt sikkert også ville vækk
begej string blandt NB' s spillere.
Eftermiddagens indlæg stod ledere fra Esbjerg IF 92 for og den "unge klub", der er en
sammenslutning af Esbjerg 0B og Esbjerg 47 viste deres organisationsplan og
målsætning og svarede åbent og ærligt på de forskellige spørgsmål.
Afslutningsvis var der et indlæg fra Dansk Idræts Forbund, hvor konsulent Svend
Pedersen fortalte om projektet "Mini sport" , hvor børn i alderen 4-10 år ikke dyrker en
bestemt idrætsgren, men stille og rolig får lov til at "snuse" til forskellige aktiviteter
som fodbold, svømning, håndbold, spejderliv o.m.a. uden at de skulle være medlem af
en forening. På vejen i bilen fik vi en god snak om konferencen og vi er alle 4 enige
om, at der var dukket ting op, som vi skal arbejde videre med i den kommende tid

Anders

)
J
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NY MEDARBEJDER TIL SPORTEN
Efter Seniorafdelingens konference den
18.nov. har en af deltagerne meldt sig
under SPORTEN's faner.
Vedkommende vil her i klubbladet under
pseudonymet nb med jævne mellemrum
kommentere "NB's verden" på en mere
eller mindre utraditionel måde

)

J 15.00-16.00 Minip. A+B
16.00-17.00 Drenge

TRÆNERMØDE
Mandag den 4.12.95 afholder ungdoms-
udvalget møde med klubbens ungdoms-
trænere om sæsonen 1995. Der afsluttes
med kegling og gløgg og æbleskiver i
klubhuset.

INDE- TRÆNING
Her endnu engang spilletiderne for NB' s
hold i Nord-Als Idrætscenterets hal 2

TIRSDAG 16.00-17.00 Sandkasse
18.00-18.45 Micro 88
18.45-19.30 Junior
19.30-20.15 Lilleppiger
20 15-2100 Piger/Damer
21.00-2200 Oldboys

GENERALFORSAMLING
Som nævnt et andet sted i bladet holder
NB generalforsamling den 25 januar. 1996.

Allerde på nuværende tidspunkt vil vi gøre
ungdomsspillernes forældre opmærksom
på, at alle afdelinger kan stille med 2
forældrerepræsentanter til general-
forsamlingen og disse har naturligvis
stemmeret, som de øvrige deltagere i
generalforsamlingen.
Der er ingen faste rammer for hvordan den
enkelte afdeling vælger forældrerepræsen-
tanterne, men en måde kunne være at
interesserede melder sig til ungdomsud-
valget eller holdets træner i første omgang.

ONSDAG
").•....

16.00-16.45 Micro90
16.45-17.30 Micro 89
1730-18.15 Micro87
18.15-19.15 Minip. CI+2
19.15-20.45 Lilleputter
20.45-22.00 Senior

Viser det sig, at der feks er 3 forældre fra
miniput afdelingen der ønsker at deltage,
kan de naturligvis godt gøre dette, dog
med den lille begrænsning, at kun 2 kan
deltage i evt. afstemninger.

FREDAG

Der gøres opmærksom på, at tiderene
muligvis bliver justeret efter nytår. Vær
derfor opmærksom på trænernes besked.



STØTTEMEDLEMMER
Selvom VI står foran "den dyre
julemåned" har NB sendt giro-
indbetalingskort ud til klubbens 75 støtte-
rnedIemmer (passive medlemmer) og
årets kontingent er uændret 100 kroner.
Blandt støttemedlemmerne trækkes der
104 om et gavekort på kr. 1000, kr.SOO
og S stk på kr.200.

Lodtrækningen finder sted den 11. 12.95
og de heldige vindere vil modtage
gavekortet i god tid' inden jul.

Er der blandt SPORTEN's læsere
personer der ønskes at støtte klubben som
støtternedlem sker indmeldelse til
undertegnede eller et af de øvrige
bestyrelsesmedlemmer.

Anders Ebsen

Nord-Als Boldklub vil meget gerne sige
tak til JEL-CENTEN. for kamptrøjer til
vores 3.hold.

Alle
læsere ønskes
glædelig jul og
godt nytår I

SPORTEN's
en
et
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Få en god start
Er du mellem 10 og 20? Er der noget, du
gerne vil 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 låfje?
Så få en StartJobKo)nn~to~I__ ~~~~!1
ben opfylder ~
alle dine krav. START JOB
Kom ind og
snak med os.

K O N T O

SYDBANK
Sønderjylland

z
W
t-
a::wa.
~w

Storegade . Nordborg
Tlf. 7445 16 10

NORD-ALS BOLDKLUB's KLUBDRAGT
KAN KØBES HOS Os

f~!~xpert
Storegade 39, 6430 Nordborg, tlf. 7445 1606

Q8 SERVICE
v! F .Lauridsen
Langesø, Søvej 1, 6430 Nordborg
AUTOREP. , VASKEANLÆG , ØKONOMITEST
Tlf. 74 45 01 63
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FODBOLDAFSLUTNINGSFESl'
Omkring 90 personer deltog i år ved NB's fodboldafslutningsfest den 4.11.95 i
Havnbjerg Skoles aula. Blandt deltagerne var der i år rigtig mange fra oldboysafdelingen

samt en del hjælpere fra
vores "lottoafdeling". Det er

( dvikling som vi glæder
os meget over. Festen er jo
de "voksnes" afslutning af
året og alle spillere, trænere
,ledere ,hjælpere og venner
af klubben er velkommen.
Seniorspillernes opbakning
af festen er desværre meget
afhængig af, hvordan det går
i turneringen. Der manglede
en del spillere i år !

maf-as

Man savnede også en del
ungdomstrænere - de er
selvfølgelig også velkomne
ved denne fest. Ses vi næste
gang?
Traditionen tro blev der i løbet
af aftenen uddelt pokaler og
gaver til spillere.
"Årets Spiller 1995"blev Kim
Olsen , samme titel gik hos
damerne til Helle Mider (se
billederne). En stor tak til
festudvalget for en god fest..

vI Bente Sudergaard
Storegade 35 - Nordborg

tlf. 7445 1711
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POKALEN "ER FYLDT OP"
På Nord-Als Boldklubs fornemmeste vandrepokal til "Året Idrætsmand" er der ik'
mere plads til flere navne! Følgende blev gennem tiderne hædret med denne titel:
1970-1974 Peter Glock-Viggo Nielsen-Verner Petersen-Poul Verner Pedersen- Ole Lynkilde
1975-1980 Leif Mou-Preben G. Jensen-Bent Riemer-Christian Lassen-Erik Norskov-Carlo Meyer
1981-1985 Poul Lyngkilde-Peer Christiansen-Per Mellerskov-Claus .l.Bonde-Svend Wrang
1986-1990 Bent Enghoff-Benny Jørgensen-Mette Hansen-Chresten Biom-Kaj Duus Jensen
1991-1995 Annelise Jørgensen-Bjarne Jensen-Steen Isaksen-Henning Carlsen-Anders Ebsen

Pokalen har altså været hjemme hos 25 personer, men er på trods af sin forholdsvis høje
alder stadigvæk i god stand. Bestyrelsen må nu finde ud af hvordan "problemet" kan
løses.

DAMERNE BLEV
REGION 4 MESTER
SPORTEN slutter af med en meget
positiv meddelelse. NB' s damehold
blev kredsvinder i 7-mands turneringen
og vandt senere Region 4 mesterskabet.
Endnu engang en stor tillykke fra NB !
Træneren Jan Jacobsen takker spilleme
for en god sæson og glæder sig til
arbejdet med holdet næste år.

NORD-ALS BOLDKLUB
FORMAND
NÆSTFORMAND
KASSERER
BEST.MEDLEM
BEST.MEDLEM
SPILLERREPRÆSENT ANT
UNGDOMSFORMAND
OLDBOYSFORMAND
KLUBADRESSE (KLUBHUS)
SPORTEN
Redaktion
Distribution/Økonomi

: Peter Glock
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: Nord-Als Boldklub

: Peter Glock
: Ib Anthony

Midthaven 25
Rugløkke 15
Perikonvej 9
Sprogøvej 10
Th.Brorsensvej 3R
Bækgade 12E
Rypevej 60
Turøvej 14
Stadionvej la

tIC 7445 31 79
tlf 74 45 4160
tlf 74453821
tlf 74453146
tlf 74 49 17 47
tiC 744907 59
ur 744900 IR
ur 744533 R8
ur 7445 1806

Midthaven 25
Mågevej 25

tlf 74453179
tlf 744505 (JO


