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Denne gang er det NB's lilleputter der får lov til at
pryde klubbladets forside.
Holdet vandt Gråsten Cup 'en og viser sig her med en
flot pokal samt nye træningsdragter. Det var
præmierne efter en 2.plads i de indledende kampe, en
5-2 sejr i semifinalen over værtsklubben Gråsten, og
en vundet finale med hele S-lover Svenstrup fra
Nordjylland.
Flot klaret ! SPORTEN ønsker spillerne og træneren
Sven Erik Lund tillykke.

FRiSØR Skal der festes?

Bent Enghøll
VI UdleJer

Borde·Stole.Tappeplader.
tlf. Scene

74450840 l/S COM.-ARR.
HavnbJarg Butlkcenter tlf. 7445 19 19

Benyt fordelen ved tidsbestilling Nord-Als Idrætscenter
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MALERMESTER

HANS J.
PEDERSEN

DAMEFODBOLD
Vores nuværende hold spiller 7-
mands turnering med stor succes.
Til sæson 1997 er målet at mønstre
et H-mands hold.
Derfor søger vi interesserede
piger/damer, som kunne tænke sig
at spille damefodbold iNB !
Kom allerede nu ud til Nord-Als
Idrætscenter og få en snak med
vores træner Jan Jacobsen og få et
indtryk af forholdene.

Poul Otto Bonnerup vil gerne her i
gennem klubbladet sige NB tak/ar
opmærksomheden ved hans 40 års

fødselsdag.

ocks k/er
Tlf. 74 49 08 83

Parallelvej 2 . Lavensby
HESSELH0JVEJ 10
6430 NORDBORG

Telefon 7445 16 79
BIIUr. ~Q 74 50 ,3~

450 BØRN PÅ
STADION!

Et godt sted
at starte

V0f9"'~
'-'>~,or1OIt lO
8430_0b<><1I .• Danbo Super

Th.BrorsensveJ 46
6430 Nordborg
~ 74 45 11 09

~ DEN DANSKE BANKSå mange børn har der aldrig været på
Langesø Stadion!
NB's og NH's traditionelle Børnehave-
træf blev i år afholdt den 22.august
med rekorddeltagelse.
På denne smukke sommerdag var der
arrangeret forskellige spil på fodbold-
banen og fra klubhusets køkken blev
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MALERMESTER

~-GW1-
M.II.mvej 21• Nordborg

74451852

NB' s damehold træner mandag og
onsdag fra kl. 19.00.

Sl"liQnw~i'~ Lele ton 7-1I\S053l
114~OIlf")rdbolq Fil,1( 74454.' 1·\

Vi glæder os til at se alle
interesserede. På sportslig gensyn.

Seniorudvalget SI LVAN r.:s
~ BENZIN

lojtanoft 13·630<0 NorcIbo<g

TIt.74451704

ERIK JENSEN WS
Nordborg ApS

Aut In'il.tll.ltor. Mellcmvcl 2

74450565
GØR DET NEMTOPSLAGSKASSER

ER FJERNET.
Efter hærværk på et af klubbens 2
opslagskasser i byen har bestyrelsen
besluttet at indrage begge.
Oplysninger om holdene og kamp-
tidspunkter kan fortsat hentes fra
opslagskassen ved klubhuset.

HoI"'9"". 38. Nof<lbotg
11I.74411 14117

cDrey!~ el·s~rviGe-
vi Ni. Olevel - AUT. EL·INSTALLA TØR

./ All indenfor et-branchen
~ - også salg al el·arllklef Ol) hå,oe

h\oiidevate(

arønd 7•. Holm Tlf. 74'502 Ot
64JO Nordborg 811Ut. 30 H l' 03

Center Sko ~MotorA.JS
LUMenVftj, ,. 5430 NOI'ooorg 744$1' 18

Telefax. 744.5 13 13
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Helmut Buss
Havnbjerg Butikcenter
tlf. 744533 74
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DIN LOKALE OPIIKER

Tusind tak for opmærksomheden
ved vores bryllup.

Hilsen
Bjarne & Lene

K. V Optikder serveret diverse forfriskninger. Alle
hjælpere kom fra NH eller NB. Tak til
alle for et par herlige timer ! TI;I,EFON 74 45.15.51 ·7449 os 49

,.....------.-.-------r-.-.-.-----.----..---------.------
LANGESØ

HERREFRiSØR
M.PERREGAARD AIS

KORS - FODERSTOFFERReklameplads
til

salg
,'/John H. Rasmussen
:.\'lågE'nj 2, Langeso

undga ventetid - bestil tid

tlf.74 45 12 31

NORDBORG
tlf. 74450150

JØRGEN HANSEN
AUT, EL· & WS·INSTALLAn~R 74451540

MOMl\1ARK
Uf. 74 40 79 10
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Nordborg, Th. Brorsens Vej 1 ,tlf. 74451547

BESØG FRA RENDSBURG
Veteran - og superveteranholdet
havde lørdag den 15.juni besøg af et
"Alte Herren Mannschaft" fra
Rendsburg. Der blev spillet et par
~'---------'------'-------------'-----r---- -------

NYTTØJHOS

~andbeÆ
Stort udvalg idametøj
Storegade 37 - Nordborg

Tlf. 74451579

NORDBORG
AUTOVÆRKSTED lIS

SMIL TIL
FOTOGRAFEN
Lige som sidste år vil NB også i 1996
tage et billede af samtlige hold der
har været i turneringen. Billederne
skal hænges op i klubhuset, når vi til
vinter el' færdig med en større
renovering af lokalerne,
Samtlige trænere og holdledere har
fået besked om at finde en termin for
hvornår de ønsker deres hold
fotograferet...... . . .

Fotografen vil her gennem
SPORTE'}! opfordre de enkelte
trænere eller holdledere til en hurtig
tilbagemelding.

OB-NYT

JEL-CENTERren
~

Storegade 15, Nordborg
tlf.74 45 0152

MARGUERITTEN
- din blomsterbutik

Parallelvej 6 - Nordborg
Tlf. 74491343

matas
vi Bente Sudcrgaard

Storegade 35 - Nordborg
tJf.74451711

7 mandskampe på Østerlundbanen og
om aften var der grill aften med dans
"og det hele".
OB-bestyrelsen vil gerne sige tak til
de personer, der fik stablet
arrangementet på benene, særlig tak
til Birgit og Poul for arbejdet me'
laksen, til John for indkøbet, til Leif
for musikken og Niels Ole for husly.

SØLVMEDALJER TIL NB
NB havde 4 hold med i DGI's pokal-
turneringen. 3 hold spillede sig frem
til semifinalen, og 2 af dem fik en
finaleplads.
Oldboys A og Veteranerne (dem over
40 år) blev så inviteret til Nr.Hostrup,
hvor finalestævnet blev afholdt
fredag den 30.august.
De fleste spillere har været der før i
samme anledning, og i de fleste
tilfælde er NB kommet hjem med
guldmedaljer.
Sådan skulle det ikke blive denn=
gang. A-holdet tabte 2-1 til Løgum I

en meget spændende kamp, og
Veteranerne blev slået af Varnæs
/Bovrup med 2-0. .
Det blev altså sølvmedaljer til NB -
tillykke med det !

Kun 5 uger ligger mellem disse to billeder. Den nye terasse ved NB' s klubhus
kunne indvies på NB-DAGEN den 24.august. Klubben har selv afholdt alle
udgifter til denne ombygning og medlemmerne stod for det praktiske.
Bestyrelsen siger tak til Kaj og hans hjælpere for indsatsen - de har præsteret et
flot resultat og overholdt leveringsterminen.
En særlig tak til NB's oldboysafdeling for talstærk medvirken under
ombygningen, samt den flotte bænk klubhuset fik som gave denne dag.
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NB TAKKER FOR STØTTEN!

Billederne viser ynglingeholdet i trøjer fra DREYERS EL·SERVICE og et holdfra
oldboysafdelingen i trøjer fra HERREMAGASINET. NB takker for støtten.! næste
udgave af bladet viser vi hold der har fået trøjer fra LILLIANS URE-GULD OG
SØLV og MARKUSSEN SPORT.

Dommer til spiller:
"Kom her hen. Det benspænd er lige til gult kort. Hvad er dit navn ?"
"Ozyleur Ben Mohammed Iznontatijakowski"
"Okay, men husk så, at jeg ikke vil se sådan noget. Næste gang slipper du
ikke med en henstilling".---------------_.__ ._------

JULEMANDEN HOS NB I AUGUST
4c

Har de fået solstik iNB ? - Forkimingen kommer i næste SPORTEN.

')

J

TIL RUMÆNIEN?
NB blev opfordret til at skabe kontakt
med en klub i Rumænien, som ønsker
en udveksling af hold med en klub i
Danmark.
Dette er sket, og vi er nu meget
spændt på hvilke ønsker klubben har.
Ud fra denne tilbagemelding går vi

ang med at undersøge, om en sådan
udveksling kan realiseres .

. en god forbindelse ...

El-hjørnet i centrum I
viGlen" Bemecllel

GI. Guoerup 2
Tl' 74 45 84 15 B,ltl':ln 266[. .39

EFTERÅRSMØDE
Det er en god tradition i NB at
bestyrelsen mindst en gang om året
samler klubbens "fællesfunktioner"
( diverse udvalg ), for at give dem
en orientering om, hvad der rører
sig i NB.
I år sker det mandag den 14.oktober
k1.18.30 i NB'sklubhus. Deltageme
får en personlig invitation til mødet.

Bent Samuelsen
Anlægsgartner

Dyvigvej 1 • 6430 Nordborg

74450865
Fax74450818eBil30740865



Læserbrev

OPLEVELSER VED
EN FODBOLDKAMP
Som gammel fodboldspiller og
nuværende leder i ungdomsafdeling
er der nogle ting man undres over.
Inden kampen fik jeg en snak med
vores træner. Han fortalte om nogle
af hans problemer såsom mange
afbud og dårlig tilslutning til
træningen, men kampe skal jo spilles.

Kampen sættes i gang. NB koturner
på l-O, på trods af at udeholdet
presser, lykkes det NB at score til 2-0.
Lige før halvleg får modstanderen
reduceret til 2-1.
I anden halvleg presser udeholdet
konstant, NB kæmper bravt, men
kræfterne svinder og 10 minutter før
tid går det galt, stillingen kommer på
2-2, 2-3 og til sidst 2-4.
Resultatet kan der ikke gøres ind-
vendinger imod. Der var simpelthen
udsalg fra NB' s side, men det skal der
jo blive, når der skal hentes spillere
fra både 2. - og 3.holdet for at stille
hold.
Jeg vil bestemt ikke bebrejde de
spillere der var på holdet i den kamp,
men derimod dem, som ikke gider
yde en indsats og bakke op omkring
det såkaldte l.hold og klubben i det
hele taget.

Der et' så nogle tilskuere, som synes
hjemmeholdet er for dårlig. Men det
er jo altid let at stå uden for ved
sidelinien og kritisere, mon de nogen-
sinde tænkt på, om de måske selv var

4d
superspillere !
Forøvrigt mangler vi altid trænere -
kom og gør en indsats, så vi kan få
alle holdene til at køre på skinner.

Verner

FODBOLDSKOIJE
DGI 's Anders Runge om Fodbold-
skolen hos NB.
..I denne sommer har DGI Sønderjyl-
land igen afholdt fodboldskoler, det
blev til 13 af slagsen med knap 12
deltagere.
... 12 af fodboldskolerne er det vi
kalder traditionelle fodboldskoler,
den sidste er fodboldskoleni
Nordborg, hvor der bliver spillet
fodbold om fonniddagen og andre
idrætter om eftermiddagen. I år var
var der blandt andet svømning,
skydning, minigolf og kanosejlads.

Indlægget ( en hel side med billeder
i "Sonderjydsk Idræt" 7/96)
forladter ikke noget om, hvad DGI
mener om "vores" made at afholde
en fodboldskole.
Har mener SPORTEN 's læsere?

EN PROTESTSAG
En spiller benyttes på Serie 6,
umiddelbart forinden har spilleren
deltaget i en Serie S kamp. På
kampkortet anføres et forkert navn.
Der nedlægges protest, forholdet
erkendes og begrundes med
spillermangel for at kunne stille hold.
Protesten godkendes. Holdet taber 3-
o. Klubben idømmes en bøde på ialt
1.700 kr.
En protestsag fra en anden region -

RANI< X[r~OX
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Få en god start
Er du mellem 10 og 20? Er der nogel, du
gerne vil spore sammen til? Vil du have høj
renle for dine penge her og nu? Vil du
kunne henle dine penge, når del passer
dig? Vil du have mulighed for ol låne?
Så få en StortJobKo...,n~to~I__ ~~~~
ben opfylder :;:;
olle dine krav. START JOB
Kom ind og
snak med os.

K O N T O

SYDBANK
Sønderjylland

ffi TØJ EKSPERTEN
t-a:we,
~ Storegade . Nordborg
w Tlf. 74 45 16 10

NORD-ALS BOLDKLUB 's KLUBDRAGT
KAN KØBES HOS OS

Q8SERVICE
vi F.Lauridsen d
Langesø, Søvej 1,6430 Nordborg
A u.TO R.EP •.'.VA.SKEANLÆG , ØKONOMITEST
Tlf. 74 45 Ol 63

f~!~xpert
Storegade 39! 6430 Nordborg, tlf. 74 .•5 1606

NB-MICRO CUP'96
Resultaterne fra stævnet var i sidste
udgave af SPORTf.~ Billedet er fra
præmieoverrækkelsen med stævnets
primus motor John Callesen.
NB vil gerne benytte lejligheden til
at takke John og hans hjælpere for
dette flotte arrangement.
Det skulle geme gentages næste år og
hvis der mangies hjælpere, så kontakt
ungdomsudvalget eller et medlem af
bestyrelsen.

7

Til trænere og ledere iNB
I NB har vi et unikt og meget
effektivt "postsystem". Alle vhold,
bestyrelsen og andre funktioner har
deres egen "postbox" i klubhuset.
Her afleveres alle beskeder - det går
hurtigt og sparer klubben for penge
til POltO. Desværre bruger mange
deres box som arkiv og kan derfor
ikke se, når et nyt papir er kommet
til. Derfor, kig iboxen hver gang du
er i klubhuset og fjern papiret !

Skrabeæg
fra

Mjelsmark
Gårdpakkeri

forhandles i flere dagligvarebutikker på
Nord-Als

vi Hans Erik Frost
tlf. 74 45 49 56 eller 30745602
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MED NB TIL SUPERLIGA
Mange afNB's hold har i løbet af sommeren deltaget i forskellige stævner el'
cups.
Det er klubbens mål, at alle hold tilbydes andre aktiviteter end kun træning og
kamp. Det var dog svært at finde stævner for junior, og derfor tilbydes NB's to
juniorafdelinger (drenge og piger) at overvære en superligakamp i Odense.
Den 15.9.96 spiller OB mod F.C.K., og til denne kamp skaffer NB gode
siddepladser og arrangerer turen.
NB's spillere har fået udleveret en personlig invitation og ungdomsudval-get
håber nu, at rigtig mange melder sig til denne spændende tur.

VILDBJERG CUP 1996
SPORTEN har modtaget en meget spændende og fyldig beretning om
Miniputholdets deltagelse i et af Danmarks største ungdomsstævner. Desvæne
er der slet ikke plads til at bringe bare en del af stoffet i denne udgave af
klubbladet, og vi må her nøjes med at nævne det sportslige udbytte af et
pragtfuld 4 dages ophold i det nordlige Jylland.
NB fik en meget flot 2.plads, og blev kun slået i finalen af et meget stærkt hold
fra Thisted. Hele 7 kampe skulle der spilles inden holdet fik en stor po
overrakt, Meget flot klaret i selskab med mange stærke hold, tillykke med det!

NORD-ALS BOLDKLUB
FORMAND : Peter Glock
NÆSTFORMAND : Jens Hansen
KASSERER : Bjarne Knudsen
BEST.MEDLEM : Verner Petersen
BEST.MEDLEM : Bjarne Jensen
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