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GOD MÅLMANDSSPIL
"F odboldeksperter" ser det med det samme - her er et
målmandstalent fra NB i aktion.
SPORTEN har hentet denne situation en
søndagmorgen ved en lilleputkamp, som NB's hold
iøvrigt vandt ien spændende og velspillet kamp.
Her et tip til SPORT17V's læsere. Lad spadserturen gå
forbi Nord-Als Idrætscenter en gang i mellem. Her
spiller NB ca. 250 fodboldkampe i løbet af året!

FRiSØR Skal der festes ?

Bent Enghølf
VI udleJer

Borde-Stole- Tæppepl ader-
tlf. Scene

7445 oe 40 l/S COM•..ARR.
Havnbjerg Butlkcenter tlf. 74 45 19 19

Benyt fordelen ved tidsbestilling Nord-Als Idrætscenter

!~,:lY..I:A~SSEN [ et godt sled at handle ••.• ISPORT "
.A..lUR.UlP - TH', 84 43 10 kontakt Verner på Uf. 74453146



ETMEGET
GODTTILBUD
Som bekendt har Nord-Als Boldklub
en meget god sponsoraftale med
METAX i Nordborg. Denne gælder
selvfølgelig også efter at METAX-
tanken nu er forsynet med en ny
automat, hvor man døgnet rundt kan
tanke.
Man skal bare huske at køre sit
METAX-kontantkort gennem auto-
maten, for man betaler med f.eks.
Dankort.
NB får så 10 øre pr. liter benzin fra
METAX, når kunden har et
METAX-kontantkort, som blev
"formidlet" af Nord-Als Boldklub.
Interesserede der ønsker at støtte NB
på denne måde ~ uden al det koster
dem noget - er meget velkomne til at
kontakte klubbens "sponsormand"
Jens Hansen (tlf. 74491747).

NB's UNGDOM
FESTER
NB' s ungdomsafdeling kalder til
afslutningsfesten ·1996 !
Den foregår i år i centrets store hal
Søndag den 27ooktober
Arrangementet starter k1.12og slutter
omkring kl.17.

2 .
Deltage kan alle ungdomsspillere til og
med drenge- og pige årgangene. .
Selvfølgelig er også forældre, søsken-
de og venner velkommen denne efter-
middag.
Der arrangeres bl.a. en "SNICKERS-
TURNERING" med blandede hold, og
selvfølgelig skal der igen uddeles en
masse diplomer.
Klubhuset er også åbent - så det kan
blive en spændende, hyggelig og
festlig eftermiddag for alle.
Alle spillere hm' fået eller får en seddel
med hjem, hvor der står lidt mere om
denne begivenhed.

KLUBHUS NYT
Som ved flere lejligheder oplyst, agter
NB at renovere klubhuset i løbet af
vinteren. Terassen foran klubhuset er
som bekendt færdig, og nu skal NB' s
samlingsred også indvendig se
ordentlig ud. Det bliver jo flittigt brugt
- og det kan tydeligt ses.
Når der endnu ikke er sat termin på
projektet, hænger det sammen med at
Centeret hm' planer om flytning af
deres kontorlokaler mm. I denne
forbindelse er det nødvendigt a'
indrage vores 2 bageste lokaler.
Nu ingen panik - vi vil få mere plads i
den anden ende med muligheden for
en mere hensigtsmæssig indretning.
Men foreløbig venter vi på NIC's svar.

LANGESØ
HERREFRiSØR

wlohn H. Rasmussen
l\låg('\'Cj 2, Langese

undgå ventetid - bestil tid
tlf.744512'31

M.PERREGAARD AIS
KORN - FODERSTOFFER

NORDBORG
tlf. 74450150

MOII'IMARK
tlf. 744079 10
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SI LVAN
GØR DET NEMT
Ho/~ 3a. Nordborg

1/1.7441114117

Tlf. 74490883
Parallelvej 2 - Lavensby

Center Sko
Helmut Buss

Havnbjerg Butikcenter
tlf. 74 453374

ocks k/er

Et godt sted
at starte

~ DEN DANSKE BANK

Danbo Super
Th.Brorsensvej 46

6430 Nordborg
~ 74 45 11 09

MALERMESTER

~
MellemveJ 21 • Nordborg

74451852

a.s \æf ,klip og hålU05911---- '--ø. '1 for hende
- . I~ l, ,/ og lom

vi hm., l..~'r!';e". SI~lIons••.el ~ {vIKvldlyl
TIf-. 74 45 17 64

ERIK JENSEN WS
Nordborg ApS

Aut In<;.f,tll.lfor. Mellemvel 2

74450565

BENZIN

Lø,tonoft13·8340 No<dborg

nf.74451704
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Nyt syn

O/N LOKALE OPI/KER

K. V OpTIk
TI:LEFON 74 45 1~ 51 - 74 49 05 49

JØRGEN HANSEN
.. .AUT.EL· & WS-INSTAlLATi2)R. 74451540
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NORDBORG
AUTOVÆRKSTED lIS
Nordborg, Th. Brorsens Vej 1 ,tlf. 74 451547

matas
vi Bente Sudergaard

Storegade 35 - Nordborg
tlf. 74451711

Her ses NB 's ynglingehold i deres flotte træningsdragter fra MARKUSSEN SPORT
Nord-Als Bolklub takkerfor støtten.

SØLV TIL DRENGE A
Lørdag den 31.8.96 deltog NB's
drengehold i "Møgeltønder Cup" og
opnåede en flot 2.plads efter en
spændende finale.
Efter stævnet blev indsatsen fejret på
McDonald's!
Kurt, Claus og Rene takker spilleme
for en god dag.

NY SENIORTRÆNER
De fleste er nok bekendt med, at
Flemming Villadsen allerede i starten

JEL-CENTERrm
~

Storegade 15, Nordborg
tlf.74450152

[\'YT TØJ HOS

[Sandbeckl
Stort udvalg idametøj
Storegade 37 - Nordborg

Tlf. 7445 IS 79

af foråret meddelte, at han fra
slutningen af denne sæson vil holde
en fortjent pause som træner for
l.holdet. I denne forbindelse er vi
glade for at kunne meddele, at NB hæ'
engageret Bob Jørgensen til at træne
1.holdet fra sæson '97.

Bob Jørgensen var tidlige:~ ~
førsteholdsspiller i SB og har i
forskellige klubber sidenhen samlet
stor erfaring som træner. På
nuværende tidspunkt er han træner i
EUI.

MARGUERITTEN
- din blomsterbutik

Parallelvej 6 - Nordborg
TIf. 74491343

;
J

RANK X[r~OX
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rm!ml HAVN BJERG
HAVNBJERG BUTIKSCENTER

643ll NORDBORG

TLF. 74 4517 37

~rl'J en "I ,jern
de' l", ,,,d. kvldogysn;nger
"er! nI !>,"T'HI" Hint:' ~gn~ og romi·

11 ••. 11\ penge rå ~pil, vil vi [c-e s

1-:, l?n vqP i 1.0\ VPqO\ Hvi\ dl,

(1f'1;mod· ••.r typC">n dp.r ~H)rfp.r ol

tnhø p<;>nqp.,koP vi vor ml oobe-
r(ll~ rn lur i J<vic:kly. Her er
n~lnl;g gp.vin;! ro oUP.I'yldp.r,
hvp.t er.evte ~(lg.

Op hylder er cfp( mOH~r ol
VO!~~ \IOl11hrndm, som kQmmp.r

igen og igpn. kender en god
I'flndel, nor de ss-r den' og
vf>d. ni Kvidly \Iflr for (>1 IJOVer·

r'vllrr vrJvnlg "I "d'''gr

LILLIANS
URE - GULD OG SØLV

STOAEGADE 15 A· 6430 NORDBORG
TlF 14 45 37 57 FAX:1445 27 62

)

)

k....olil!'1 Iii 9()r1P. pri-

ser. rnkli~k kon du oh:d \r> rå
smilet, om del nr en ol vQrf!~

kunHl)r clu in",d ••.r ro gnr10n
D,..I ••.r nf'mlig tp.rnm~llg ~v;ntl ol

l-olrle .5ilroker on$iql "ft~r en

tur. ; Kv;ckly.

.~ INTERSPOIU
.,.... ~~~~~~nsportSØNDERBORG

Ii~')\
{k' ~I siden 1865
1'7 " «I(IiIM) -pa bordet hvor
~ venner mødes

··r,I'rø"
Sloreqade • Nordborq • 111.74- 45 00 70
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K O N T O

I forbindelse med DGI's og NB's
fodboldskole, der blev afholdt uge 27,
sendte samtlige 80 deltagere en
"ballonhilsen" afsted.
Onsdag aften drev ballonerne flot mod
nord og vi har nu modtaget det første
svar. Et kort fra Uddevalla i Sverige l

.
Få en god start
Er du mellem l O og 20? Er der nogel, du
gerne vil spore sammen iii? Vil du hove høj
renle for dine penge her og nu? Vil du
kunne hente dine penge, når det passer
dig? Vil du have mulighed for al låne?
Så få en StortJobKoJlln~to~I__ ~~~~1
ben opfylder ::::;:
alle dine krav, START JOB
Kom ind og
snak med os.

FRALANGESØ
TILUDDEVALLA

SYDBANK
Sønderjylland

iver Wiile fra NB har laet svar fra den
10 årige Andreas som fandt ballonen, da
han var ude at plukke svampe.
Er der mon andre der har fået en hilsen?
SPORTEN er meget interesseret i at
høre om flere var så heldige.

Storegade . Nordborg
Tlf. 74 45 16 10

AFSLUTNINGSFEST
Klubbens afslutningsfest foregår iår
Lørdag den 26.oktober fra kl. 18.30 i
Havnbjerg Skoles Aula.
Som sædvanlig bydes der på god mad,
underholdning og musik.
Festudvalget gør også opmærksom på,
at drikkevarene også i år sælges til
"særdeles populære" priser.

NORD-ALS BOLDKLUB's KLUBDRAGT
KAN KØBES HOS OS

Q8SERYICE
vi F.Lauridsen
Langesø, Søvej 1, 6430 Nordborg
AUTOREP.• VASKEANLÆG • ØKONOMITEST
Tlf. 7445 Ol 63

f~!~xpert
Storegade 39, 643QNordborg, tlf. 744S 1606
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Til denne festlige afslutning af
udendørssæsonen inviteres senior-
og ynglingesspillere, trænere,
ledere, hjælpere og klubbens venner.
Menuen koster i år kun 100 kr. og
indbetales ved tilmeldingen, som er
senest den 20.oktober.
Har man ikke laet "en seddel" om
arrangementet, kan man tilmelde sig
til festudvalget :
Kevin Autzen - John Bramman -
MOlten Bjørkmann - Preben Naef'-
eller til et bestyrelsesmedlem (se
tIf.nr. på SPORTEN 's bagside).
Vel mødt til et godt arrangement
iNOI'd-Als Boldklub.

'7;u6i/1~{' tdk, f<w olunæJtlu;omAed.Nl' ued. UMI,

eltl.pUUf1' 01/ tale,id dem. de/li ,s.f()./:[espa.fi~
9åtoe/1l

.sIl.1U1e1J.f!j 01/ ~ue'll '1<W-tJ/

NB - HSV?
NB' s miniputter deltager i marts
næste år i et stort indendørs stævne,
arrangeret af HSV fra Hamburg .
Deltagerne kommer fra forskellige
tyske stor-klubber og andre lande.

Skrabeæg
fra

Mjelsmark
Gårdpakkeri

forhandles i flere dagligvarebutikker på
NOI'd-Als

vi Hans Erik Frost
tlf. 74 45 49 56 eller 30745602



_ Udgh·Ni1ldr('.~.~('r('tBlad
(7007 Fac)
Bladnummer 59544

NB's microputter viser stolt deres medaljer, som de har fået ved NB-MICRO
CUP '96. Medaljen er så stor, at man ikke kan se meget af deres flotte trøjer,
som klubben har fået skænket af LILLIANS URE-GULD OG SØLV.
Tillykke tilholdet og trænerne Klaus og John, og stor tak til trøjesponsoren !
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Midthaven 25
Th.Brorsensvej 38
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