
Verner med hædersbeviset

TIL LYKKE VERNER
om tak for en stor indsats for dansk
rigdomsfodbold gennem lang tid fik

Verner Petersen Leo Dannin's rejsele-
gat på DBU's repræsentantskabsmøde
den 22.2.1997 i Odense.
Hvert år uddeles legatet til fire fodbold-
ledere, der er in stillet fra deres respek-
tive lokalunion .
28 års frivilligt arbejde for Nord-Als
Boldklub blev belønnet på behørig vis.
Verner vil bruge legatet til en rejse med
fodboldlandsholdet, når de til oktober

tager til Grækenland.
Endu engang et hjerteligt til lykke med
dette fortjente skulderklap fra alle i NB.

OB-LANDSHOLDET
I forbindelse med FEST-I-BY kan der
bl.a. opleves DBU's Oldboyslands-
hold i en kamp mod et udvalgt hold
OB-spillere fra Als. Læs mere om
hvad der sker i dagene 23.4.-27.4.97
under festugen i denne udgave af
klubbladet på siderne 6 og 7.
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SENIORFODBOLD
Som ny i NB er jeg meget overrasket ( og
imponeret) over det store arbejde der
bliver lagt for dagen af det store antal
frivillige hjælpere klubben råder over.
Det er en fornøjelse at komme ind i
klubhuset en tirsdag aften og opleve den
syden af aktivitet der hersker.

Jeg kendte kun NB af omtale og som
træner for modstanderhold til NB. Jeg
har altid kunnet fornemme det gode kam-
meratskab og sammenhold der herskede i
klubben.

NB har i de sidste par år mistet mange
seniorspillere og er derfor ikke overrask-
enderykket ned 2 år i træk. Derfor er det
meget vigtigt, at alle vi, der er tilknyttet
(ledere, trænere og spillere), får NB's
seniorafdeling igang igen.
Det kræver ro og masser af tålmodighed
og ikke mindst masser af arbejde på træ-
ningsbanen. Vi tror på, at NB i løbet af et
par år får styr på resultaterne igen.

I opstartsfasen har spillerne arbejdet opti-
malt og har hele tiden haft humør og
optimisme med til træningen og kamp-
ene.
Jeg håber, vi får en positiv sæson med
noget godt fodbold, så vi kan få vendt
skuden og stille og rolig få NB på banen
igen.

Bob Jørgensen, seniortræner

Vi
ses
til

Fest-i-by

ALSSUNDCUP
Søndag den 16.marts kørte vi til Ulke-
bøl, for at deltage i sæsonens sidst
stævne.
Vores første kamp mod SUB gik ikke så
godt, vi spillede kun O-O.Den næste
kamp mod Dybbøl gik lidt bedre, vi kom
foran 3-0, før de andre kom på 3-2.
Vores trænere Tony og Per roste os, for
at have spillet godt sammen.
Den sidste puljekamp mod Broager gik
rigtig godt, vi vandt 5-0.
Dermed var vi i finalen, hvor vi skulle
spille mod ENS. Vi kom foran l-O på et
rigtigt flot mål af Morten og førte indtil
3 minutter før slut, hvor de andre
udlignede. Desværre kom de så op på
2-1 kun 30 sekunderfør slut, og Simons
langskud gik forbi.

Det var lidt ærgerligt, men vi var alk
stolte over vores fine præmier, som Vi

fik hjem. Desuden fik vi alle is.
Tak til Per og Tony for en god sæson !

Simon, Sune, Rene, Patrick,
Morten, Lasse og Dennis

LANGESØ
HERREFRiSØR

v/John H. Rasmussen
Mågevej 2, Langeso

ulldgd ,'e,rletid - bestil tid

tlf.7445 1231

M.PERREGAARD A/S

EI-hIørnet Icentrum,
,) GIt!nngemeck~r
ClICluderup2
11f.744584·115
Bil 30 28 60 39·

KORN-FODERSTOFFER

NORDBORG MOMMARK
tlf.744S01S0 tlf.74407910
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Stationsvej 4 - Nordborg
tlf. 74 450533

MALERMESTERcSiw~ ~
Unibank

Mellemvej 21 -Nordborg
tlf. 74451852

OPEI!.. e RIIMarDRIBI
UlW4D11NVeJ.1 • t430 MO'U*='RG

Center Sko
Helmut Buss

Havnbjerg Butikcenter
tlf. 7445 33 74

LocKs.k/er
Et godt sted at starte
!§lImENI DANSR:E BANK

Brønd '7's, Holm 6430 Nordbo'9

f1f; 7445 02 01
Bi/telefoner 4017'49 46i& 40 1'7'4914&

I

Tillk1L22.00 Døcnet rundt:
DiltGlI(;VARIRI tan dU Ij!lde
BOOJE·AVISER tanken op•.
DIIKKEVARER Bilvask

~. .. lløjtertolt 131, 6A30 No,dborg

~ TLE 74 451104,

I~~~I~
• Solv.rme • G,"nat8l1etlon

.' Varme _ Olleft.r. V..,d
• S.nll" • BIIl•••• lcAI

Parallelvej 2- Lavensby
tlf. 74 49 08 83

Nordborg Afdeling
Store gade 28

tlf. 74 45 0105

E~ik; Jensen IlVS Nordbørg ApS
• ~rC9 VVS'-fn.t.rI.r", Soren NyvanMog;MogcnsiGrau

MeUømv9j 2., 1Ul.10 'Nordlxl.r9

r.,.fon 74 45 tlS 65'F•• 7414$ 26 08

Danbo Super
Th.Brorsensvej 46

Nordborg
tlf. 74 45 11 09

K.•V. Optik Nyt Syn

ABCEL&WS

Ridleplfadsen 1 . (j430 Nordborg .> Telefo.n 74 45 15 5;11

-A
JØRGEN HANSEN

AUT. EL & VVS INSTALLATØR
STOREGADE30-NORDBORG

Tlf. 74 45 1540
Fax 74 45 1541

Storegade 39 • Nordborg, tit 74 4S 16 06
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NORDBORG
AUTOVÆRKSTED lIS,
Nordborg, Th. Brorsens Vej 1 , tit: 74 45 15 47

GODT KLARET
Først vil jeg sige tak for en god vintersæson til Lilleput
A og deres forældre.
Vi har prøvet noget nyt i år, nemlig at deltage i
FIVE-A-SIDE turneringen. Kampene blev spillet i
Bevtofthallen og Fjelstuphallen, så der har været en del
kørsel som forældrenene tog sig af. Mange tak for det.
Holdet klarede sig meget flot , de blev puljevinder
derefter Søndetjydsk mester, og fik guldmedaljer med
hjem ! Men ikke nok med det, nu fik vi lov til at spille
om Landsmesterskabet . Det foregik i Østbirk ved

matas
vI Bente Sudergaard

Storegade 35 - Nordborg
tlf. 74451711

Horsens. Også her gik det
rigtig godt og alle fik en
flot oplevelse.
At holdet ovenikøbet også
fik sølvmedaljer ved dette
Landsmesterskab var prik-
ken over i' et - et stort ti
lykke til Lilleput A !

Nip

I HOLLAND
I påsken deltog klubbens
ynglingehold i "Top of
Holland Trophy", der blev
afviklet i Assen.
Langfredag startede 16
spillere og 5 ledere på den
lange 8 timers rejse til det
nordlige Holland.
Vi fik i de indledende
kampe 1 sejr og 2 neder-
lag, og det betød, at holdet
skulle spille om pladserne
7-9. 2 store sejre be-
virkede, at holdet sluttede
på en 7.plads.
Der var også tid til at
besøge et subtropisk bade-
land - så alt i alt var det en
vellykket tur. Anders

NYT TØJ HOS JEL-CENTER· Cafe &Pizzeria

I Sandbeckl
~ R"maStort udvalg i dametøj

Storegade 37 - Nordborg Storegade 15, Nordborg
Storegade 27 B - Nordborgtlf.74 45 0152Tlf. 74 45 15 79 tlf 7449 05 67

DET BESKYTTEDE VÆRKSTED KROGHS Slud d,,,I"'tI 1
BAGERI

Vi udlejer

ØSTERLUND Borde-Stole-Tæppeplader-Scene
Tb.BrorsensVej 56, Nordborg l/S COM.-ARR.Mellemvej 16,6430 Nordborg tlf. 74 45 47 79

tlf. 74 49 04 50 Sø'Vej 3, Langese . tlf. 74 451919
tlf. 451753 Nord.Als Idrætscenter

SKUFFENDE!
Vi må have nogle meget sunde børn
eller ligegyldige trænere og forældre i
klubben.

( ) blev sendt et kursustilbud om
IDRÆT UDEN SKADER ud til
samtlige medlemmer i klubben, træn-
erne, oldboys og bestyrelsen.
Hvem mødte op ? 3 forældre, 1 fra
seniorafdeling, 2 fra dameafdeling, 2
børn og selvfølgelig Henning og Verner.
Denne opbakning var meget skuffende !

SANDKASSE
FODBOLD
Nu kan også de aller yngste fodbold-
spillere komme i gang.
Der er "træning" (leg med bolden) om
(\" dagen fra kl.17 -18 på banerne ved

tscenteret, for første gang den
30.4.97. Sandkasse-fodbold er for år-
gang 92 og yngre.
Er der yderligere spørgsmål - kontakt
Susanne Schrnidt på tlf. nr 7445 60 57.
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Tak til klubben for indstillingen til
legatet.
Der er jo mange som gør en stor indsats
landet Over, så man skal også være lidt
heldig.
Jeg må hellere skynde mig at sige tak til
samtlige som jeg har delt poster med i
klubben - for uden deres hjælp var jeg
aldrig nået så langt.

Verner

38 HJÆLPERE
Jo, overskriften passer.Vi er nu så heldige
at vi har hele 38 hjælpere der vil være
lokal dommere til indendørs - eller
udendørs fodbold, eller halledere ved
stævner.
Vi har faet en del unge som for nylig fik
deres dommereksamen. En del af dem var
første gang på banen ved vores årlige
skolestævne, og de klarede sig rigtig godt.
Med det store antal er vi godt kørende til
sæson 1997 og i de fleste tilfælde kommer
de til at dømme vores 7-mands kampe.
Jeg håber, at alle er klar, når jeg ringer
dem op !

Børge Neesgaard

FRiSØR
Bent Enghø"

tlf.
74 4S Da 40

HovnbJ_g .utlkc ••.•t_
Benyt fOrdelen ved tldcb •• tmlng

l.VIA.R~8SEN
SPORT

..A.ARUP -TJ1. 6443 ~O ::J.2
e~ god~ .~eda~ h.au~e_._ ••

H:o:n.i;a~ Ve:r:n.er -H:f.744e53~46



6

Onsdag den 23.4.97
k1.l8.00
kl.19.00
kl.l9.00
kl.19.00
kl. 19.00

Torsdag den 24.4.97
kl.lO.OO
kl.l7.00
kl.l8.30
k1.19.00
kl.19.00
k1.19.30

Fredag den 25.4.97
k1.12.45
kl.13.00
kl.13.30
kl.14.00
kl. 14.00
kl.l5.00
kl.18.00

Lørdag den 26.4.97
kl.11.00
kl.14.00
kl.14.00
k1.14.00
k1.14.30
kL15.00
k1.16.00
kl. 17.00
kl. 18.00
kl.21.30
kl.23.00

Søndag den 27.4.97
kl.1 0.00
kl. 10.00
klJ 1.00
k1.12.00
k1.12.00
k1.12.00
kl.12.00
k1.!3.00
kl.14.00
kl.15.00
kl.15.30
kl.17.00

Lilleput B - SUB
LOTTOSPIL i Havnbjerg skoles aula
Festpladsen åbner - KJÆRS TIVOLI
ÅRETS KAMP -fodboldkamp med "kendte nordalsingere"
Store telt : MUSIK med gruppen LOUD LOVERS

Børn fra nordalsiske daginstitutioner gæster KJÆRS TIVOLI
Wrestling kæmpen Asbjørn Riis trækker en lastbil ved Kvickly Nordborg
Serie 5 - Sønderborg FB
Festpladsen åbner - KJÆRS TIVOLI
Store telt: DISKOTEK med PERRON 7
Wrestling kæmpen Asbjørn Riis giver opvisning i festteltet

Lilleput A - Tønder
Drenge A - Tønder
DAMEFROKOST i hall
Festpladsen åbner - KJÆRS TIVOLI
Store telt: DISKOTEK med PERRON 7
DBU's Oldboys landshold - Oldboys Alshold
LADIES NIGHT i hal l - til kl.24

Nordborg centrum: KUCHEZA STEELBAt'ID
Festpladsen åbner - KJÆRS TIVOLI
Store telt : DISKOTEK
DBU's oppustede fodboldbane
KUCHEZASTEELBAND
Gamle NB'er og NH'er mødes på fodbold- oghåndboldbanen
KUCHEZASTEELBAND
Vindemumrene i Fest-i-by' s KONTANTLOTTERI bekendtgøres
Storetelt : FÆLLESAFTEN
Store telt : Partyband COCKT AlL
FESTFYRV ÆRKERl

ALS-CUP, fodboldstævne for miniputhold
Håndboldstævne for puslinge i hallen
FAMILIECYKELTUR starter fra festpladsen
Festpladsen åbner - KJÆRS TIVOLI
Store telt : GRATIS SILDEBORD , Chasse underholder
BØRNENES DAG - 112pris i Tivoli I (gælder kun kørende forretninger)
UDSTILLING: veteranmotorcykler -og biler, MC-Kædell , GO-CART
BALLONMANDEN KELLO
GØGLEREN Anton Niemann
BALLONMANDEN KELLO
Præmieoverrækkelse i BAGEKONKURRENCE
FEST-I-BY 1997 slutter
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FESTLIGE DAGE
NÆRMERSIG!
Fest-i-by, NB's og NH's store arrange-
ment nærmer sig !
Om få dage omdannes Idrætscentrets
store parkeringsplads til en stor fest-
plads med tivoli, mange boder og stort
festtelt med masser af musik ogrnu-
lighed for at få slukket tørsten.
Se det flotte program på side 6 og glæd
dig til 5 festlige, fornøjelige og spæn-
dende dage.

På gensyn på festpladsen !

med en flot pokal. Undervejs blev der
vist meget flot fodboldspil fra holdet og
opbakningen fra de medbragte supportes
manglede bestemt ikke.
Så var dagen gået, både spillerne, træn-
erneog forældre var stolte og meget
tilfredse med turen.

Bent Witte Jollmann

NORDERSTEDT
CUP MED NB
NB's miniputhold deltog i dette in-
dendørs stævne lørdag den 22.3.1997.
Vi startede hjemmefra kl.6.30, og efter
en del besvær med at finde hallen,
nåede vi frem til spillestedet ved 10-
tiden. Efter fælles indmarch gennem.
røg og damp, spillede holdet 7 kampe.
Det blev til 2 sejre, 2 gange uafgjort og
3 nederlag.
Modstanderne var Hertha BSC, Han-
nover 96, Norderstedt, Holstein Kiel,
Kickers Emnden, SUB og ÅBK.
Resultatet var en 8.plads ud af 16 hold,
og for denne indsats belønnedes holdet

DER ER GANG I NB's
UNGDOMSAFDELING
Kommende aktiviteter:
Lørdag den 26.04.07
Lilleput, Drenge og Junior deltager
EUI's jubilæumsstævne.
Søndag den 25.05.97
"Marabu-dag" på Nord-Als Idrætsoen-
ter. Arrangementet er for alle drenge og
piger fra børnehaveklassen til og med
5.klasse. en dag med masser af ak-
tiviteter før børnene - med gratis choko-
lade, støvlepose og T-shirt.
Mandag den 30.06.97
Denne dag starter NB's og DGI's fod-
boldskole på Idrætscenteret . Den varer
til torsdag den 3.7.97, og er for drenge
og piger i alderen 6-14 år.
Søndag den 03.08.97
Street-fodbold på JBU's· strore op-
pustelige fodboldbane.

LUXEMBOURG KALDER
NB's l.hold har fået en invitation fra
boldklubben Strassen i Luxembourg.
Turen er bevilliget af bestyrelsen og
nu er det op til spillerne, om de vil
afsted i dagene 20.-22.juni 1997.
Spillerne har fået tilmeldingssedlerne
og nu venter seniorudvalget spændt
på deres til-bagemelding.
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"Årets Træningslejr" i
Vejers for 7'ende gang

Lørdag morgen, den 5. April mødte en flok friske superveteraner op i klubhuset,
belæsset med mad, sovepose, fodboldtøj , samt hvad der ellers skal med på en sådan
tur til Vesterhavet, nærmere betegnet Vejers. Alle var i højt humør og snakken gik.
Præcis kl 08.30 satte kortegen sig i gang efter at Per Petersen efter en opringning fra
Gurli måtte hjem for at hente sit nattøj, som han havde glemt at få med itasken.
Første stop på turen var·i Gram i byens kraftvarmeværk, hvor vi havde et hyggel]
møde med nogle af Carlo Meyers gamle fodboldkammerater fra Carlos storhedstio
halvtredserne. Det skal også fortælles, at der ved samtlige byens indfaldsveje var
plakater, der bød Carlo velkommen til sin hjemby Gram. Da vi senere forlod byen blev
Carlo takket for besøget. Vi nåede så rejsens mål omkring middagstid, hvor vi blev
indkvarteret i de to sommerhuse på Ørnevej.
Flaghejsningen blev traditionen tro foretaget mens der blev sunget 'Der er et yndigt
land' ,blomster blev nedlagt ved 'Carlo's Corner' samt ved gravstedet for 'hadets
kamp', hvorefter køkkenchefen samlede sin superliga som han (Carl Erik Rasmussen)
kaldte middagsholdet, da de skulle tilberede frokosten, som er turens festlige
højdepunkt .
Der blev holdt taler af flere prominente personer, der deltog i frokosten. Efter
opvasken skulle vi så en tur i den skønne rå vestjyske natur, der i lørdags viste sig fra
sin værste side med blæst, slud og strid vind.
Efter at have entret den yderste klitrække nåede vi endelig. det store hav, hvor Alf
traditionen tro tog sin årlige soppetur i det iskolde vand, i bare tæer. Hvorfor han
havde olie på tøjet efter turen vides ikke, men han var ikke ude ved boreplatformene.
Middagen blev indtaget på byens flotteste hotel (kan varmt anbefales). Vi fortsatte
aftenen i sommerhuset hvor Peer og Poul underholdt med musik og sang. Peer
spillede mundharmonika; og Poul spillede harmonika. Denne aften blev ligeledes
sangstjerne født, .hans navn er Arne. Der blev sunget alle de gamle' sange, vi nu kunne
huske. Derefter fulgte en anden af turens traditioner nemlig natmaden ,bedre kendt
undernavnet 'Maries Suppe'.
Søndagen startede i strålende solskin. Der blev spist morgenmad., hvorefter vi skulle
spille fodbold. Resultatet blev 5-4 til det ikke røde hold ! Under frokosten blev der
uddelt diplomer til to 5 års jubilarer ( Arne A. og Hugo). Derefter skulle vi i gang med
at rydde husene, samt rengøre disse , så vi kunne komme afsted tilbage til Nordals ,
stadig i solskin.
En skøn weekend var til ende , tak til husejerne, som beredvillig låner os husene år
efter år. Vi skal vel afsted igen i 1998 ?

Chresten
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THE DOCUMlENT COMPANY
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NORDBORG

Bagerafdelingen :
Mandag 7-18.00
Tirsdag 7-18.00
Onsdag 7-18.00
Torsdag 7-19.00
Fredag 5.45-19.00
Lørdag 6.30-14.00
Lang lørdag 6.30-1 1.00

Åbningstider:
Mandag 9-18.00
Tirsdag 9-18.00
Onsdag 9-18.00
Torsdag 9-19.00
Fredag 9-19.00
Lørdag 9-14.00
Lang lørdag 9-15.00
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Urlibank
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Få en god start
Er du mellem 1O og 20~ Er der nogel, du
gerne vil spore sommen til? Vil dtl have høj
rente for dine penge her og nu~ ';!il du
kunne henle dine penge, når det passer
dig~ Vil du hove mulighed for ol låne?

Så få en StarUobKo)nn:lo~1__ l!!~!!!!
Den opfylder =
alle dine krov. START JOBI
Kom ind og
snak med os ..

K O N r O

SYDBANK
SønderJyll and Nye træningsdragter til årg.89. Sønderborg Køkkenet har været med til at spon-

sorere en del af de nye dragter. NB siger tak til Johnny Petersen fra firmaet.

~a..

~

Nord-Als Boldklub's klubdragt
kan købes hos os

Storegade . Nordborg
Tlf. 74 45 16 10

PIGERNE I SEMI-
FINALEN

kamp med hele 5-0 over Hejnsvig.
Desværre gik det ikke så godt i semifi-
nalen, hvor modstanderen var Lysabild.
Pigerne tog dog nederlaget med oprejst
pande.Den 23.2.97 drog NB's pigehold til

Bevtofthallen for at spille de afsluttende
kampe om retten til at deltage i kampene
om det Jydske mesterskab.
Første kamp mod Haderslev endte 2-2 og
næste kamp blev tabt med 8-3 til Bram-
ming. For at nå semifinalen skulle den
næste kamp vindes. Pigerne spillede en
meget flot kamp og vandt denne vigtige

Preben

v; s« f;€
fe~f-;-by !

Q8;1V/!!d!EfMCE
Langøsø, Søvej 1,6430 Nordborg, tlf. 74450163
AUTOREP., VASKEANLÆG, ØKONOM/TEST

r,p røp
store ade - Nordbor - tlf. 744500 70

Skrabeæg
fra

Mjelsmark
Gårdpakkeri

forhandles iflere dagligvarebutikker på
Nord-Als

vI Hans Erik Frost
tlf. 74454956 eller 30745602



·Udgiveradresseret Blad
(7007 Fac)
Bladnummer 59544

Midthaven 25
Th.Brorsensvej 38
Perikonvej 9
Overhaven 13
Midthaven 29
Rypevej 60
Turøvej 14

Rypevej 60
0sterhaven l
Sprogøvej 10
Mågevej 50

Overhaven 13
Midthaven 29
Rugløkke 19

Turøvej 14
Mads Clausens vej 3A
Perikonvej 14

Stadionvej 1, Langesø

Midthaven 25
Mågevej25

• NORD-ALS BOLDKLUB .:
BESTYRELSEN
Formand
Næstformand
Kasserer
Best.medlem
Best.medlem
Ungdomsformand
Oldboysformand

: Peter Glock
: Jens Hansen
: Bjarne Knudsen
: Bjarne Skou
: Bjarne Jensen
: Anders Ebsen
: Peer Christiansen

tlf. 744531 79
tlf. 74491747
tlf. 74453821
tlf. 74 49 00 64
tlf. 74 45 37 46
tIf. 74 49 00 18
tlf. 7445 33 88

tlf. 744900 18
tlf. 74 49 16 32
tlf. 74453146
tlf. 7445 04 34

tlf. 74 49 00 64
tlf. 7445 3746
tlf. 74 49 06 ,..,

tlf. 74 45 33 88
tlf. 744902 38
tlf. 74491163

KLUBADRESSE : NB's klubhus tlf. 74 45 18 06

Sf(fflTEN
Redaktør :Peter Glock
Distribution/Økonomi : Ib Anthony

tif. 744531 79
tif. 74450500

UNGDOMSUDVALG
Udvalgsformand : Anders Ebsen
Sekretær : Kjeld Høi
Udvalgsmedlem : Verner Petersen
Udvalgsmedlem : Børge Neesgaard

SENIORUDVALG
Udvalgsformand : Bjarne Skou
Udvalgsmedlem : Bjarne Jensen
Udvalgsmedlem : Frank L. Petersen

OLDBOYS AFDELING
Formand : Peer Christiansen
Kasserer : Alfred Hansen
Best. medlem : Chresten Blom


