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æsonen 1998 er starlet for seniorafdelingen. Solen skinnede den første trænings-
ag lørdag den 31.januar, og flaget var hejst. 40 spillere mødte op. Det tegner godt.

Om lørdagen starter stævnet k1.8.00 og
slutter kI.20.15.
Søndag går det løs kl. 8.00 og den sidste
kamp i jubilæumsstævnet spilles r år
kI.20.00.
Der spilles i alt 208 kampe og det er altid
en oplevelse at overvære kampene i den
godt fyldte store hal i Nord-Als Idrætscen-
ter.
SPORTEN opfordrer alle læsere til at
aflægge stævnet et besøg i de dage.

30 AR SKOLECUP
I dagene 27.2-1.3.98 afholder NB for
30.gang det populære indendørsstævne
for de nordalsiske skoleelever.
Skolecup er fodbold, fest, stemning og
spænding fra første til sidste kamp.

Kampene starter om fredagen k1.16.00
og denne dag spilles den sidste kamp
kl. 19.30.



Tak fordi det var mig der vandt - det var
~~! '
JULEKONKURRENCE
Der var Michael Sørensen. der vandt
.SPORTENS's julekonkurrence og en flot
fritidsdragt - endnu en gang til lykke!
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.TAK TIL SVEND ERIK

. På Fritidsdagen 1997 i november uddelte
Nordborg Kommune en anerkendelse til
drengetræneren Svend Erik Lund for hans
indsats for Nord-Als Boldklub.
Endnu engang til lykke med det!

VERNER KURSUS·
KONSULENT I REGION 4
Verner Petersen fra NB's ungdomsudvalg
skal fremover hjælpe JBU's kursusvirk-
somhed i Region 4.
Verner er i udvalget sammen med Hen-
ning Enoksen, Erik Kragh, Svend Peder-
sen, Leif Petersen og Karsten S~jerup.

BØRGE'sTOP 5
Børge Neesgaard, som i NB står for
rekruttering af lokale dommere til vores
unqdomskarnpe, har været særdeles til-
freds med den støtte han har fået i den
forløbne sæson.
Han har ialt brugt 31 dommere i 1997 og
her er hans private "top 5" liste:
1. Jan Wind 21 kampe
2. Jens Lund 13 kampe
3. JOhn Larsen 9 kampe
3. Kurt Kallesen 9 kampe
4. Alf Berger 7 kampe
4. Finn Borup 7 kampe
5. Annette Rudbeck. 5 kampe I
5. "Birger Andersen 5 kampe

Børge takker alle for deres indsats og gør
opmærksom på, at alle hans "medar-
bejdere" også i den' kommende sæson
kan gl~de sig til et paroprlnqnlnqer.
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Mellemvej 21 - Nordborg
tlf. 74 4518 52
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Parallelvej 2 - Lavensby
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Unibank
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tlf. 74 45 05 33

~

~
Løjtertoft - Nordborg
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Center Sko
Helmut Buss

Havnbjerg Butikcenter
tlf. 7445 3374

Et godt sted at starte
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NORDBORG
AUTOVÆRKSTED liS,
Nordborg, Th. Brorsens Vej 1 , tlf. 74 45 15 47

OB-GENERALFORSAMLING
Så var tiden atter inde til afholdelse af
årets generalforsamling, der traditionen
tro afholdtes i NS's klubhus.
Igen i år kunne vi mønstre et fuldt klub-
hus, i alt 35 medlemmer var mødt op.

Da alle var bænket bød formanden Peer
Christiansen de fremmødte velkommen
og gik derefter over til dagsordenen.

Mogens Christensen blev foreslået til
dirigent, han valgtes og klarede hvervet
med bravur.
Peer kom som sædvanlig med en ud-
førlig beretning , hvor han kom ind på
årets gang i oldboysafdelingen i det
forgangne år. Der var både ris og ros til
holdene.
Tak til Peer for en god beretning for året
1997, i det store og hele et godt år for
oldboysafdelingen i NS.

Alfred Hansen fremlagde regnskab/bud-
get/status. Regnskabet viste, at vi i år
har et lille overskud at gøre godt med.
På valg var i år kasserer Alfred Hansen
og bestyrelsesmedlem Chresten Slom,

vI Bente Sudergaard
Storegade 35 - Nordborg

tlf. 74451711

matas

samt spilleudvalgsformand Frank Peter-
sen - alle tre blev genvalgt.
Traditionen tro er valg noget der er
hurtigt overstået i oldboysafdelingen.
Det tog nøjagtig 45 sekunder.
Til slut takkede NS's formand, Peter
Glock, oldboys for godt samarbejde i
det forløbne år.
Der var også en lille erkendtlighed til
vores formand Peer Christiansen, der i
efteråret fik Idrætsfondens Lederpris.
Derefter var generalforsamlingen slut,
og formanden takkede for god ro og
orden.
Aftenen sluttede traditionen tro med en
gang fedtemadder fra Sus samt en pils-
ner. Igen en vellykket generalforsamling
var til ende.

Chresten

, Har du husket at melde dig til "'"

PICCOLO
CUP

for
OLDBOYS & VETERANER,
Søndag den 22.2.98, k1.9-13

Det kan måske nås endnu!
kontakt omgående

\... John (74451975) eller Peer (74453388) ~

NYTT0JHOS JEL-CENTER Cafe & Pizzeria

I Sandbeckl Cøle R,,,,øG[]Stort udvalg i dametøj SALG
Storegade 37 - Nordborg Storegade 27 B - Nordborg

Tlf. 74 4515 79 Storegade 15, Nordborg Hf. 74 49 OS 67
tlf.74 45 01 52
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Vi udlejer

Bordwtole-T æppeplader-Scene

I/S COM.-ARR.
tlf. 74 451919

NordoAl. Idræt.center

DET BESKYTTEDE VÆRKSTED KROGHS
BAGERIØSTERLUND

Mellemvej 16,6430 Nordborg

tlf. 74 49 04 50

Th.Bror •• n. v~56, Nordborg
tlf. 74 45 47 79

SØY~3, Langes.
tlf. 4517 53

Et stopfyldt klubhus ved spillermødet lørdag den 31.janar.

lørdag den 4.4.98 kl. 13.30 og har Broballe
som modstander på udebane Skærtorsdag
kI.15.30.
Mere om turneringen i næste SPORTEN.

DE FØRSTE KAMPE
NS's hold i serie 4 og serie 5 starter
t11rneringen med et par spændende

alopgør.
.holdet møder Lysabild søndag den

5.4.98 kl. 15.30 på udebane i den første
kamp. Næste kamp spilles Skærtors-
dag den 9.4.98 kl. 14.30 på hjemme-
bane og her er modstanderen Hørup.
2.holdet starter hjemme mod Svenstrup

NY MATERIALEFORVALTER
NS's materialeforvalter er fra denne sæson
Jan Wind. Jan afløser Eric Schwab som i 4
år har haft dette vigtige job i klubben.

l.VIARK:USSEN
SPORT

.AAlR.UP -TH. &4 4310 12
e-t:øod-t: _t:ed _-t:.h~~e •••••

H:o:n.~ Ver:n.er -~. '7445314&

FRisøR
_.nt Enllhø"

tlf.
74450840

HavnbJ-g _tlko..,t_
e.nyt fordelen ved ItdabHtIIIing
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TRÆNERSEMINAR
Den 16.117. januar deltog undertegnede
og Steen Isaksen i et trænerseminar for
senior og ynglingetrænere i Vejen.
Fredag aften skulle Ole Mørch fra Her-
følge have undervist. Han blev forhin-
dret, så vi måtte "nøjes" med Poul
Hansen fra Ikast.
Poul viste nogle øvelser han bruger i
den daglige træning, og uddybede
bagefter hans me_ning om hvordan fod-
bold bør spilles. Aftenens hovedtema
"mandskabsbehandling" kom Poul også
ind på, og fortalte nogle sjove og interes-
sante historier fra superligaholdet.

Aftenen sluttede af med et indlæg af en
repræsentant fra Dommerklubben. Han
fortalte om de nye love der træder i kraft
i denne sæson. Endvidere bad han os
trænere opføre sig ordentlig på sidelin-
ien i alle kampe. Som han sagde:
En kamp vindes ikke fra sidelinien, men
den kan godt tabes fra sidelinien. Det
kan vi (alle trænere) give manden ret i,
selvom vi tit glemmer det ff

Lørdag formiddag underviste Frank An-
dersen H.F.K. sammen med Haderslevs
talenttrup. På banen ved siden af under-
viste Jens Black, Rødding sammen med
sit nyoprykkede Jyllandsseriehold.

Efter den praktiske del, gik vi indendøre
til den teoretiske del af undervisningen.
En god snak om taktiske spil og hvor
svært det er at omsætte den taktiske
træning til kampene.
Lørdag eftermiddag var helliget Viggo
Jensen og hans spillere fra Esbjerg F.B.
De viste spiløvelser i 1Y2 times tid,
hvorefter der var teori med cheftræ-
neren fra E.F.B.
Kurset var udmærket, men knap i
kvalitet som foregående års. Dog er så-
dan et kursus altid lærerigt og inspir-
erende at deltage i. Derfor er det vigtigt

at vi (trænere) kommer på kurserne. Vi
bliver aldrig dygtige nok.
Jeg mener, at vi i NB må tilstræbe at alle
trænere bliver så dygtige som muligt, da
det er vigtigt at skole spillerne på bedst
mulig måde.
På kurset i Vejen deltog foruden os fra
seniorafdelingen også John Callesen og
Kurt Kallesen fra ungdomsafdelingen.

Bob Jørgensen, seniortræner

SPORTEN har også modtaget interes-
sante indlæg fra John og Kurt om sem' .
naret. Her et udklip om "mandskabs
behandling" som Ikast's træner Poul
Hansen kom med.

- Spillerne i Ikast vandt engang en trav-
hest. Den skulle være holdets fælles
interesse og selv betale mad og træner.
Hesten blevet statussymbol for holdet.
Det var en tradition, at alle spillere hver
mandag mødtes på travbanen, for at se
den "stakkels" hest løbe.
Hesten vandt aldrig, og de snakkede
meget om de skulle sælge hesten, men
besluttede at beholde den.
De skulle møde Brøndby i semifinalen i
pokal og alle spillere var meget nervøse
inden kampen, men mandag aften var
alle igen taget til travbanen for at se den
"stakkels" hest løbe. Til stor overras-
kelse vandt hesten sit første løb!
De var ellevilde og målfotos blev op-
hængt alle steder.
Snakken gik kun om den "stakkels" hest
der havde vundet, og de glemte alt om
Brøndby kampen. På vej til Brøndby var
nervøsiteten væk, fordi de snakkede kun
om hesten og hvor mange penge de
fremover kunne tjene på deres helt -
hesten.
Da de ankom til Brøndby, fik de
ophængt målfotoet på deres dør til omk-
lædningsrummet og mange spurgte
hvad det var. Jo, sagde de, her i Ikast
klapper vi altid hesten. De vandt 3-1
over BIF ! Tak for indlæggene!

Et godt NB hold f "Holdlederen" Peer Christiansen præsenterer her stolt sit man~-
skab som stod for indretning af hallen til årets store julebal. Endnu en gang tak til
dem og selvfølgelig også til alle de andre, der hjalp ved dette arrangement.

TRÆNING pA LYSBANEN IDRÆTSFONDEN
Træningstider i perioden frem til t.april. NB's bestyrelsesmedlem Bjarne Skou

blev på SIUNA's generalforsamling den
Hold Dag Tid Start 9.2.98 af formændene for idræts- og
Miniputter Tirs 17.00-18.00 03.03 ungdomsorganisationerne i Nordborg

Kommune valgt til Idrætsfonden fOf
Lilleputter Tirs 18.00-19.00 24.02 Nord-Als.

Tors 17.00-19.00

Drenge Man 17.30-18.30 23.02 BRUGTE STØVLER?
Ons 17.30-18.30 Har du fodboldstøvler der er blevet for

små, så kom i klubhuset en tirsdag
Junior Man 18.30-19.30 28.01 mellem k1.17.30 og 18.30.

Ons 18.30-19.30
Vi har måske en køber. Du skal bare

Damer Man 19.30-21.00 23.02 pudse støvlerne, sætte en seddel på
Ons 19.30-21.00 med oplysning om pris og dit navn.

Resten ordner ungdomsudvalget - det
Senior Tirs 19.00-20.30 31.01 kan da ikke være nemmere!

Tors 19.00-20.30 Selvfølgelig er der også mulighed at
Lør 13.30-15.00 købe nye støvler m.m.
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MAl..ERMESlIER
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Melemnj21 -NlørdIllOlg

744518-.

THE DOCUMENT COMPANY
RANIKXERO~

- så behøver du kun at handle et sted

NORDBORG

informationsmappe, som ligger i klub-
huset.
Fastlæggelse af kontingent:
Bestyrelsens forslag om uændret kentin
gent blev vedtaget.
Valg i følge lovene:
Genvalgt blev
Kasserer- Bjarne Knudsen
Bestyrelsesmedlem- Jens Hansen
Bestyrelsesmedlem- Bjarne Jensen
Ungdomsformand- Anders Ebsen
Bestyrelsessuppleant- Finn Christensen
Revisor- Carl Erik Rasmussen

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

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

~HD~.,IaI'
- .nli ...

Generalforsamling i Nord-Als Boldklub

ARSMØOEINB
Kun 3D personer mødte op til klubbens
ordinære generalforsamling fredag den
3D.januar på Nørherredhus.
Denne for NB ringe tilslutning blev selv-
følgelig også livligt diskuteret denne af-
ten.
Rigtig mange kom frem med deres
meninger og bestyrelsen fik sig noteret
en del synspunkter, som skal tages i
betragtning, når der planlægges den
næste generalforsamling.

Her i SPORTEN ganske kort de vigtigste
beslutninger, der blev truffet på mødet.
For dem der interesserer sig for mere fra
generalforsamlingen er der fremstillet en

" INTERSPOIIr
~~~~-~!~~~~.74424110

NYGADE 114- GRAsTEN, - TLF. 74 65 21 21

rs:
U.1ibank •:... \

E'······:
. -, ... ;.•..

SILtfAN
CØIf o.r N.1tR.__

Ho" •••• e 3S1,Nordboltl
tff~J~48 1487

Traditionen tro sluttede mødet med et
beskedent traktement på klubbens regn-
ing og hyggeligt samvær.

Stationsvej 4 , Nordborg
tlf. 74450533 74453764

P.G.
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Få en god start
Er du mellem 10 og 20? Er der noget, du
gerne vil spore sammen til? Vil d~ hove høj
renle for dine penge her og nu? Vil du
Kunnehente dine penge, når del passer
dige Vil du hove mulighed for ol låne?
Så få enStortJobKO)rn:lo~I __ ~!!!~!!!
ben opfylder SO::
olle dine krov. TARTJOBI
Komind og
snak med05.

K O N r O

SYDBANK
Sønderjylland

VI ER KLAR I Resultater kommer når vi står sammen.
At vinde 12-0 er ikke så godt som at
vinde 2-0.
Vi skal sørge for at få holdene sat rigtig
sammen, så alle har lyst til at spille
fodbold, så vi får så lige kampe som
mulig.

Alle ønskes velkommen i det nye fod-
boldår.
Der er fuld gang i planlægningen og
opladningen til den nye sæson. Igen
forventer vi alle et spændende og posi-
tivt resultat.
Der arbejdes hårdt over hele linien, fæl-
lesskab - uddannelse - resultater er
slagordene.
Fællesskab gør stærk, vi skal stå sam-

n, for at skabe noget.
iiaennetse er vigtig for at vi kan udvikle

os, klubben hjælper gerne hvis I vil på
kursus.

HUSK I
Ungdomsudvalget træffes hver tirsdag
kl.18 -19.00 i klubhuset.
Børn, forældre, trænere osv. må meget
gerne kontakte os hvis man har ideer
eller problemer.

Kjeld, Anaeæ; Børge, Verner

Storegade . Nordborg
Tit 7445 16 10

Nord-Als Boldklub's klubdragt
kan købes hos os

Til sidst lidt nostalgi. Billedet stammer fra 1957 (tror vi J, og viser NSF's ynglingehold som den
gang spillede i den højeste række under JBU. NSF st~r for Nordborg Sports Forening. Bageste
række fra venstre ses Jørgen Jørgensen, Rolf Brandenburg, Hans Jørgen Skov, Georg He/ss, Heine
Jørgensen. I midten fra venstre er Bent Olsen, Hans "Rassi" Rasmussen, Calle "Tuborg" Lund.
Forreste række ses Hans Jørgen .Rasmussen, Ole Jørgensen og Age Antonsen. Træneren val
Erland Jensen. ( SPORTEN er iøvrlgt meget Interesseret l billeder eller materiale fra "dengang';

,
.( Q84V/!!d~·

Langesø, Søvej 1.,8430 Nordborg, tlf. 74450183
AUTOREP., VASKEANLÆG, ØKONOM/TEST

rlPTOP
Store ade - Nordbor -tlf. 74450070
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