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"Manden i centrum" - Mads ( 1 1/2 år) under NORD-ALS CUP '98.
Mere om stævnet på siderne 6 og 7.

færdige for holdledere og dametræner til
næste sæson.
Vi ønsker alle en fortsat god sæson,
forhåbentlig med en masse succes.

Seniorudvalget / Bjarne Jensen

80b og Steen fortsætter
niorafdelingen har skrevet kontrakt

med Bob Jørgensen (1. holdet) og Steen
Isaksen (2. holdet) til sæson 1999.
Med det gode samarbejde de to har
mener vi, at kunne få endnu bedre so-
cialt sammenhold i seniorafdelingen, og
også få de to hold til at spille en serie
højere i den kommende sæson.
Det kræver en koncentreret indsats af
alle i afdelingen, og med de to trænere
som et godt forbillede, er vi sikre på, at
det nok skal lykkes.
I skrivende stund er aftalerne ikke helt

NB-afslutning
Klubben holder traditionen tro sæson-
afslutningen sidst i oktober.
I år afvikles festen lørdag den 31.
oktober. Så reserver dagen allerede
nu. Mere om arrangementet i de
næste udgaver af SPORTEN.



NB-astronauter
Disse flotte "astronauter" er trænere og
ledere fra NB's ungdomsafdeling. DBU's
"Pige-raketten" gæstede den 18.maj Nord-
Als Boldklub med en oppustet raket og
mange andre effekter og redskaber til
forskellige aktiviteter.
Formålet med arrangementet var at
fremme pigefodbolden. Der mødte ca. 30
piger op som sammen med NB's
"astronauter" fik en par gode timer på
fodboldbanen.

"Heksen" var den columbianske dommer Ren-
don, der dømte VM-kampen Danmark - Sydafrika.
Der var kun en læser der sendte det rigtige svar,
så "vedkommende" får et NB-halstørklæde.
Desværre blev sedlen med vinderens adresse
væk, så vedkommende bedes kontakte redak-
tøren - og straks bliver præmien udleveret.

"Børnehavetræf"
Som de tidligere 7 år afholder NB og
NH "Børnehavetræf" på stadion ved
Nord-Als Idrætscenter.
I alt 400 børn fra de 8 nordalsiske
børnehaver vil onsdag den 2.september
del-tage i et par timers leg med bl.a. den
oppustelige fodboldbane, fangelege,
giftig jord, boldlege, æggeløb, sækkeløb
og meget andet.
Dagen starter kl. 09.30, og efter en
times leg til tonerne fra "Ah abe" er der
pause, hvor børnene spiser deres mad-
pakke. Efter endnu en times leg afslutter
dagen med saft og is.

Alle børn får udleveret et diplom som
bevis på deltagelsen i "Børnehavetræf".
Vi håber, at dagen - som alle tidligere år
- afvikles i flot solskinsvejr.
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Parallelvej 2 - Lavensby
tlf. 74 49 08 83

Nordborg Afdeling
Store gade 28

tlf. 74 45 0105

K. V. Optik ApS
Ridepladsen 1 . 6430 Nordborg . Tit. 74 45 15 51

JØRGEN HANSEN
AUT. EL & vvs INSTALLATØR
STOREGADE :lO . M:lII NORDBORG

TELEFON 74 45 J 5 40 .

"Hvem sul du spille mod næste gang ...'~
Se det JIlå www.infosportt.dk:

WWN.

infosport
.dk
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NORDBORG matas
AUTOVÆRKSTED I/S vt Bente Sudergaard

Storegade 35 - Nordborg
Nordborg, Th. Brorsens Vej 1 , tlf. 7445 1547 tlf. 74451711

Dit holds resultater og stillinger over Internet?
Søg på www.infosporl.dk . Klik på Resultater - skriv Nord-Als Boldklub i feltet -
enter - klik på Nord-Als Boldklub ( du skal muligvis "rulle" billedet lidt op ) - klik så
på det hold der har din interesse. ( OBS - NB's egne sider er under oprettelse! )

Superveteranerne
I NB's jubilæumshæfte fra november 94
står der noget om at være veteran i NB.
Et citat fra hæftet lyder: " Det er dejligt at
spille fodbold, men det er også dejligt at
være veteran". At spille veteranfodbold
kombinerer netop dette.

Aldersmæssigt er det nok i supervete.
anrækken, der er det største spænd
mellem et holds yngste og ældste. På
vores hold er den yngste omkring 45 år,
mens den ældste er midt i tresserne.
Vi har lige for nylig spillet mod et hold
med en spiller på over 70 !

"Det er godt med en tredie halvleg - der er faktisk nogen, der spiller bedst her !n

NYT TØJ HOS JEL-CENTER Cafe & Pizzeria

I Sandbeckl QkJ Cø', R,møStort udvalg i dametøj SALG
Storegade 37 - Nordborg Storegade 27 B - Nordborg

Tlf. 74 4515 79 Storegade 15, Nordborg tlf. 7449 05 67
tlf.74 45 0152
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Vi udlejer

Borde-Stole- Tæppeplader-$cene

l/S COM.-ARR.
~r.14 45 1919

NOrll·A1sIdrætscenter

Vore resultater er:
NB-SUB 3-2
NB - Svenstrup 6 - O
NB - Lysabild 2 - O
NB - Notmark 2 - 1
NB - Hørup 2 - O
NB - Egen 3 - 1
NB - SUB 2 - 1
NB - Svenstrup 2 - 1
NB - Lysabild 2 - O
NB - Notmark 2 - O

Vi har selvfølgelig spillet skiftevis på ude-
og hjemmebane - men for de ikke så
talkyndige, skulle denne opstilling bedre
få det "ubesejrede" frem.
Efter hver kamp stemmer vi om hvem der
har været kampens bedste NB'er. Han
modtager så ved vores afslutning en
flaske vin.

Topscorer? Ja, det bliver ikke røbet her.
Det kan jo også ændre sig. Der var
måske en eller flere, der kunne finde på
at skyde selv!!!
Nu ikke mere denne gang. Ved sæsonaf-
slutningen skal totalsæsonen blive kom-
menteret med bl.a. topscorernavnet.

Erik N. (kandidat)

Frisør

Enghoff
Havnbjerg Butikcenter

tlf. 74450840
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DET BESKYTTEDE VÆRKSTED

ØSTERLUND
Mellemvej 16,6430 Nordborg

tlf. 74 49 04 50

Om vi i NB når derop med de ældste må
tiden vise.
Onsdag er kampdag - og jeg tror, at alle
der nu skal være med den onsdag,
glæder sig hele dagen. Man lader op -
,.,., n skal ud med kammeraterne,

mpe" mod modstandere, og slutte af
med den tredie halvleg, hvor kampen
endevendes fra start til slut. Ikke sært at
man dagen efter er træt, når man nu "har
spillet" 2 kampe på samme aften. Nuvel
- i tredie halvleg får man stillet tørsten
med en øl eller to. Det er nu godt med en
tredie halvleg - der er faktisk nogen, der
spiller bedst her!!

Resultater fra kampene. Ja, nu er det jo
sådan, at resultaterne er underordnet -
eller er de? Undertegnede har spillet
sæsoner, hvor det ikke lykkedes at vinde
en kamp. Det er nu lidt træls. Andre
sæsoner har der været lidt blandede
resultater - og det er nok det sjoveste -
sagde vi dengang. Hvorfor nu dengang?
Ja, der er sket noget helt andet i år.

Superveteranholdet er ubesejret indtil
. Har I overhovedet spillet, eller har I

det uden kamp?? Selvfølgelig har vi
spillet. 1 O kampe indtil nu - og alle er de
vundet. Den sidste var topkampen i Not-
mark onsdag den 12. august. Den vandt
vi med 2 - O. Nu er holdet 10 points foran
nr. 2.
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AGF's og NB's lilleputter og miniputter inden venskabskampene om lørdagen

N O R D ALS C U P '98 dagsturen omkring Idrætscentret og med
- spillere og tilskuere lå "besøgstallet"

ifølge stævneledelsen omkring de 600.
Fra k1.9.00 og så 5 timer frem blev der på
Idrætscentrets træningsareal spillet
ca.100 kampe og scoret næsten 400 mål.

På årets herligste sommerdag, søndag
den 9.august, blev NB's NORD-ALS CUP
afviklet i år.
Det gode vejr fik mange til at lægge søn-

NB - AGF, en af de mange spændende kampe under NORD-ALS CUP'en '98

"Stævnekontoret" med Anders og Chresten var et populært mødested under stævnet.

36 hold deltog i stævnet i år og her er Lilleput C-finale 1. SUF
vinderne. 2. SUB2
Microput 92 1. SUB

2. NB2 Lillep.piger A-finale 1. Gråsten
3. SUF 2. Vojens

Microput 91 1. Dybbøl Lillep. piger B-finale 1. Skærbæk
2. NB 2. Midtals
3. EUI Lillep. piger C-finale 1. ABK

Microput 90 1. Dybbøl 2. Broager
2. NB2 Alt i alt et arrangement som stævnets
3. NB1 leder John Callesen og hans hjælpere

kan være meget tilfredse med. Også
Miniput A-finale 1. AGF NB's egen tombola, som et par forældre

2. NB1 fik stablet på benene, blev en kæmpe
Miniput B-finale 1. Pinneberg succes.

I~ 2. Broballe Bestyrelsen er meget glade for dette
Miniput C-finale 1. NB3 arrangement og håber at det bliver et

~
2. NB2 fast punkt på NB's årlige aktivitetskalen-

der.
Lilleput A-finale 1. AGF2 Tak til stævneudvalget, hjælpere og de

2. AGF1 mange "lokale" dommere for en flot ind-
Lilleput B-finale 1. Gråsten sats. Vi vil også takke centrets cafeteria

2. Broballe og centervagten Jørgen for godt samar-
bejde. P.G.
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På vej hjem fra Sverige blev Danmarks sejr over Nigeria i VM-kampen fejret på behørig vis.

Finspång Fotbollcup '98
Torsdag den 25.6.98, før fanden fik sko
på, eller rettere sagt kLOS.OOvar der
afgang fra Nordborg til Finspång i
Sverige ( Kommunens venskabsby).
En bus fyldt med NBs drenge A hold
(os), NB's drenge B hold og så NB's
pigehold. I alt 72 spillere og 22 ledere/
forældre.
Efter en ca. S timer lang køretur til
Frederikshavn gik vi ombord på færgen
Jutlandia, en behagelig overfart hvor
trætheden dog meldte sig hos nogen. Vi
nævner ingen navne, vel Alfred!
KL20.30 ankom vi til Finspång. Til stor
tilfredshed for de fleste blev vi ind-
kvarteret på Storvangskolen. Dog først
efter et udmærket måltid mad - det
svenske køkken er jo ikke just det mest
eftertragtede - men maden var god un-
der opholdet.
Fredag kL13.1S var der Kick-off til vores
første kamp. Den var mod Torstorps IF,

en kamp vi uden det store besvær vandt
med 7-1. Vejret var noget møg den dag,
det p - nej, det regnede hele dagen.
Lørdag kl. 9.45 blev kampen Eneby BK
mod NB fløjtet i gang. Med besvær og
lidt held fik vi hevet en 2-1 sejr hjem.
Men husk, held er noget man spiller sig
til - ikke noget man har, som i dette
tilfælde.
Vi fik også god støtte fra "NB Suppen
alias Thue og Lasse, som med de meo-
bragte NB-halstørklæder og gashorn
sørgede for en god stemning.
Om aftenen skulle nogle trætte NB-ben
så bare hente et point mod IFK
NykOping, for at nå finalen, et nederlag
betød broncekampen.
Vi var planmæssigt foran ved pausen
på mål af Morten P. Men til sidst ville
det bare ikke lykkes for os, vi gav ALT
hvad vi havde, men tabte 1-2. Efter
kampen var der en mat stemning, men
sådan er fodbold ! FortsætferpiJslcle11
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Mellemveji21 -,Nlardlllorg

74451852!

THE DOCUMlENT COMPANY
IRANIK XERO~

- så behøver du kun at handle et sted

NORDBORG

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

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
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" INTERSPOIIr
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GAGADEN- SØNDEROOAG - TlF. 744241 10
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74453764

SlLltAN
(iD" On N.IIR'. ..

HoInI •• de 39, Nordbo'1ll
til;7~451457

StatIonsvej 4 , Nordborg
tlf. 74 45 05 33
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Få en god start
Er du mellem 10 og 20? Er der nogel, du
gerne vil spore sommen til? Vil d" have høj
rente for dine penge her og nu? "'ii du
kunne henle dine penge, når del posser
dig? Vil du hove mulighed for ol låne?
Så lå en StartJobKo~rn~lo~I__ --J!!!!~~
Den opfylder S::::
olle dine krav. TART JOB
Kom ind og
snok med 05.

K O N r O

SYDBANK
Sønderjyllamd

Storegade . Nordborg
Tlf. 74 45 16 10

Nord-Als Boldklub's klubdragt
kan købes hos os

Q.Qa SERVICE
v/Ff. Lauridsen
Lamgesø" Søvej 1. 6430 Norclbolrg. tlf.: 7445 0163
AUTOREP. . tlASKEANLÆG . ØKONOMITEST

r,I' røl'
Store ade - Nordbor - tlf.74450070

I
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Efter kampen kunne man gå på
Diskotek eller slappe af og se VM-
fodbold i fjernsynet på skolen.

Søndag kl. 9.45 gjaldt det så
bronzekampen på stadion mod Fin-
spång. Vi var meget trætte, men fik
meget flot opbakning fra det andet
drengehold og pigeholdet. Vi vandt
kampen 4-0 på mål af Ronni, Martin C.,
Morten P. og Jesper S. Så det gaven
flot pokal til klubhuset, en personlig
bronze-præmie og et diplom.
. "-så en god præstation af NS's drenge

old.

At det svenske sprog kan være svært at
forstå havde Alfred ( vores respektive
træner) denne kommentar til: "Ja, hvis
de svenskere først begynder at kalde is
for glas og drenge for pojker, så er alt
muligt", hvor der lidt efter kom en
mumlen - "skide Irriterende".

Der var afgang fra skolen kl. 17.15. Da
vi ankom til Gøteborg løb vi rundt i byen
for at finde et sted, hvor vi kunne spise
og selvfølgelig se Danmark - Nigeria.
Det fandt vi, og jeg skal love for der var
stemning på det Pizzaria.
Vi vidste dog på forhånd, fra radioen, at
Danmark førte 2-0. Men da det blev 3
og 4-0 så var der gang i hytten. Alle
sang, fra de ældste til de yngste - det
''''I fuldstændig vanvittig.

færgen, som sejlede kl. 23.55, tror
jeg, de øgede deres omsætning af hals-
bom med flere hundrede procent.
KJ. 7.20 mandag morgen blev nogle
festende og champagne drikkende
knægte mødt af dannebrogsflag ved
Nord-Als Idrætscenter, mens velkomst-
sangen kunne høres i Sydafrika ....
NEJ, spøg til side. Det var nogle meget
trætte, hæse og klatøjede folk der
ankom til Nordborg, efter en fremra-
gendeturtli Sveriga
Jeg vil på NS's drenge A hold's vegne

sige mange tak specielt til Alfred, Svend
og Annelise for en kanon god tur, og vi
glæder os til efterårssæsonen.

Jesper Larsen, Drenge A

Jan har styr på boldene
NS's materialeforvalter Jan Wind ses her
med en kasse nye bolde.
Solden er jo vores vigtigste redskab og
derfor skal han sørge for at både kvali-
teten og kvantiteten altid er i orden.
Vi har brug for ca. 250 bolde, og de er
bestemt ikke billige!
Lige før sommerferien var Jan lidt sur
over, at der manglede for mange bolde.
Der blev simpelthen sløset alt for meget
med opsamling af boldene efter kampe og
træning.
Hans humør er i mellemtiden dog blevet
en del bedre - nu mangler der kun et par
stykker. Tak til dem, der fandt dem i
buskene og brændenælderne!
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