
Nu har NB også et hold micropiger -læs mere om klubbens nye hold inde i bladet.

domsarbejde ud i det nye årtusinde".
Seminaret henvender sig til alle, som på
en eller anden måde er engageret i det
frivillige foreningsarbejde.
Foredragsholderne er Connie Nielsen,
næstformand i OGI, Hans Chr. Schmidt,
medlem af folketinget og Preben Staun,
medlem af hovedbestyrelsen i OIF.
Selvfølgelig bakker NB dette arrange-
ment op og opfordrer alle interesserede
til at kontakte Verner Petersen på
(74453146 senest den 14.10.98.

Dametræner søges
Da vor nuværende træner for Oame-
holdet holder op, søger vi en ny
træner fra sæson 1999.
Interesserede bedes kontakte Bjarne
Jensen (tit. 74453747) eller Bjarne
Skou (tlf. 74490064).

Invitation til seminar
SIUNA indbyder til et foreningsseminar
om emnet "Hvordan ser det frivillige ung-
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Vi har det svært !
Vi har det svært, meget svært. Efter
foråret, hvor vi (serie 4) spillede nogen-
lunde og sluttede lige i baghjulet på top-
holdene, ligger vi i skrivende stund ( 5
kampe tilbage) lidt for tæt på bundhold-
ene ( 3 point ).
Efter vi mistede 5 spillere i sommer-
pausen har vi åbenbart totalt mistet
pusten. Disse spillere plus 4 mere ( mili-
tær ) mangler helt klart i den daglige
træning. Når 9 så gode og stærke
spillere ikke er tilstede, falder inten-
siteten betydeligt og skarpheden har
også mangler.
Samtidig har jeg ikke været god nok til at
få maxi malt ud af de resterende spillere.
Der har nok også været lidt tynde afbud
ind imellem, både til træning og kamp.
Alarmen er tændt. Vi kan bare kikke på
pointstillingen. Det er nu vi skal smøge
ærmerne op og kæmpe og fighte for NB.
Jeg håber sandelig ikke, at vi skal ud i
nedrykningskampe, for det mener jeg, vi
trods alt er for gode til.

Serie 5 holdet ligger - lige modsat os - til
oprykning. Flot klaret Steen. Jeg krydser
fingre for en oprykning. Held og lykke.
Serie 6 klarer sig også fint, selvom Bo
ind imellem har svært ved at skaffe folk.
Jeg ønsker os alle meget held i de
resterende kampe.
HUSK: Selv i modgang er det skønt at
være NB'er!

Bob Jørgensen, træner

Kommentar
Jeg har en ting på hjertet, jeg skal af
med.
Som bekendt blev vel nok NS's største
talent" hugget" fra os i sommerpausen.
Som tidligere spiller og nu træner ac-
cepterer jeg fuldt ud Klaus K.'s beslut-
ning. Når man har ambitioner om at

spille på et højere niveau bliver nødt til
at søge andre" græsgange ".
Jeg har det bare svært med den måde
SUS skaffer spillere på.
Jeg gav i foråret K.K. lov til at spille U21
fodbold for SUS om mandagen, hvis
bare ikke det gik ud over vore egne
kampe i foråret. Med sådan en melding
regnede jeg også med at SUS ville spille
med åbne kort, hvis de ønskede at K.K.
skulle spille permanent i klubben. Men
nej. Jeg var nok for blåøjet.
Jeg mener, at hvis man nogensinde {
have et samarbejde i gang klubberne
imellem, bør man handle på en lidt an-
den måde.

Bob ( i baggrunden) har mistet mange spillere,
Steen's hold ligger i toppen af serie 5.

SUB' s træner eller en leder kunne, eftl
min mening, udmærket have kontakte
undertegnede og sagt, at de her og nu
havde brug for spilleren, og om jeg
havde noget imod, at han skiftede klub
straks. Jeg kunne så havde fået en snak
med K.K. om hans muligheder i SUS
eller måske rådet ham til at spille i
Haderslev i stedet. Helt sikkert ville jeg
under ingen omstændigheder havde "
tvunget" ham til at blive.
Dette indlæg skal ikke regnes for en
klagesang !!

Bob Jørgensen
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MALERMESTER

c!!!-rr.w-I-e-e.-4--~
Mellemvej 21 - Nordborg

•

74451852

Frisør

Enghoff
Havnbjerg Butikcenter

tlf. 74450840

Parallelvej 2 - Lavensby
tlf.74490883

Center Sko
Helmut Buss

Havnbjerg Butikcenter
tlf. 74453374

Løjtertoft - Nordborg
tlf. 74454401

Brønd 7 a, Holm, 6430 Nordborg
tlf. 74 45 02 01

Biltelefoner 40 17 49 45 og 40 17 49 46 46

Erik Jensen VVS
• Deres VVS-Installatør

kran Nyvangog Mog.na Grau
Mellemvej 2, 6430 Nordborg

Tlf.74450565
Fax 74 45 26 08

ALS MOTOR
Nordborg
Tlf.74451818

Sønderborg
11f.74432022e

Cafe & Pizzeria

Cale R"ma
Storegade 27 B - Nordborg

( 74490567

Et godt sted at starte

9 DEN DANSKE BANK
Nordborg Afdeling

Storegade 28
tlf. 74 45 01 05

LANGESØ
HERREFRiSØR

v/John H. Rasmussen

Mågevej 2, Langesø
(74451231



Her ses NB's drengehold i deres flotte trøjer fra SYDBANK. NB takker for støtten.

Det var bare alletiders påfund. Dog var vi
ikke mødre nok, til at stille et helt hold, så
vi fik tilladelse til at trække et par fædre
ind på banen.
Kampen var ganske opslidende ( især for
mødrene) og endte uafgjort 3-3.
Efter kampen spiste vi pizza'er, og
hyggede os. I det hele taget en rigtig god
dag.
Ved samme lejlighed, vil vi rette en STm
tak til Preben, for det store stykke arbejde
han gør for vores piger.

Bettina og hendes mor

Husk afslutningsfesten
NS's afslutningsfest holdes traditionen
tro sidst i oktober. I år afvikles festen
lørdag den 31. oktober og den foregår
som sædvanlig i Havnbjerg skoles aula.
Festen er for alle "voksne" spillere,
samtlige ledere, trænere, hjælpere og
alle venner af klubben.
Der forventes langt over 100 deltagere
som kan glæde sig til en festlig aften.
I løbet af kort tid uddeles der sedler med
flere informationer om arrangementet og
mulighed for tilmelding. Skulle nogen af
en eller anden grund ikke få mulighed for
en tilmelding, kan man kontakte Preben
Naef på tlf. 74 49 07 59.

En rigtig god dag
Torsdag den 10.september havde NS's
lilleputpiger udfordret deres mødre til en
fodboldkamp.

- så behøver du kun at handle et sted

NORDBORG
Abningstider:
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

Få en god start
Er du mellem 10 og 20? Er der noget, du
gerne vil $pare sommen Iii? Vil du .have høj
rente for dine penge her og nu? Vii du
kunne henle dine lPenge,når del paS$er
dig? Vil du have mulighed for ol låne?
Så få en SlarUobKo:n~lo~I_--,-:-~~~~
Den opfylder S ~ART.' 1'/1D
olle dine krav. T./'i Jl./D
Kom ind og
snok med os.

K O N T O

SYDBANK
Sønderjylland
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Søndersø Cup
Den sidste weekend i sommerferien var
jeg sammen med Juniorholdet på Fyn for
at deltage i "Søndersø Cup".
Vi kørte fredag eftermiddag med tog til
Odense, hvor vi blev afhentet af ar-
rangøren.
Om lørdagen skulle vi spille 3 kampe og
det gik glimrende. Vi havde kæmpet os til
semifinalen. Det skulle selvfølgelig fejres
om aftenen - og det blev det.
Dagen efter gik det knap så godt. Tunge
ben, flere skader og bedre modstandere
var årsagen til, at vi til sidst endte med
en 4. plads.

Juniorholdets målmand Ulrik Lund i ak-
tion. Situationen er fra en kamp mod
Høje Kolstrup på hjemmebane.

Alle spillere fik som præmie et par skin-
nebenbeskyttere.
Alt i alt en kanon god tur og "Søndersø
Cup" kan kun anbefales. Tak til alle spil-
lere for fremragende indsats og god
opførsel. .Rene, træner

Der er sket ting og sager
Lilleputpigerne i NB har sluttet deres
første sæson som fodboldspillere, og
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AARUP • Df. 64 43 10 12
e-t:god-t: _-/;ed a-t:.hazIdJe ••

Kontakt Verner
Tlf. 74 45 31 46

Nyt tøj hos

Sandbeck
Stort udvalg i dametøj

Storegade 37 - Nordborg - TIt: 74451579

DØGNSERVICE
643m Nordborg

Storegade 15 - Tlf. 744501 52

matas
vI Bente Sudergaard

Storegade 35 - Nordborg
tlf. 74 451711

Preben Christensen, træner for NB's
Ulleputpiger

efter forårets indledende kampe skal jeg
love for der er sket ting og sager her i
efteråret. Kampgejsten blev sat i vejret,
og kampene blev ikke mere tabt på
grund af "begynderfejl", nej, de blev
skam vundet, og det var ikke sådan la-la
de blev vundet. Nej det var med maner,
rigtig flot gjort piger.

Sltal der 'es les 1
Vi udlejer

Borde - Stole - Tæppeplader - Scene
l/S COM.-ARR.

Tlf. 74 4S 19 19 - Nord-Als Idrætscenter

DET BESKYTTEDE
VÆRKSTED

ØSTERLUND
Mellemvej 16,6430 Nordborg

Tlf. 74 49 04 50

Regionsfinalen var faktisk så tæt på som
det overhovedet var muligt. Det var kun
en enkelt svipser mod et hold fra BNS
der gjorde forskellen. Sidste kamp i sæ-
sonen var mod Lysabild. En kamp
træneren frygtede, pigerne med de gul(
bluser mødte nemlig med en målscore
der var utroligt flot. Men igen gik det
bedre end trænerens mening. Kampen
udviklede sig til en rigtig "herrefight" hvor
begge hold havde muligheden for at
vinde, det blev desværre ikke os.

Her på sidste linie vil jeg takke pigerne
for nogle dejlige timer, hvor man selv
efter en sur "arbejdsdag" kan finde
humøret frem igen, når man møder til
træning eller kamp. Tak!

Preben

~~~ v-/'~ ..- "Unibank
Stationsvej 4 , Nordborg

tlf. 7445 05 33
[L]

74453764

.PERREGAARD A/S
Kom - Foderstoffer

NORDBORG
Tlf.74450150

MOMMARK
Tlf.74407910

SILVAN
GSII DET NEMT...

Holmgade 39, Nordborg
tlf-_1" 45 1457

- en god forbindelse!

EL-hjørnet
i centrum
v I Glenn

Bernecker
GI. Guderup 2

NORDBORG
AlITOVÆRKS[E'p"I!~
6430 NORDBORG

Nordborg, Th. Brorsens Vej 1
Tlf. 74 45 1547
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Efterlysning
Vi mangler vores "VIPPEBRÆT" fra
klubhuset.
Det er tale om "en stor skive med en
halvkugle" på bagsiden.
Genoptræningsredskabet er fjernet fra
klubhuset. Hvem kan hjælpe os med at
finde det igen?
Verner Petersen ( ( 74 45 31 46 ) vil
meget gerne høre fra jer.

~.NORDBORG.nø Løjtertoft 13
Tlf. 7445 1704

THE DOCUMENT COMPANY
RANKXEROX

Indendørstræning
1998/99 i NIC
Starttidspunktet for de enkelte afdelinger
oplyses af trænerne.

Tirsdag

Tirsdag

Onsdag

Prominet besøg
Traditionen tro tyvstarter julemanden
hvert år i september på Nord-Als Idræts-
center.
Arsagen var enfototermin med NB. Der Fredag
skulle tages et billede sammen med en
flok unpdomsspillere og ledere til klub-
bens populære julekalender, som sælges Lørdag
i løbet af november.
Ca. 100 ungdomsspillere var igen mødt,
og en af spillerne kunne ikke lade være
med at kontrollere om julemandens skæg
var ægte.

16.00-17.00 Sandkasse
NB's yngste træner i gym-
nastiksal - her må der kun
spilles med skumbolde.

18.00-19.00 Piger
19.00-20.00 Lilleputter
20.15-21.00 Damer
21.00-22.00 Senior + OB

15.30-16.15 Micropiger
16.15-17.00 Micro 92
17.00-17.45 Micro 91
17.45-19.00 Micro 90
19.00-20.15 Miniputter
20.15-21.00 Jun.damer
21.00-22.00 Junior

16.00-17.00 Lilleputpiger
18.00-19.30 Drenge

Til k1.22.00 : Daglig,arer/Blade/A,iser/Drlkkewarer
D.gnet rundt: Kan du fylde. tanken op / BII,ask

Autooserct bnuo- . K V. OPTIK
og ;"o"IJA1Imspopt,ke( ••

Ridepladsem 1 ·6430 NordborgHlf.: 74451551 . fax: 74450549

10.00-11.00 *?
11.00-12.00 *?

*Kontakt ungdomsudval-
get om der er ledige timer.

JØRGEN HANSEN
AUT. EL & WS INSTALLATØR
STOREGADE 30 ' 6430 NORDBORG-A
TELEFON 74451540· GIRO 158 6475EL & VVS

Storegade - Nordborg - Tlf. 7445 00 70 t:;.:r:.'j-'~:~~

" INTERSPOIU~
rehleder sDart
GAGADEN - SØNDE;RB6RG - TLF:.1442 41110

NYGADE 114- GfV,STEN - TLF. 7465 21 211

Q.Q8 SERVICE
v/F. llaurldsern
Langesø,. Søvej 1" 6430 NOrdbørg, tlf.: 7'445 0163
AUTOREP.·VASKEANLEG·øKONOMrrEST
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Fest-j-by 1999
Fest-i-by kommiteen er klar med mand-
skabet for det kommende arrangement.
Der er sket en enkelt udskiftning og for-
manden Poul-Otto Bonnerup "stiller" nu
med følgende hold:
NB er repræsenteret med Birgit og Poul
Lygkilde og NH har Hanne Rasmussen
og Eigil Hansen i kommiteen.

Vi ønsker dem held og lykke med det
kommende arrangement.

Reserver den 2.nov.
Denne dag holder Lene Gammegaard et
foredrag på Nørherredhus.
L.G. er bl.a. jurist, journalist, psykotera-
peut, aktiv bjergbestiger, klatreinstruk-
tør, skribent, fotograf, langturssejler og
"Skandinaviens første kvinde på verdens
højeste bjerg, Mt. Everest den 10.5.96.

NB er sammen med Handel & Hånd-
værk, Konkordia og SIUNA arrangør af
foredraget og håber selvfølgelig, at
mange af klubben's medlemmer i denne
"fodboldløse" tid vil bakke dette arrange-
ment op og give sig selv denne spæn-
dende oplevelse.

Micropiger
Nord-Als Boldklub har som noget nyt
startet et hold med micropiger. Et hold
som man allerede på nuværende må
have lov til at stille store forventninger til.
Nogle af pigerne har spillet fodbold hos
drengene i en del år, og nogle er kommet
til udefra.
Pigerne har allerede været af sted til
nogle stævner her i efteråret hvor resul-
taterne i de første 2 kampe ikke blev alt
for gode. Men for de "nye" NB'ere som
var langs til deres første kampe nogen
sinde, må man sige, at det forløb godt.

Det er jo ikke sådan lige at finde ud af i
hvad retning modstanderens mål er.

Vi laver her et lille spring, alle stævne-
kampe er nu afviklet, og der er virkelig
sket ting og sager. Af de sidste fire
kampe er 3 vundet og målscoren er så
fin som 20-2. Men ikke nok med at spillet
blev bedre kamp efter kamp, de nye
NB'ere havde også fundet stillen. Nogle
af dem fik scoret mål, og andre lærte at
stå i "vejen" på de rigtige tidspunkter, og
hvad der er nok så væsentligt, vi fandt er
målpige der var "født" til at passe målet.

Så alt i alt en pæn start for nogle dygtige
piger. Hvis du også skulle have lyst til at
prøve kræfter med micropige fodbold,
eller for den sags skyld pigefodbold, så er
du altid velkommen til at komme at
prøve. Du ved ikke hvad du går glip af før
du har besøgt os i pigeafdelingen.

Pia, Dorte og Preben

Billedet på forsiden viser, foruden træ-
neren Preben og hans hjæ/petræner
Dorte, micropigerne Rikke M., Mie,
Camilla, Rikke W, Lonnie S. og Lonnie C.

Nyt fra klubhuset
Vi har nu 9 "værter", som skiftevis passer
klubhuset tirsdag og torsdag aften, samt
når seniorholdene spiller hjemmekampe.
Det er Mette og Kaj Hansen, Kaj Duus
Jensen, Marie Meyer, Arne Andersen,
Leif Nielsen, "Bikse" Petersen, Bent Duus
Jensen og Claus Sørensen.

Vi beder alle klubhusbrugere at læse
"Brugerafta/en for k/ubloka/e i N/C" som
er opsat forskellige steder i klubhuset.

Selvfølgelig er det ikke nok at man har
læst den - vi forventer at alle også
retter sig efter aftalen !

P.G.
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Herremagasinet
Storegade 14

6430 Nordborg
Telefon 74451610

I NB's klubdragt kan købes hos os I

I

C/ub 22 ( NB's venner) har den 5./6.9.98 været på weekend-ophold på Fyn.
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