
Den levende musik leveres af 4 mands
toporkestret KONEXION og diskoteket er
CHARLlE's DISCO-SHOW.
Arets populæreste halbal holdes lørdag
den 26.12.98 ( 2. juledag ) i Nord-Als
Idrætscenter fra kl. 21.00.
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giæd@ng J~i "g @t g"dt fiytår. Bestyrelsen

Traditionen tro .afholder NB julebal 2.
juledag, i år for 16. gang, og opskriften
er altid den samme:
Et levende orkester, et godt diskotek og
masser af glade mennesker i julehumør.
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"Festlig fredag"
Fredag den 04. dec. deltog NB sammen
med 18 andre af kommunens foreninger
i arrangementet "festlig fredag" som blev
afholdt i Nord-Ais Idrætscenter fra kl.
18.00 - 24.00.
Fra kl. 18.00- 22.00 kunne alle inte-
resserede prøve aktiviteter som skyd-
ning, svømning, klatretårn. nathåndbold,
romaskiner, march, spejderliv og meget
ood~ .
NB deltog i arrangementet med et
"fodbold-Iegeland", hvor deltagerne
kunne afprøve deres færdigheder ved
sparkebrædt, ringkast og spandespark.
For dem der kun vil spille fodbold, var
den oppustelige.todboldbarie sat op.

Ringkast, en NB-leg under "festlig fredag"

Fra kl. 22.00 og frem til midnat var der
biograf for de yngste, ungdomsdisco for
de lidt ældre og jazzcafe for de voksne.
Nord-Als Idrætscenter var aftenen
igennem besøgt af mange gæster og

arrangementet forløb uden problemer.

Ideen bag "festlig fredag" er at åbne
Nord-Als Idrætscenter på et tidspunkt,
hvor der normalt er lukket og ved samme
lejlighe.d får de lokale .foreninger
mulighed for at vise deres idrætsgren
frem for interesserede.

Fra NB's side deltager vi og'så fremove
gerne i arrangementer som "festlig
fr~dag" eller gerne som "sjov lørdag",
safremt denne dag måtte vise sig at
være bedre egnet.

A. E.

NB holder

Lottospil
hver onsdag I
Kl. 1g.oo I Havnbjerg
skoles aula.

Erik Jensen VVS
- Deres VVS-Installatør

SØren Nyvanll 011MOllens Grau
Mellemvej 2, 6430 Nordborg

Tlf.74450565
Fax 74 45 26 08
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MALERMESTER

~-r;p-·-e-L.,-4-"""~~·
Mellemvej 21 - Nordborg

74451852

Frisør

Enghoff
Havnbjerg Butikcenter

tlf. 74450840

~ ~G.il.o
V ~

~ 744330010 $
KlØRIESKOLE

13iltlf. 30 7·t 1300·30263873

r>.
lOCK CY'KLER

<::
Parallelvej 2 - Lavensby

tlf. 74490883

Center Sko
Helmut Buss

Havnbjerg Butikcenter
tlf. 74 4533 74

Løjtertoft - Nordborg
tlf. 74454401

ALS MOTOR
Nordborg Sønderborg

Cafe & Pizieria

Cali R"ma
Storegade 27 B - Nordborgr 7449 OS67

Et godt sted at starte

9 DEN DANSKE BANK
Nordborg Afdeling

Storegade 28
( 73453100

LANGESØ
HERREFRiSØR

v/John H. Rasmussen

Mågevej 2, Langesø
(74451231
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Generalforsamling

Nord-Als Boldklub indkalder til ordinær Generalforsamling
Fredag den 29.1.1999 i NB's klubhus

Dagen program

K1.18.30 Fællesspisning (gratis gule ærter, husk tilmelding)

k1.19.30 Generalforsamling
k1.21.00 (ca.) Kaffe og samvær
Dagsorden på generalforsamling

1. Valg af dirigent
2. Protokol
3. Formandens beretning
4. Ungdomsformandens beretning
5. Seniorafdelingens beretning
6. Regnskab og status
7. Fastsættelse af kontingent
8. *Indkomne forslag
9. Valg ifølge lovene

9.1 Formand
9.2 Bestyrelsesmedlem
9.3 Bestyrelsessuppleant 1
9.4 Revisor
9.5 Revisorsuppleant

10. Eventuelt

*Forslag til generalforsamling skal være bestyrelsen i
hænde senest 4x24 timer før generalforsamlingen
Medlemmer der ønsker at deltage i spisningen skal tilmelde

sig bestyrelsen ( tlf.nr, se bagsiden af bladet) inden den
25.1.99.

• jj.~

Peter Glock
Bjarne' Skou
John Bramann
Carlo Meyer
Leif Nielsen

- 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 nogel, du
gerne vil spare sammen iii? Vil du have høj
rente for dine penge her og nu~ Vil du
kunne hente dine ~enge, når del passer
dig? Vil du have mulighed far ol låne?
Så få en StartJabKO>nn~ta~1__ ~!!!!!!!
Den opfylder =
olle dine krav. START JOB
Kom ind og
snak med 0$.

K O N T O

SYDBANK
Sønderjylland



Sæt X
i kalenderen !
Oldboysafdelingen afvikler følgende
arrangementer i de kommende uger:

Five-a~side
Dette populære indendørsstævne "på
store mål" afvikles søndag den 31.1.99
fra kl. 13-16.00 i Nord-Als Idræts-
center.

.Piccolo Cup
Udendørssæsonen starter traditionen
tro med "gule ærter stævnet" PICCOLO
CUP'en. Dette sker den 21.2.99.
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Nord-Als Boldklub's oldboysafdeling
indkalder til ordinær

GENERALFORSAMLING
Torsdag den 21.1.1999
k1.19.00i NB's klubhus

*
Dagsorden iflg. lovene

NB's halstørklæde er blevet meget populær. Det blev bl.a. brugt som præmie ved
forskellige lejligheder i ungdoms-, senior- og oldboys afdelingen. Her pryder det en
flok veteraner som fik det udleveret ved afslutningsfesten for vundet turnering.
Det kan nu også købes, prisen er 80 kroner. Anders Ebsen tager imod bestillinger.
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AARtlP • nf. 64 43 10 12
eegode 8eed ae .ha:n~e •••••

Kontakt Verner
Tlf.7445 3146

Nyt tøj hos

Sandbeck
Stort udvalg i dametøj

Storegade 37 - Nordborg - Tlf. 74 451579

DET BESKYTTEDE
VÆRKSTED

ØSTERLUND
Mellemvej 16,6430 Nordborg

Tlf. 74490450

_.\
••"'III"••-_ ..-= ..•.. '

~
74453764

DØGNSERVICE
643lJ NonJI>org

Storegade 15 - Tlf. 744501 52

matas
vI Bente Sudergaard

Storegade 35 - Nordborg
tlf. 74 451711

Skilt ie, lesles 1
Vi udlejer

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

Tlf. 74 4S 19 19 • Nord-AIs Idrætscenter

~~,. v./-
~"- "Unibank

Stationsve) 4 , Nordborg
tlf. 74450533

EL-hjørnet
i centrum
v I Glenn

Bernecker
GI. Guderup 2

M.PERREGAARD A/S -en god forbindelse!

Korn - Foderstoffer

NORDBORG
AlITOVÆRKSI.E..R.I[~
6430 NORDBORG

Nordborg, Th. Brorsens Vej l
Tlf. 74 45 1547

NORDBORG
T1f.74450150

MOMMARK
Tlf.74407910

SILVAN
GØR DET NEMT. ..

Holmgade 39, Nordborg
tlf",_7~45 1457
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I denne søde juletid !
( En historie fra det virkelige liv)

Under overskriften gemmer sig, at alle
skal være gode ved hinanden.
Ungerne i NB prøver ihærdigt at bidrage
til fællesskab i klubben ved at sælge
julekalender, så det ikke bliver alt for
dyrt, at spille fodbold i NB og at der
bliver råd til lidt ud over det sædvanlige
en gang imellem!
Under sådan en tur, bevæbnet med 20-
30 julekalender, indleder min søn sin jagt
på fremskaffelse af kontante midler til
NB.
Pænt ringer han på døren, som bliver
åbnet af en mandlig person lidt op i
alderen. Salgsteknikken er øvet hjemme-
fra - " vil I købe en julekalender, hvor
overskuddet går til lokale formål, nemlig
Nord-Als Boldklub.
Jeres hus ser også dejlig stort ud, hvilket
er nødvendig for, at kunne rumme alle
de dejlige gaver, der er mulighed for at
vinde! "

Pludselig står drengen i døren, forpustet
og glædelig begejstret over, at være
hjemme. " Hvad nu - har du allerede
solgt de julekalender du gik ud med? ".
• Nej! ., udbrød han, ' jeg løb så stærkt
jeg kunne ". " Hvorfor det? "
" Jo ser I, da jeg havde spurgt manden
pænt, vendte han sig om og råbte til sin
kone:
HAR DU SET MIN JAGTGEVÆR? ".

Da løb drengen, så man ikke kunne se
hans røv, for bare skosåler !
" Jamen " sagde vi til knægten, " det
kunne jo være, at manden vitterligt skulle
på jagt ".

Følgende afsluttende bemærkning fra
knægten satte samtalen omkring dette
emne i stå:
" Man går da ikke på jagt i jogging tøj,
vel!!! "

En far (redaktøren kender navnet)

Nb.
Vi er klar igen næste år !

Indendørstræning
1999
Tirsdag 16.00-11.00 Sandkasse

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

Onsdag 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

Fredag 16.00-17.00 Lilleputpiger
18.00-19.30 Drenge

Lørdag 10.00-11.00 *?
11.00-12.00 *?

*Kontakt ungdomsudval-
get om der er ledige timer.
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NORDBORG
Løjlertott 13

Shen Tlf. 7445 1704
THE DOCU~fENTCOMPANY

RANKXERO~
lilld.22.00 : Daglig,arer - Blade - Awlser- Drikke,arer
D.gnet rundt : Kan du fylde tanken op - BiI,ask

/sutoriserct briuo- K V. OPTIK
og ko-itoktlinseootiker ••

I

Ridepladsem 1 ·6430 NordborgHJf.: 74451551 . fax: 74 45 05 49

JØRGEN HANSEN
AUT. EL & WS INSTALLATØR
STOREGAOE 30 . 6430 NORDBORG

TELEFON 74451540· GIRO 158 6475

-A
r,,, rø"

Storegade - Nordborg - Tlf. 744500 70 1i;;:~~~U:::;;:I

" INTERSIIOIIr
rohlleder SDOrt
GÅGADEN - SØNOE;RB6RG - TLF..7442 4110

NYGADE 14 - GRASTEN - TlF. 746521 21

Q!lQ& SERVICE
vlF. U-auridsen
Langesø,. Søvej 1" 6430 NOrdb(IJrg, tlf.: 7'445 0163
AUTOREP. . VASKEANLÆG . øKONOMrrEST



Ulle Mads ønsker sig vist nok en bold til jul!

I må bide tændere
sammen!
Så nærmer julen og nytåret sig med
raske skridt. Dette får een til at tænke
på det år, der nu går på hæld, og hv~d
der vil ske i 1999, eller hvilke ønsker vi
har til året 1999.
For ungdomsafdelingen vil jeg ønske et
godt nytår med fortsat fremgang i alle
rækker. Jeg var så heldig at få lov til at
være med som medhjælper ved
sommerens Nord-Als Cup. Det var en
dejlig oplevelse, at se alle de små piger
og drenge .turnle sig i leg både på og
udenfor banen.
For seniorafdelingen synes jeg at
resultatet ikke altid står i forhold til den
indsats, der ydes af trænere, holdledere
og spillere. Vores trænere yder et stort
stykke arbejde og en oprykning blev det
da til i år. Men at vores 1. hold spiller i

serie 4 er for en gammel NB'er lidt af et
mareridt. Det er jo ikke ret mange år
siden NB boltrede sig i serie 1 og 2,
hvor jeg mener vi hører hjemme. Vi
siger altid, det er vores beliggenhed i
disse serie 4 tider, men vi lå der også,
da vi spillede i serie 1 og 2.

Man spørger tit sig selv, kommer disse
tider igen , hvor vi i weekenden kunne
gå til fodbold på stadion sammen med
rigtig mange tilskuere og ikke som nu,
hvor der ikke dukker ret mange op.

Det er ej heller, fordi vi ikke har dygti~
ledere. Vores to dygtige trænere Bob og
Steen og deres stab er bare i top. Men
ind imellem er indstillingen på banen
ikke altid i top, som den var i årets
sidste kamp i Ulkebøl. Denne indstilling
kunne ønskes hver gang, vi så jer
spille.
Det er også ærgerligt for NB, at opfostre
gode spillere, for når de er omkring 20
år, så forlader de Nordals for at studere
rundt om i landet, men sådan er det jo,
når vi ikke her har de studiemuligheder
der er nødvendige. Men hvorfor har SUB
så ikke et superligahold i dag, de har da
i hvert fald et hav af unge mennesker
der læser i byen?
Men drenge, I må bide tænderne
sammen jer der har besluttet at blive på

. Nordals, og se at få os derop igen ,
. dette bør være et mål for NB i de næste

år.
Vores bestyrelse skal også have tak for
det store arbejde hver især yder for
klubben. For at vores klub fortsat kan
blomster er der meget der skal klappe,
økonomien, klubhuset, lotto, fest i by,
julebal, ungdomsudvalg , skolecup, ja
der kunne sikkert nævnes flere, alle er
bemandet med personer, der gør et stort
arbejde for deres klub. Et af de nye
positive tiltag var ideen om at udvide
staben af hjælpere til klubhuset. Det var
dejlig at se den interesse, der var for at
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( NB's klubdragt kan købes hos os I

Herremagasinet
Storegade 14

6430 Nordborg
Telefon 14451610

starter udenfor til den årlige "PICCOLO
CUP".
Jeg håber, at vi får et rigtig godt 1999 i
NB's oldboysafdeling.
Til alle i NB ønsker jeg en glædelig jul
samt et godt nytår 1999.

C.B.

Kontakt formanden
Har du spørgsmål der vedrører NB eller
vil du sende et indlæg til klubbladet, kan
det også lade sig gøre via e-mail.

Skriv til :pegl@get2net.dk

Har du en drøm om at komme til penge,
til din alderdom, og hvis du ikke tror at
du vinder i Lotto, eller arver, så rin9 til
"Kedde", for han har løsningen.
Christian Str~ek, [1] 74490594

være med, og Jeg ved, de er bare glade
at være sammen med jer efter
ningen. Der er plads til flere

hjælpere, så bare meld jer.

De "gamle " i NB findes i oldboys-
afdelingen hvor året 1998 var en total
succes. Alle hold var berettiget til at
deltage i mesterskabsspillene i deres af-
delinger. Det største var nok Super-
veteranernes 1. plads i 1998 efter at de
altid lå i den anden ende af tabellen.
Et godt nytår 1999 til alle, og så mødes
vi jo til vores generalforsamling og
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