
Så er turneringen startet
æsonen 1999 er nu i gang og de

forskellige afdelinger er startet med
"højt humør".
På billedet ses NB's lilleputhold før
deres første turneringskamp.
I denne afdeling er der kommet 2 nye
trænere til, nemlig Serkan Sahin og
Søren Sørensen.
Efter em stille og rolig start er der nu ved
at komme gang i afdelingen.
i=>ågrund af stor tilgang prøver klubben
nu at efteranmelde et hold mere til
turneringen, så flere af spillerne kan

komme i gang.
Lilleputspillerne er årgang 1987 og
1988 og afdelingen træner hver tirsdag
og torsdag fra kl. 17.30 til 18.45 ved
Nord-Als Idrætscenter.
Nye spillere er meget velkomne!

FEST-l-BY '99
er startet!
Se inde i bladet hvad programmet har
at byde på og støt din forening ved at
aflægge et par besøg på festpladsen.
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Hilsen fra Canada
SPORTEN hat Igen modtaget et meget
spændende brev fra familien Klrkeg ard
I Canada.
Det er en beretning fra d Nord
Amerikanske Mestersk b r I Ind n-
dørsfodbold, som Nlcolai's hold h r
kvalificeret sig til at deltage I.
Nicolai drog i august 1998 sammen
med far, mor, søskende Christoffer og
Mia til Mississauga i Canada. Dengang
var han på NB's miniputhold - et halv
år efter så denne oplevelse!
Mesterskaberne blev afviklet i Detrolt -
området, og kampene blev spillet både i
Canada og USA. Under stævnet måtte
holdet et par gange passere grænsen,
hvor familien KIrkegaard, 5 personer
med dansk pas, hver gang løb ind I
mange problemer, som samtidig betød
en del ventetid for et "forældrekørehold"
fra Misslssauga på 10 biler.
Der opstod en masse sjove og
Irriterende episoder som Nicolai's far

J P r udførligt og morsomt har
b r tt t om I brevet.
SPORT N må på grund af plads-
m ng I nøjes med at bringe lidt fra
br v t Id te afsnit.
Hold t h r n t finalen!

... d t v r n k mp, der begyndte med
stil. Der var f II s Indmarch på banen,
opstilling som til landskampe og
national sange for begge hold, Tænk at
Nicolai skulle stille op til nationalsang
for første gang, som de professionelle,
og så var det ikke til" Der er et yndigt
land ", men" Oh Canada", Godt de
øver sig så meget I skolen, man kunne
se munden bevæge sig på flere af
spillerne. Men ellers så de også lige så
"fåret" ud som de professionelle.
Kampen endte desværre 4-3 til det
amerikanske hold, selvom Nicolai skød
et kanon mål !

SPORTEN takker for brevet og sender
mange hilsner fra NB til Canada.

Jesper er træner for dette hold i Mississauga med sønnen Mads ( målmand) som
en af de "bærende kræfter" på holdet. Jespers hold blev nr. 2 i turneringen.
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Brønd 7 a, Holm, 6430 Nordborg
tlf, 74450201

Biltelefoner 40 17 49 45 og 40 17 49 46 46

Erik Jensen VVS
- Deres VVS- Installatør

søren Nyvan. o. Mo.ens Grau
Mellemvej 2, 6430 Nordborg

Tlf. 74 45 05 65
Fax 74 45 26 08

ALS MOTOR
Nordborg
Tlf. 744S1818

Sønderborg
Tlf. 74432022

Cafe & Pizzeria

Cale R"ma
Storegade 27 B - Nordborgr 74490567

Et godt sted at stene

~ 'DEN DANSKE BANK
Nordborg Afdeling

Storegade 28

LANGESØ
HERREFRiSØR

v/John H. Rasmussen

Mågevej2,Langesø
(74451231

MALERMESTER

~-r;.;w-I-e-~-4-;:l-
Mellemvej 21 - Nordborg

74451852

Frisør

Enghoff
Havnbjerg Butikscenter

tlf. 74450840

~IG~.bV ~<:t" 74 43 30 010 tP
KI0RIESKOLE

Biltlf. 30 7·1 1300·30263873

r>,
LOCK CYKLER

<:>
Parallelvej 2 - Lavensby

tlf. 74 49 08 83

Cenfer Sko
Helmut Buss

Havnbjerg Butikscenter
tlf. 7445 33 74

Løjtertoft - Nordborg
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Regionmesterskaberne
Vi tog med bus til Glejbjerg søndag den
28.02.99. Stemningen var høj, der blev
sunget, og nye slagsange blev
komponeret.
Vi vidste, at de ville blive nogle svære
kampe, men alle var fast besluttet på at
kæmpe "110 %" fra start.
Første kamp blev spillet mod Tistrup, og
der blev kæmpet ud over al forventning.
Slutresultat 3-3.
I næste kamp mødte vi Vejen. Igen blev
trænerne positivt overrasket over det
gode spil. Det så ud, som om alt bare
skulle lykkes. Kampen endte 4-2 til os.
Nu var der bare en kamp tibage : NB-
Åbenrå. Vi havde en anelse om, at denne
kamp ville blive den sværeste. Kampen
skulle bare ende uafgjort, for at vi skulle
gå videre.
Der blev igen kæmpet helt igennem. Det
var desværre ikke nok, ABK vandt
knebent 4-3.
KI. 12.30 vendte vi næsen hjemad. Alt i
alt en KANON tur.

Pigeholdet
Trænernes kommentarer:
Pigerne kæmpede over al forventning. Alt
der ikke lykkedes under turneringen og til
de forskellige stævner, lykkedes
fuldstændig.
Vi havde indtryk af, at pigerne også selv
kunne se, at de var nået langt, og alt der
måtte komme ud over at vinde
turneringen, var sidegevinster.
Vi har kun positive ting at sige om turen.

Harry og Henrik

Ny NB klubdragt
Ønsker du at udskifte din gamle
trænings- og fritidsdragt med en ny og
smartere, så er der mulighed for det nu.
NB's nye klubdragt kan ses i klubhuset
hver tirsdag fra kl. 17.30 - 20.00 eller
ved henvendelse til ungdomsudvalget.

Als Cup 99
I forbindelse med FEST-l-BY afvikler
ungdomsafdelingen igen et stævne for
miniputter.
Der er i år rekordtilmelding med 22 hold
og for første er også miniputpigerne
med.
Stævnet afvikles på byfesten s sidste
dag, altså søndag den 2.maj, og
kampene spilles fra kl. 10.30 til kl.
15.30.

Til kalenderen
Klubbens populære "pølsegilde"
afholdes i år lørdag den 14. august
frakI.17.00.
Klubhusudvalget vil i god tid oplyse,
hvad der vil ske denne dag.

Tidspunktet for Nord-Als Boldklubs
store atslutningstest er også
fastlagt. Den afvikles lørdag den
23. oktober og stedet er som sæd-
vanlig Havnbjeg skoles aula.
Man er for tiden i gang med
dannelse af et festudvalg med
medlemmer fra alle afdelinger.
Også til dette arrangement få vi
mere at vide på et senere tidspunkt.

- 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

__ :,2:S-

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 spore sammen iii? Vil du hove høj
rente for dine penge her og nu? Vil du
kunne hente dine f!>enge, når det passer
dig? Vil du hove mulighed for ol låne?

Så få en StortJobKo::to~I __ --..:~!!!!!!!!!!!!
ben opfylder
alle dine krav. START JOB
Kom ind og
snak med os.

K O N T O

SYDBANK
Sønderjylland
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Til Vejers for 9. gang
Lørdag morgen den 27. marts 1999 er
der tidlig aktivitet i klubhuset Hvem er

. det, er så tidlig oppe? Det er klubbens
ældste, der skal på deres årlige
"træningslejr" .

. For 9. gang er Vejers målet, hvor vi
skal bo i Erik Nørskov's sommerslot.
Arets rute er den traditionelle rute over
Carlos hjemby Gram og videre til
Fiskeri og Søfartsmuseet i Esbjerg, for
endelig kl ca. 14.00 at være i Vejers.
Vore medbragte sandwich - nøje afmålt
med 4 til hver, bliver fortæret i Marbæk
ved Ho bugt i strålende solskin. De
sidste km kan nu klares, og Vejers
dukker op i horisonten. Den tildelte
plads bliver afmålt og taget i
besiddelse.
Derefter er der flaghejsning og
afsyngning af "Der er et yndigt land",
en ceremoni der langt overgår "Parken"
hvad stemning og sangkvalitet angår.
Der skal lægges blomster på
"mindesmærker" af årets debutant,
som er Poul Lyngkilde. Han udfører
hvervet med stor ærbødighed overfor
minderne.
Efter kaffen drager 17 mand ud. på en
lænqere gåtur, mange er trætte, da
sommerhuset endelig dukker op igen.
Forberedelsen til turens højdepunkt,
"FROKOSTEN" startes· derefter af
køkken-chefen Carl E.Rasmussen.

Vi går senere til et veldækket bord og
hygger os nogle t i m e r . m ed
harmonikamusik og sang. Musikkerne
er Poul og Peer Christiansen, et par
virtuoser på deres instrument
En video, specielt fremstillet med flere
års tildragelser, vises. Et mesterværk
der er de danske dogmefilm værdig.
Tak til Peter Glock.og Hugo de la Motte
for redigering og fotografering.
Aftenens afslutning er Marie Meyers
suppe, som igen i år smagte dejligt

Derefter i seng, hvor snorken bare er
sagen i hus 2.
Søndag starter i solskin, morgen-
maden serveres, og en spænding
bygges op til dagens oplevelse :
"Fodboldkampen". Carlo udnævnes til
dommer (desværre), og vi begiver os
til stadion til en rigtig god og
jævnbyrdig kamp. Resultatet 6-5 tyder
på jævnbyrdighed .'
Udflugten begynder at ebbe ud, den
sidste frokost indtages, husene ryddes
og rengøres, bilerne pakkes, og turen
går til Nordals via Gram. KI. ca. 17.30
er vi tilbage, hvor vi startede dagen i
forvejen, men masser af oplevelser
rigere.
Vi siger tak til Erik, der hvert år vel-
villig stiller sit sommerhus til rådighed.
Alle glæder sig til næste år.

Chresten

Tak
Tak til NB for den fine blomsterlvinkurv
som klubben sendte i anledning af min
60 års fødselsdag.

Ogsåen tak skal lyde til deltagerne på
turen til Vejers 99. Det gælder for
såvel den fine fødselsdagssang, I
havde fået. lavet, og som I sang så
smukt, som for kokkekniven I sendte til
min fødselsdag.

Erik Nerskov .

mil 7

l.VIAB.:H:U88E»
, . .

S~C>:R.~.
AARup·nf.84431012 ,',.

ee gode øCed ae hE&Zl.d.le •.•••• ·

Kontakt Verner'
Tlf. 7445 3146

Nyt tøj hos

Sandbeck
Stort udvalg i dametøj

Storegade 37 . Nordborg· Tlf. 7445 1579

DET BESKYTTEDE
VÆRKSTED

ØSTERLUND
Mellemvej 16 , 6430 Nordborg

Tlf. 744904 SO

l1]
74453764

DØGNSERVICE
643m Nordborg

Storegade 15 - Tlf. 744501 52

matas
vI Bente Sudergaard

Storegade 35 - Nordborg
tlf. 74 45 17 11

Skat d" ',s',s 1
Vi udlejer

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

Tlf. 74 45 19 19 • Nord-Als Idrætscenter

Stationsvej 4 , Nordborg
tlf. 74450533

.PERREGAARD AIS
EL- hjørnet
i centrum
v I Glenn

Bernecker
GI. Guderup 2

Korn - Foderstoffer

NORDBORG
tlf. 744501 50

MOMMARK
tlf. 744079 10

SILVAN
GØIf DET NEMT...

Holmg8de 39, Nordborg
tlf~.1"45 1457

- en god forbindelse !

NORDBORG
AlITOVÆRKS!.E"p"I!~
6430 NORDBORG

Th. Brorsens Vej 1. tlf. 74451547
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DBU's fodboldskole i
Nordborg!
Så er DBU.'s fodboldskole kommet til
Nordborg.
I 1993 startede Dansk Boldspil Union
(DBU) med at afholde fodboldskoler
i hele landet, og i år vil der i alt blive
afholdt 210 fodboldskoler med et
forventet deltagerantal på over 25.000
børn i alderen fra 8-16 år.
For 1. gang deltager NB også som
arrangør af DBU's fodboldskole og den
afholdes i uge 26 på banerne ved Nord-
Als Idrætscenter.
Alle børn, drenge og piger, i alders-
grupper fra 8 - 16 år kan deltage.
Fodboldskolen varer i 5 dage og
børnene inddeles i grupper på max. 16
børn, og hver gruppe trænes af en
træner og en trænerassistent.

I løbet af ugen vil der blive trænet i
driblinger, skudtræning, tacklinger,
headning, positionsspil og meget andet.
Der er også en del pauseaktiviteter som
"finurlig spark", fodtennis, unihockey og
i år vil der også være en "fartmåler",
der kan måle, hvem der sparker
hårdest eller kan sparke mål med
nøjagtig 25 km i timen!
Tilmelding var kun muligt via Billetnet
på posthuset og sidste frist for
tilmelding var den 28. april 1999.
Så nu er NB meget spændt på hvor
mange der har meldt sig. For det er
sådan, at der skal være mindst 48
deltagere. Sker dette ikke, bliver
fodboldskolen desværre aflyst af DBU.

Til landskamp med NB
I forbindelse med landskampen den
28.04.99 mod Sydafrika har DBU
tilbudt klubberne at købe billetter til
"favørpris", og i NB har vi naturligvis
taget imod tilbuddet.
Klubben sender en bus med 41 spillere
og 7 ledere af sted tilldrætsparken.
Der deltager spillere fra ynglinge, junior
og juniordameafdelingen i turen.

Børnefodbold som leg
Søndag den 19.04.99 blev der afholdt
et kursus på banerne ved NIC, emnet
var "Børnefodbold som leg".
Kurset henvendte sig primært til de
trænere, der har spillere i alderen 5-8
år. Der deltog 7 trænere fra NB og 14
fra andre klubber.
JBU-instruktør Carsten Thyrring stod
for både den praktiske og teoretiske
træning, og iflg. deltagerne var der tale
om et meget vellykket arrangement.
16 af NB's miniputter deltog som
"kaniner" i de forskellige lege.

NB siger tak til spillerne, til Sus fra
Idrætscentret for god mad og også tak
til Poul og Birgit fra klubhuset for god
hjælp hele dagen igennem.

Fair play kids
DBU har udgivet et lille hæfte med
overskriften "Fair play kids".
Med tegninger og forklaringer prøver
man, på en nem måde, at fortælle børn
og forældre om FAIR-PLAY, altså
retfærdig og korrekt opførsel på banen.
NB har bestilt et hæfte til alle spillere
som uddeles om kort tid.

Vi håber forældrene vil bruge lidt tid
sammen med børnene på det i øvrigt
udmærkede lille hæfte.
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~ NORDBORG.nlJ Løjtertoft 13
Tlf. 7445 17 04

THE DOCUMENT COMPANY
RANIKXERO~

TIl kI.22.00: Dagligyarer/Blade/AYiser/Drikkeyarer
D.gnet rundt: Kan du fylde tanken op / Bilyask

e Autonserct brilto- K V. OPTIKog kontokttinseootnær __

Ridepladsem 1 ·6430 NordborgHIf.: 7445 1551 . fax: 74450549

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

r,I' røl'
Storegade - Nordborg - Tlf. 744500 70 ';;;;~~~U::;=;;:I

" INTERSPOIrr~
rohleder 5DOrf
GÅGAIDEN - S0NDI;RB6RG - TLF:.74 42 4110

NYGADE 141-GRASTEN - TlF. 7465 21 211

Q.Q8 SERVICE
vlF. llauridsenl
Langesø,. Søvej 1" 6430 NOrdblllrg, tlf.: 1445 0163
AUTOREP. . VASKEANLÆG . ØKONOMITEST
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Vi ses til FEST-l-BY 1999 !

k1.12.oo
k1.12.oo
k1.12.oo
kl.13.CXJ
k1.14.oo
k1.14.oo
k1.15.oo .
k1.16.oo

LOTTOSPIL i Havnbjerg skoles aula
Festpladsen åbner med KJÆRS TIVOLI og salgsboder
Festteltet åbner, DISKOTEK "O&H" underholder
ARETS KAMP på stadion
WILLYS KAFFEKLUB i festteltet
WILL YS KAFFEKLUB i festteltet

AKTIVITETER pA STOREGADE I NORDBORG
Aarhus Pipes & Drums, start Voigt til Syd bank
Aarhus Pipes &. Drums, på Storegade
Fodboldkamp: NB lilleputter - Gråsten
Festpladsen åbner med KJÆRS TIVOLI og salgsboder "
Festteltet åbner, DISKOTEK O&H underholder '
DART-TURNERING i festteltet - allekan prøve"
Føle I Sanse i Idrætscenter, til kl. 18.00
ELASTIKFODBOLD med kendte nordalsingere
Fodboldkamp i serie 4 : NB 2 - Bov
FÆLLESSPISNING i festteltet, FLASH, revyholdet fra Holm
Festteltet åbner for alle, DISKOTEK O&H og FLASH spiller
DANMARKS FRÆKKESTE LYKKEHJUL i festteltet

..~

HANDBOLD i hallen (småpiger)
ALS-CUP i fodbold for miniputter
FAMILlCYKEL TUR starter fra festpladsen
Festpladsen åbner med KJÆRS TIVOLI og salgs boder

- halv pris på alle kørende forretninger i TIVOLI !
Festteltet åbner
GRATIS SILDEBORD i festteltet, HANSI underholder
Føle I Sanse i Idrætscenter, til kl. 16.00
TØSEPIGERNE optræder på festpladsen
Modelflyver - opvisning i hal 1
Tryllekunstner BENNY SCHUMANN optræder på festpladsen
TØSEPIGERNE optræder på festpladsen
Bugtaler BENNY SCHUMANN optræder på festpladsen
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Herremagasinet
Storegade 14

6430 Nordborg
Telefon 1445 161 O

I NB's klubdragt kan købes hos os I

Onsdag den
3.3.99 fejrede

B's lottospil
sin gæst nr.

275.000 !
Anna Nielsen

varden
heldige vinder.

Hun fik af
"lottobossen"

Carlo Meyer
overrakt

blomster samt
en attraktiv

præmie.

Svalevej 2, Langesø, tlf. 74 45 12 85

. Onsdag den 28. april
- k1.19.oo

k1.19.oo
kl.19.oo
k1.19.oo
k1.21.oo
kI.22.30

Torsdag den 29. april
. k1.10.oo Børn fra de nordalsiske daginstitutioner i TIVOLI til k1.12.oo '.

k1.19.oo Festpladsen åbner med KJÆRS TIVOLI og salgsboder
k1.19.oo Festteltet åbner _
k1.19.oo FEST I BY LØS, start/mål Nord-Als Idrætscenter
k1.19.15 Fodboldkamp i serie 4 : NB 1 - Egernsund
kl.20.oo Countrymusik i festteltet med GRAN NYS og THE LAST TIME

. kl.21 .00 Square-Dans opvisning i festteltet, Sønderb. squaredansere.
Fredag den 30. april - st. Bededag

. k1.13.oo DAMEFROKOST i festteltet, FLASH underholder
k1.14.oo Festpladsen åbner med KJÆRS TIVOLI og salgsboder
k1.14.oo HELlKOPTER-RUNDFLYVNING - se Nord-Ais fra oven 'l
k1.14.oo Udstilling: Akut - beredskabsbil fra Danfoss & Brandbil
1<1.15.00 Cirkus CHANGHIGH på festpladsen .
kI.17.30 Festteltet åbner, DISKOTEK O&H og FLASH underholder
k1.18.oo Cirkus CHANGHIGH på festpladsen . ,

" Lørdag den 1. maj
·'kI.10.oo

k1.11·oo
k1.12.oo
1<1.13.00

. ·kI.14.oo
k1.14.oo
kI.14.00

,kI.14.oo
k1.15.oo
k1.16.oo
kI.18.30
k1.21.oo
kl.22.CXJ

Søndag den 2. maj
kl. 10.00
kI.10.30
k1.11.oo
k1.12.oo
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Ca. 6 år efter at NB's veteranhold fik stor klø af et hold fra Esbjerg i forbindelse med deres
traditionelle weekendophold (" TRÆNINGSLEJR" ) i Vejers kan man her se årsagen: " De var
jo meget større end os .... !"
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