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Hvem var det det vandt i dag? Det var dem fra NB af !
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Hvem var det .....
Bladets forside prydes denne gang af
NB's lilleput piger.
Holdet klarer sig flot i turneringen og
kæmper med Bov om 1. pladsen i
turneringen.
Søndag den 10. september deltog
holdet i finalestævnet for "Anders And
Cup'en", der blev spillet i Holsted, og
med 3 sejre kunne pigerne trække sig
tilbage som vinder af stævnet.
Der var medaljer, diplomer, T-shirts og
andre gaver til de dygtige spillere.
SPORTEN ønsker tillykke!

Børnehavetræf
Tirsdag den 22. august afholdt NB
sammen med NH det traditionelle
"børnehavetræf' på stadion.
Ca. 350 børn fra områdets børnehaver
deltog i et par timers leg med oppustelig
fodboldbane, giftig jord, spejderlege og
meget andet.
15 hjælpere fra de to klubber sørgede
for den praktiske afvikling af dagen, og
det var glædeligt, at der denne gang var
flere ny ansigter blandt dem.

Kontingent for efterår
Nu er der sendt giro-indbetalingskort ud
vedr. kontingent for efteråret 2000.
Kontingentet dækker efterårssæsonen
udendørs den kommende indendørs-
sæson.
Størrelsen af kontingentet kan du se af
følgende oversigt, hvor tallet i ( ) er
kontingentet for et helt år.

Senior herrer: kr. 300( 750 )
Senior damer: kr. 240( 600 )
Micro spillere: kr. 120( 300 )

Øvrige ungdom: kr. 175( 440 )
Gør klubben en tjeneste og sørg for at
betale kontingentet til tiden.

Er der spørgsmål til kontingent-
opkrævningen kan du kontakte Anders
Ebsen på tlf. 74 49 00 18.

Li/leputholdets træner Carsten Hald er
klar til træning!

Læst i JBU's fodboldmagasin
Jysk Fodbold

... gør derfor op med de hellige
køer i foreningerne.
Stil krav til alle - også til
førsteholdsspillerne.

JBU-konsulent Peter Tornbo om ind-
dragelse af hjælpere i frivilligt
foreningsarbejde.

NB søger manager
for 3. holdet
Til sæsonen 2001 søges en manager til
NB's 3. hold. Er Du interesseret i at
høre mere om jobbet kan du kontakte
Bjarne Skou på tlf. 74490064.
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Dreyers el-service
Brønd 7 a, Holm, 6430 Nordborg

tlf. 74450201

Salg - Service - Reparation
Masldnvedljgeholdelse ...

Erik Jensen VVS
- Deres VVS- Installatør

•••• n N, ••• ng 011 Mogens Qrau
Mellemvej 2, 6430 Nordborg

Tlf. 74450565
Fax 74 45 26 08

MALERMESTER~-f'-p---
Alt malerarbejde udføres

Mellemvej 21- Nordborg - Tlf. 7445 18 52

Frisør

Enghoff
Havnbjerg Butikscenter

tlf. 74 45 08 40

ALS MOTOR
Nordborg

Tlf. 74451818
*

Sønderborg
Tlf. 74 43 20 22

Cafe & Pizzeria

rrio{tY~
Storegade 27 B - Nordborg

Tlf. 7449 OS 67

LANGESØ
HERREFRiSØR

v/John H. Rasmussen
Mågevej 2, Langesø
Tlf. 74 4512 31

- vi gi'r dig det rigtige at vælge imellem

r=-:
LOCK CYKLER

<::»
Parallelvej 2· Lavensby

Tlf. 74490883

Et godt sted at starte

~ DEN DANSKE BANK

Nordborg afdeling, tH. 73 45 3100

Voigts Bolighus AIS
Løjtertoft 26, Nordborg

Tlf. 74 45 1432
Fax. 74 45 4920
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trirsdag 18.00-19.00 2 Miniputpiger 90/91 /92

19.00-20.15 2 Miniputter 90/91
20.15-21.00 2 Drenge 86/87
21 .00-22.00 2 Damesenior

ordborg 2000 turnering
eekenden 16. I 17. september 2000

a e vi, sammen med EUI, besøg fra 2
a" ordborg Kommunes venskabsbyer.
=ra Finspång kom Lottorp IF og fra

le Dzierzgon. Svenskerne havde
se d 3 hold og fra Polen kom der 2

I .
E er ankomst fredag blev gæsterne
i dkvarteret i Idrætscentrets hal 2, og et

dt tilberedt måltid blev indtaget i
Ce trets gymnastiksal.

ørdagens program var udover fodbold-
ampe på stadion, en spadseretur og

velkommen til Nordborg af vores
borgmester, der desuden havde gaver til
alle, dette foregik på rådhuset. Vi gik
derefter en tur til slottet og hjemturen til
Idrætscentret var langs søen, en dejlig
ur i det tidlige efterår.

Eftermiddagen bød på et velbesøgt
stævne på stadion, hvor de polske
drenge og juniorer tog for sig af sejrene,
de vant alle kampe.
Søndag formiddag var afsat til et besøg
på Danfoss Museet. Dette var en super
ide , drengene boltrede sig i Tekno-
ramaet i et par timer efter en grundig
gennemgang af Danfoss's historie,
levende fortalt af de 2 guider fra
DANFOSS museet, Knud Skov Ras-
mussen og Søren Melberg, en stor tak til
de 2 fortællere.

NB's
indendørs
træningstider
2000/2001
i Nord-Als
Idrætscenter
Starttidspunktet
oplyses af
trænerne

eftermiddagen og aftenen foregik på
EUI's baner, hvor anden halvdel af
turneringen blev spillet. Derefter var der
pokaloverrækkelse til vinderne, og
endelig mad til alle i teltet som EUI havde
stillet op på stadion.
Vinderne af de 3 pokaler blev i junior -

og drengerækken Dzierzgon fra Polen,
og endelig i lilleputrækken BIF, der
virkelig har en flok gutter der kan spille
bold. Derudover deltog EUI, NB, og et
kombineret SUF I EUI hold.
Et indslag fra nogle ukendte persone
kunne vi godt havde været foruden, og';
det var en smadret forrude i den polske
bus , hvilket gaven del ekstra postyr, og
forsinkede deres hjemrejse om
mandagen.
Alt i alt en god sportslig weekend for alle
holdene, som udtrykte tilfredshed med
stævnet.
Tak til Borgmester Jan Prokopek Jensen
og Carsten Dykær fra kommunen. Til
Idrætscentret for godt samarbejde, og til
medarrangør EUI for godt samarbejde.

C. B/om

Materialeforvalter søges
Da vor nuværende materialforvalter ikke
fortsætter i sæson 2001 søger NB derfor
en ny materialforvalter. Er Du interesseret
i at høre nærmere omkring jobbet kan du
kontakte Bjarne Jensen tlf. 74 45 37 46
eller Bjarne Skou tlf. 74490064.

15.45-16.30 2 Sandkasse
16.30-17.15 2 Micro
17.15-18.15 2 Micro
18.15-19.15 2 Micro
19.15-20.15 2 Lilleputpiger
20.15-21.15 2 Damejunior
21.15-22.00 2 Herresenior

3-5 år
94
93
92
88/89
83/84/85

IOnsdag

irorsdaa 15.30-16.30 2:..-_L:::i:.:;:lIe=Olutt:.:.;e:;,.r__ .:;,;88:..;/:...;8:.::9__ ~
~redag 18.30-19.30 "1 Junior 84/85

19.30-20.30 1 Oldbovs



NORDBORG
- så behøver du kun at handle et sted

Åbningstider:
Mandag 9.00-18.00
Tirsdag 9.00-18.00
Onsdag 9.00-18.00
Torsdag 9.00-19.00
Fredag 9.00-19.00
Lørdag 9.00-16.00

BagerafdelIngen :
Mandag 7.00-18.00
Tirsdag 7.00-18.00
Onsdag 7.00-18.00
Torsdag 7.00-19.00
Fredag 5.45-19.00
Lørdag 6.30-16.00

Er du mellem 18 og 25 år har vi et godt tilbud til dig: Bliv Ung Privat
kunde I Sydbank. Så får du lidt mere i rente, du får din egen rådgiver, du

får mulighed for at få et Blue Card, et bolig lån - og du får vores opbakning
til dine økonomiske planer.

Kig ind - du er altid velkommen

SYDBANK
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Micro 94
På billedet ses NB's microput hold
årgang 1994 i forbindelse med en
turneringsrunde på banerne ved Nord-
Als Idrætscenter.
Humøret var højt efter sejre over
Svenstrup med 6-1 og 7-0 over SUB.
Holdets træner Michael Werner roser
spillerne for en god forståelse af spillet
og holdet er i stærk fremgang.
Afdelingen kan desuden glæde sig over
stor forældreopbakning til træning og
kamp.

Kursustilbud
JBU Region 4 tilbyder følgende
interessante kurser:
Nye ideer til indendørstræning
Kurset afholdes den 25. oktober 2000
fra kl. 19 -22 i Nord-Als Idrætscenter
med NB som arrangør.
Kurset henvender sig til trænere, der
ønsker inspiration og variation i
indendørstræning for ungdomsspillere.

Ungdomskampleder inde
Kurset afholdes den 7. November 2000
fra kl. 19-22 i Sundevedhallerne.
Dette kursus henvender sig til forældre,
ledere, trænere og spillere, som vil lede
ungdomskampe indendørs.

JBU Basis kurser:
Modul A - Begyndertræning
4.-5. november i Sønderborg.
Modul C - Trænerfunktion
18.-19. november i Nordborg. »:

Modul E - Taktisk træning
28.-29. oktober i Ensted.

Sønderjydsk fodbolddommerklub :
Bliv fodbolddommer i løbet af efteråret.
Uddannelsen begynder den 23.10.00.

Er der spørgsmål vedrørende kurser
eller tilmelding kan du kontakte Verner
Petersen på. tlf. 74453146.
Verner kan også træffes i klubhuset hver
tirsdag kl. 18.30-19.30. '
Husk- NB betaler dit kursusgebyr !
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matas
vI Bente Sudergaard

Storegade 35 - Nordborg
tlf. 74 45 17 11

Skal der festes ?
Vi udle'er

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

Tlf. 74451919
Nord·Als Idrætscenter

DET BESKYTTEDE
VÆRKSTED

ØSTERLUND
Mellemvej 16.6430 Nordborg

Tlf. 74 49 04 50

•
_,,]!r!~1

DØGNSERVICE
6430 Nordborg

Storegade 15 - Tlf. 74450152

$'~" .y-"'-
~ "
- I

Unibank
StatIonsvej4, Nordborg

Tlf. 74 45 05 33

M.PERREGAARD A/S
Korn· Foderstoffer

NORDBORG
tlf. 74450150

MOMMARK
tlf. 7440 79 10

AutoMester
Nord-Als Autoværksted ApS
Nordborgvej 54, Svenstrup

~74 456306

1VIAR~SSEN
SPORT
AARUP - nf. 84431012

e-t god-t ø-ted s:t ba.n.dJ.e _

Kontakt Verner
Tlf. 74453146

Cafe & Pizzeriaqz+~
Store gade 27 B - Nordborg

Tlf. 744905 67

~~t?l')~evini
~ Tlf. 74453764

vI Nordborg Slot

SILVAN
GØR DEr NEMT...

Holmgade 39, Nordborg
tlf.74451457



Dameholdet
NB's damehold blev kredsvinder ! Det
var kendsgerning efter en 8-0 sejr i
topkampen mod SUB. Nu skal holdet
deltage i regionsfinale-stævnet som
spilles den 8. oktober i Skærbæk.
Et stort tillykke til alle damespillere og
deres træner John Callesen for denne
flotte præstation, og held og lykke i
Skærbæk.
John til SPORTEN:
"Der har været stor opbakning til
træning. Vi har gennemsnitligt ligget på
8-10 spiller til træning, så det var sjovt.
Jeg have den filosofi at min træning
skulle ligges meget på teknisk / taktisk
træning. Jeg mener målet er nået, de
spillede til sidst flot fodbold".

Afslutningsfest
så er der atter tid til at tænke på NB's
afslutningsfest !
Festen foregår

lørdag den 28. oktober kl. 18.30
i Havnbjerg skoles aula.
Festen er klubbens afslutning for
sæsonen 2000 og er for alle senior og
oldboys spillere, alle trænere og ledere,
samt klubbens udvalgsmedlemmer,

hjælpere og æresmedlemmer.
Som sædvanlig bydes der på god mad,
underholdning og musik, som PERRON 7
står for i år.
Prisen er så lav som 100 kr. og Bjarne
Jensen fra seniorudvalget tager imod
tilmeldingen.

Set på opslagstavlen
i klubhuset
NB's damer savner en træner til
næste sæson. Vi spiller 7 mands
fodbold og ligger nr. 1.
I år er vi 11 glade og supermoti-
verede piger. Vi synes selv, at vi er
meget seriøse i vores træning og
kamp.
Håber at du / I vil melde jer hurtigt til
Bjarne Jensen eller Bjarne Skou.

Nordborg 2000
Som bekendt kører kommunen I ar
kampagnen "Nordborg 2000", hvor hver
måned har sit eget tema.
Oktober måned står i "sportens tegn" og i
denne anledning er der et ABEN HAL
arrangement den 28.10.00 med NB og
Idrætscenter som "tovholdere".



NORDBORG
LøJtertoft 13
Tlf.74 45 17 04

THE DOCUMENT COMPANY

RANK XEROXTil kl. 22.00 : Dagligvarer / Blade / Aviser / Drikkevarer
Døgnet rundt : Kan du fylde !anken op / Bilvask

Autoaseret brille- K V. OPTI K
og konti1kt"~Seoptlker _ _ '

Ridepladsen 1 . 6430 Nordborg· tlf.: 74451551 . fax: 74450549

JØRGEN HANSEN
AUT. EL & WS INSTALLATØR
STOREGADE 30 . 6430 NORDBORGA
TELEFON 74451540· GIRO 158 6475EL & VVS

" INTERSPOIIr"
rohleder seert
GÅGADEN - SØNDI;RB6RG - TLF. 74 42 41 10

NYGADE 14 - GRASTEN - TLF. 74652121

Den ku'
. Ii'Yl •••
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Endelig en opfordring til alle de gamle
drenge, mød op til NB's afslutningsfest
den 28. oktober!

Nyt fra
oldboys afdelingen.
Nu er turneringen slut for vore 3 hold!

Vi starter med de yngste oldboys. A-
holdet (billede) har spillet 20 kampe ,
vundet 11, 3 er endt uafgjort, og 6 er
tabte. Pointhøsten blev 36 point, hvilket
rakte til en god 3. plads i rækken. Der
var 6 hold i rækken og man har spillet 4
gange mod hinanden.
Veteranerne er vores midterste alders-
række. De har i år spillet 18 kampe, de
10 er vundet , 2 er endt uafgjort og 6 er
tabt. Deres pointhøst har været på 32
point som rækker til en placering som
nummer 4 af i alt 10 hold.
De gamle, superveteranerne, er i år
kommet igennem sæsonen med en 8.
pads af i alt 14 hold. Holdet har vundet 5
kampe, tabt 8, og spillet 2 uafgjort.
Pointhøsten var på 17 point. Derudover
var holdet med i DGl's pokalturnering,
hvor de vanen tro fejrede stor succes.
De kom hjem med guldmedaljer og
pokal fra Nr. Hostrup.
Tak til holdlederne Gunnar Carl, Erik
Jensen, Jens Chr "brormand" Jensen og
Svend Haar.

C. Btom

Hattrik af Poul
NB's superveteraner havde kvalificeret
sig til DGI Sønderjyllands pokalfinale-
stævne, der traditionen tro afholdtes på
banerne ved DG l-Centret i Nr. Hostrup.
Modstanderholdet var fra Felsted og på
samtlige pladser en hel del yngre end
vores hold.
Allerede efter ca. 2 min. spil fik N
tilkendt straffespark mod Po
Abrahamsen, der blev fældet i det
kriminelle felt.
Niels Ole Bennedsen blev sat til at skyde
og scorede meget sikkert. Efter 10 min.
spil udlignede Felsted. Kampen var
resten af tiden ret jævnbyrdig , dog
havde NB et par store chancer, nogle vil
kalde dem "direktører": Da der manglede
mindre end 2 min fik vi igen tilkendt
straffespark. Poul Abrahamsen blev sat
til at skyde, men skuddet reddedes
mirakuløst af modstandernes målmand.
Der skete ikke mere i den ordinære
spilletid.
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Herremagasinet
Storegade 14

6430 Nordborg
Telefon 7445 1610

[ NB's klubdragt kan købes hos os
r·-·---·- -._- ...._.-.-.-.-----.---- ..-----.----.------------

Professionel
Internet adgang, udvikling
og design for private og erhverv ...

DIA
Dansk Internet A.dgang

Perlegade 9 6400 Sonderborg Til 73 42 70 00 hllp:/lwww.dia.dk email: info©dia.dk

Sepp Piontek igen på
Nord-Als
Mandag den 2. oktober 2000 var Sepp
Piontek igen på Nord-Als, denne gang
som foredragsholder.
Det var et arrangement i forbindelse
med kampagnen "Nordborg 2000", hvor
oktober måned jo som bekendt står i
sportens tegn.
Sepp Piontek holdt et foredrag med
titlen " 80'ernes fodboldlandshold -
ledelse på en anden måde".
SIUNA, med Chresten Blomsom
initiativtager, har været arrangør.
NB havde støttet dette arrangement ved
at give samtlige ungdomstrænere en
fribillet til foredraget.

Der skulle så spilles omkamp. Her var
den helt store profil den uheldige
straffesparksskytte Poul Abrahamsen,
som fik scoret 3 gange og 4-1 sejren var
hjemme.
Der var derefter hyggeligt samvær samt
pokal- og medaljeoverrækkelse i DGI's
cafeteria.
Tillykke til de gamle drenge, der endnu en
gang har bevist at de stadig kan det med
den lille runde.

C.B.

www.nordals-boldklub.dk
Information om NB
i tekst og billeder!
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NORD-ALS BOLDKLUB.-
BESTYRELSEN
Formand Peter Glock Midthaven 25 tlf. 744531 79
Næstformand Jens Hansen Niels Bohrsvej 19 tlf. 74491747
Kasserer Bjarne Knudsen Perikonvej 9 tlf. 74453821
Best. medlem Bjarne Skou Overhaven 13 tlf. 74490064
Best. medlem Bjarne Jensen Midthaven 29 tit. 74453746
Ungdomsformand Anders Ebsen Rypevej60 tlf. 74490018
Oldboysformand Peer Christiansen Turøvej 14 tlf. 74453388

UNGDOMSUDVALG
Udvalgsformand Anders Ebsen Rypevej 60 tlf. 74490018
Sekretær Kjeld Høi 0sterhaven 1 tit. 74491632
Udvalgsmedlem Preben Christensen Perikonvej 12 tlf. 74454890

_Udvalgsmedlem Jan Wind Maihaven 38 tit. 74490772

SENIORUDVALG
Udvalgsformand Bjarne Jensen Midthaven 29 tlf. 74453746
Udvalgsmedlem Bjarne Skou Overhaven 13 tit. 74490064

OLDBOYS AFDELING
Formand Peer Christiansen Turøve] 14 - tlf. 7445338
Kasserer Alfred Hansen Th. Brorsensvej 78 tit. 7449016S
Best.medlem Chresten Blom Perikonvej 14 tlf. 74491163

KLUBADRESSE NB's klubhus, Stadionvej 1, Langesø tlf. 74451806
Internet www.nordals-boldklub.dk
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