
Nord-Als Boldklub's klubblad - 31. årgang - Nr. 6 - november 2000

På Nord-Als Boldklubs's afslutningsfest den 28. oktober 2000 i Havnbjerg skoles aula
blev klubbens damehold hyldet for vundet kredsmesterskab.

I

I

I

Husk
generalforsamlingerne
Sæt kryds i kalenderen !
Fredag den 26. januar 2001 afholder
klubben sin ordinære generalforsamling
i klubhuset.
Ugen før, torsdag den 18. januar, er det
oldboys afdelingens tur, ligeledes i
klubhuset.
Hovedforeningens årsmøde starter
traditionen tro med gratis fællesspisning
kl. 18.30 i Nord-Als Idrætscentrets

TEN

cafeteria. Derefter afvikles generalfor-
samlingen i klubhuset.
Oldboys afdelingens årsmøde starter kl.
19.00 i klubhuset.
Mere om begge arrangementer i næste
udgave af SPORTEN.

Husk julebal
2. juledagen er der traditionen tro julebal i
Nord-Als Idrætscenter.
NB's populære hal bal falder i år tirsdag
den 26. december hvor dørene åbnes kl.
19 .00 til årets fest på Nord-Als.
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arrangere en "fototermin" med SPORTEN
så han kan præsenteres her i bladet på
behørig vis.

Afsl utn ingsfesten
Klubbens sæsonafslutning afholdtes
lørdag den 28. oktober i Havnbjerg
skoles aula med ca. 120 deltagere.

Under festen blev der uddelt hæders-
beviser til følgende personer:

Arets idrætsmand
Carsten Hald ( billede ).
Carsten har været træner i NS i flere
sæsoner. Specielt i sæsonen 1999
gjorde han et stort stykke arbejde for
klubben da han sprang til som træner for
NS's 2. hold.
I den nu afsluttende sæson har han
været en meget kompetent og vellidt
træner i ungdomsafdelingen.

Arets spiller
Kim Slom fra 1. holdet.
Desværre har SPORTEN intet billede af
Kim, da han var forhindret i at deltage i
festen.
Seniorudvalget har dog lovet at

Arets damespilier
Kirstine Madsen ( billede ).
Arets fidus 1. hold
Jan Jacobsen
Arets fidus 2. hold
Chris Sørensen
Arets fidus 3. hold
Rene Rasmussen
Arets fighter på dameholdet
Helle Durst

SPORTEN ønsker endnu engang alle til
lykke med valget.

FEST PÅ MAIKROEN
Klubbenindbydersine medlemmertil

HOKUS-POKUS-SHOW
Lørdagden 19.nov.kl. 20 på Maikroen.

Festenindledesmedca. 1 timesshowaf Harrison
Toumeen.Efterunderholdningendanservi til

LUNA-kvartetten.
Efterforlydendeskulledetværeel underholdende
og godtshow,så tag konenellerkærestenmed

og få en morsomaftenud af det.
Entre10kroner

Fra SPORTEN november 1966
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MALERMESTER

Dreyers el-service ~J4;iBrønd 7 a, Holm, 6430 Nordborg
tlf. 74450201

Salg - Service - Reparation
~e

Maskinvedligeholdelse
Alt malerarbejde udføres

Mellemvej 21- Nordborg - Tlf. 744518 52

Erik Jensen VVS Frisør
- Deres VVS- Installatør Enghoff'~nN~ngo.Mopn&QRW

Mellemvej 2, 6430 Nordborg

Tlf. 74450565 Havnbjerg Butikscenter
Fax 74 45 2608 tlf. 74450840

ALS MOTOR
Nordborg

Tlf. 74 45 18 18
*

Sønderborg
Tlf. 74432022

Cafe & Pizzeria gør det
re+~ du er bedst til
Storegade 27 B - Nordborg

Tlf. 744905 67 det gør vi

LANGESØ
HERREFRiSØR

v/John H. Rasmussen

Mågevej 2, Langesø IIiII!D!IIBan k ITlf. 74 45 12 31

Voigts Bolighus A/S
Løjtertoft 26, Nordborg'

Tlf. 74 451432
Fax. 74 45 4920- vi gi'r dig det rigtige at vælge imellem
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3 gange i løbet af en måned.
Det kunne være om aftenen fra kl. 19.00
til 21.00 en tirsdag eller torsdag, eller en
lørdag eftermiddaq i ca. 2 timer.
Interesserede bedes melde sig til Bjarne
Jensen på tlf. 74453746.

KORT NYT
Fest-i-by 2001
Komiteen meddeler, at man har udvidet
udvalget med to personer og starter
planlægningen af næste års arrange-
ment med følgende sammensætning:
Bjarne Knudsen (NB), Poul Lyngkilde
(NB), Jørgen Pedersen (NB), Bjarne
Skou (NB), Gitte Mathiesen (NH), Eigil
Hansen (NH) og Svend Erik
Frederiksen.

Holdleder
til 2. holdet søges
Vi søger en holdleder til 2. holdet til
sæson 2001.
Er Du interesseret i dette spændende
job, bedes du kontakte vor nye træner
John Callesen på tlf. 74 49 08 40 eller
Bjarne Skou på tlf. 74490064.

Ny materialeforvalter
Poul Otto Bonnerup afløser Jan Wind
som klubbens materialeforvalter.

Ny dametræner
Michael Tsimisiris er dameholdets ny
træner fra sæson 2001.
Michael er 21 år og aktiv fodboldspiller i
NB. Han har hjulpet med at træne i
drenge-afdelingen og træner side-
løbende Nord-Als Volleyball klubs
herrehold i serie 2 på 4. år.
Der afholdes et opstartsmøde med
damespillerne, den ny træner samt
seniorudvalget den 10.01.2001 kl. 19.00 i
klubhuset.

Klubhusmedhjælper
søges
Klubhusudvalget søger et nyt medlem
som hjælper med at passe klubhuset 2 til

NB's hjemmeside
Hvornår har du sidst set klubbens
hjemmeside ?
Siden bliver med jævne mellemru
ajourført og viser foruden alle vigtig,-_
oplysninger om klubben en masse
dejlige billeder fra "klublivet".
Fra NB's sider er der et link til
Oldboys siden som også er værd at
se.
NB's hjemmeside har adressen

www.nordals-boldklub.dk

Nyt medlem i Club 22
På CLUB 22's ( NB's venner ) sidste
kvartalsmøde blev Alf Berger valgt som
nyt medlem.

Superliga kamp
Som afslutning på udendørs sæsonen
valgte drengeholdet, at overvære
superligakampen mellem H.F.K. og AB
den 29.10.2000.

Denne søndag middag tog 22 spillere!
forældre og ledere til Haderslev og Niels
Ole havde sørget for kage og sodavand,
samt en afslutning på "Mc Donaids" i
Haderslev.
Selve kampen var "en kold fornøjelse" i
regn og blæst, men vore sønderjyske
venner klarede dog et uafgjort resultat
selvom vi alle havde håbet, at være på
stadion "den historistike dag", hvor H.F.
K. vandt en kamp i superligaen - dette
lykkedes dog kort tid efter med en 4-2
sejr over O.B.



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 7.00-1.9.00
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 boliglån - og du får vores opbakning
til dine økonomiske planer.

Kig ind -du er altid velkommen

SYDBANK
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NB's lilleputhold blev nr 1

Lidt fra
lilleputafdelingen
Vi startede foråret fantastisk flot med en
stor sejr på 12-0 !
Derefter gik det "på det jævne" resten
af foråret med både vundne og tabte
kampe. Det rakte til en 5. plads, ikke
helt dårligt, men ikke godt nok.

Efteråret var noget helt andet, hvilket jeg
tror skyldes, at mange spillere var blevet
mere modne. Det vil sige, at man havde
fundet ud af, at for at vinde skulle der
kæmpes, og resultatet udeblev jo heller
ikke.
Det blev til en 1. plads!
Vi har spillet 10 kampe, de 9 har vi
vundet og en kamp blev spillet uafgjort.

Vi har scoret 68 mål, 17 mål er blevet
scoret ved os, hvilket ender med 28
point til os. Et meget flot resultat!

Et. stort TILLYKKE til drengene og pøj -
pøj fremover.

Allan og Carsten

Hilsen fra
kampfordeleren
Nu er sæsonen slut og jeg vil rette en tak
til alle dem, der har hjulpet med at dømme
vores kampe.
Det er nok mange der tror, det er et let job-
at være kampfordeler for 5 og 7 mands
kampe samt oldboys kampe.
Alene i 5 og 7 mandsturneringen blev der
spillet 139 kampe, og det kan nok ikke
undgås at man laver nogle fejl.

Jeg håber, at I har det båret over med.
Tak til alle der har været med til at få det
til at køre, ligeledes vil jeg takke Nord-Als
Idrætscenter for godt samarbejde.

Birger Andersen
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matas
vI Bente Sudergaard

Storegade 35 - Nordborg
tlf. 74 4517 11

Skal der festes ?
VI udlejer

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

~""l!!!~I
DØGNSERVICE

6430 Nordborg

storegade 15 - Tlf. 74450152

-...r-~,. v/-
~ ..
- I

Unibank
Stationsvej 4, Nordborg

Tlf. 744505 33

~

LOCK CYKLER
<:>

Parallelvej 2 - lavensby
Tlf. 74 49 08 83

M.PERREGAARD A/S
Korn· Foderstoffer

NORDBORG
tlf.74450150

MOMMARK
tit. 74407910

Tlf. 74453'164
vi Nordborg Slot

AutoMester
Nord-Als -Autoværksted ApS
Nordborgvej 54, Svenstrup

r!S74 45 63 06

1WAR~SSEN
SPORT
AARUp· Tlf. 64 43 10 12

et godt; ø1;ed at; hancHe •••••
Kontakt Verner
Tlf. 74453148

SILVAN
GØR DET NENlT."

Holmgade 39, Nordborg
tlf.74451457

. -'-"'-



Aben Hal
I ber var der fokus på idrætten

borg Kommune.

en anledning stod NB i spidsen for et
E HAL arrangement i Nord-Als

I rætscenter fredag den 27.10.00.
I een var at præsentere det meget
alsidige udbud af sportsgrene, der kan
dyrkes i kommunens mange sports-
oreninger.

16 foreninger var repræsenteret med
aktiviteter som boksning, dart, tennis,
ældre idræt, badminton, basketball,
billard, fodbold, folkedans, håndbold,
kegling, motorsport, skydning,
svømning, roning og taekwondo.
Der var altså et alsidigt program
gennem ca. 5 timer denne fredag. Og
publikummet svigtede heller ikke.

Alt i alt et godt arrangement som i
lignende form burde være en fast
bestanddel på NIC's aktivitetskalender.
Husk, vi har 50 sportsforeninger i
kommunen og et idrætscenter med
idelle faciliteter.

Nu har NB givet bolden op og det ser ud
til at SIUNA fremover vil være tovholder
ved lignende arrangementer.
Det glæder vi os til.

Et godt kursus
I weekenden den 18./19.11.2000 blev
der afholdt et kursus for
ungdomstrænere i Nord-Als
Idrætscenter.
Der deltog i alt 22 trænere fra områdets
klubber, heraf 4 fra NB.
Basiskursus for ungdomstrænere bestr
af 5 kurser ( begyndertræning, fysish-
træning, trænerfunktion, teknisk træning
og taktisk træning).
Denne gang var det kurset Træner-
funktion der blev afholdt under ledelse
af Erik Broch Petersen, der er JBU-
instruktør og såfremt bladets lidt ældre
læsere mener, at "kende navnet", var
Erik også tidligere divisionsspiller i EFB.
Lørdagen gik med den "mere teoretiske
gennemgang" og om søndagen var der
så træning på lysbanen ved NIC.
Et godt kursus og såfremt NB's trænere
ønsker yderligere kurser til området, er
Verner klar med råd og hjælp.

Indendørs trænlnqstlder i Nord-Als Idrætscenter
Uaedaa Tid Hold Hal Araana
Tirsdaa 18.00 -19.00 Minioutoiaer 2 90/91/92

19.00-20.15 Miniputter 2 90/91 ,
20.15-21.00 Drenge 2 86/87
21.00 - 22.00 Damesenior 2

Onsdaa 15.45 - 16.30 Sandkasse 2 3-5 år
16.30-17.15 Micro 2 94
17.15-18.15 Micro 2 93
18.15-19.15 Micro 2 92
19.15-20.15 Lilleputpiger 2 88/89
20.15-21.15 Damejunior 2 83/84/85
21.15-22.00 Herresenior 2

Torsdao 15.30 -16.30 Lilleputter 2 88/89
Fredaa 18.30 -19.30 Junior 1 84/85

19.30 - 21.00 Oldbovs 1



NORDBORG
Løjtertoft 13
Tlf.7445 17 04

THE DOGUMENT COMPANY

RANK XEROXTil kl. 22.00 : Dagligvarer / Blade / Aviser / Drikkevarer
Døgnet rundt : Kan du fytde tanken op / Bilvask

Autanserct btitic KV. OPTIKog kontnkttinseoptikor __

Ridepladsen 1 ·6430 Nordborg· tlf.: 7445 1551 . fax: 74450549

A JØRGEN HANSEN
AUT. EL & WS INSTALLATØR
STOREGADE 30 . 6430 NORDBORG

TELEFON 7445 1540· GIRO 158 6475

" INTERSPOIII'"
rohleder snert
GÅGADEN - S0NDE;RB6RG - TLF. 744241 10

NYGADE 14 - GRASTEN - TLF. 746521 21

Denka'
. Ii"Yl •••
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:JBU fodboldskoler
Is Boldklub har afsendt ansøgning

afholdelse af fodboldskoler i 2001.
B s fodboldskole forventes afholdt i
ge 27 og vi har besluttet os for et
aksimalt deltagerantal på 96 drenge og

iger i alderen fra 8 - 16 år.
I år måtte vi aflyse microfodboldskolen
(for de 6-7 årrige) på grund af
manglende tilslutning, men vi prøver
næste år igen.
Microfodboldskolen afholdes den første
weekend i september måned.
Vi vender senere tilbage med yderligere
oplysninger og hæfter med tilmeldings-
blanket udleveres i løbet af foråret til alle
klubbens spillere.

"Sandkassefodbold"
Hver onsdag fra kl. 15.45 til 16.30 er der
"liv" i idrætscentrets hal 2, når NB's
yngste fodboldspillere er til "træning".
Sandkassefodbold kaldes det når de 3 til
5 årige spiller fodbold i en forening.

NB's sandkassespillere passes "officielt"
af Hertha Pedersen, godt hjulpet af en
stor flok forældre som på banen -og bag
banderne ligeledes holder opsyn med
dem, eller leger med dem.

I starten var der 4, og nu har Hertha op
til 24 børn til "træning", som i virkelig-
heden er ikke andet end leg, sjov og
hygge.

Ifølge Hertha er de fleste meget trætte
efter en lille halve time, så der bliver
bestem også "bestilt" noget når de er på
banen.

Selvfølgelig spilles der engang ind
mellem også "rigtige" fodboldkampe. så
har en flok spillere været med til et
stævne, hvor alle fik et par strømper og
diplomer, selvom de tabte alle kampe.

Se en flok sandkassespillere sammen
med træneren Hertha på næste side.
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Herremagasinet
Storegade 14

6430 Nordborg
Telefon 7445 1610

NB's klubdragt kan købes hos os
1---------- _._-_._._--~-----------------------_.

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

A.. ~ DJ/'\
~:~~.-' ~~,<:f-> Dansk Internet Adgang

Perlegade 9 6400 Sonderborg Til 73 42 70 00 hHp:l!ww\ v.dia.dk email: info@dia.dk
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Udgiveradresseret blad (7007 Fac) Bladnummer 59544

NORD-ALS BOLDKLUB
BESTYRELSEN
Formand Peter Glock Midthaven 25 tlf. 74453179
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 tlf. 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 tlf. 74491632
Udvalgsmedlem Preben Christensen Perikonvej 12 tlf. 74454890
Udvalgsmedlem Jan Wind Maihaven 38 tlf. 74490772

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

OLDBOYS AFDELING
Formand Peer Christiansen Turøvej 14 tlf. 744533
Kasserer Alfred Hansen Th. Brorsensvej 78 tlf. 744901
Best. medlem Chresten Blom Perikonvej 14 tlf. 744911 '63

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