
TEN
Nord-Als Boldklub's klubblad - 32. år an

Fest-i-by 2001 står for døren
~s byfest afvikles traditionen tro i bededagsferien og i år bliver det i dagene
~. I na] til 13. maj. Hvilket program komiteen har stablet på benene kan ses inde i
bladet på side 10. det bliver spændende at se, hvordan et par nye program-
punkter som HANDBOLDGALLA, TECHNO AFTEN og GRAND PR IX AFTEN
bliver modtaget af publikum.
Specielt lørdag aften har vi stor konkurrence i "Melodi Grand Prix", som familien
Danmark helst vil følge foran TV-skærmen. Men komiteen har taget udfordringen
op med et arrangement i festteltet, som "matcher" til begivenheden i Parken.
man kan selv komme med madkurven, der er levende musik, på storskærmen
kan man følge med hvad der sker i Parken og er man god til at bedømme
Europa's "musiksmag", kan man tippe på de bedst placerede melodier og vinde
fine præmier.
Altså, vi ses i festteltet denne aften!
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Peter Glock er stadig aktiv i NB. Han er
webmaster på NB's hjemmeside, han er
stadigvæk bestyrelsesmedlem og han er
stadigvæk ansvarlig for NB's klubblad.
Haner og har været en kæmpe gevinst for
idrætten på Nord-Als.

Hæder tilNB'er
Peter Glock har modtaget Jydsk Boldspil
Unions Sølvnål . for sin mangeårige
indsats for fodbolden i Nord-Als
Boldklub.
Peter Glock har fået overrakt Jydsk
Boldspil Unions Sølvnål. Det skete på
NB.'s første bestyrelsesmøde efter Peter
Glock havde overgivet formandsposten
til Jens Hansen.

En synlig glad Peter Glock, til venstre,
modtager JBU's Sølvnål af Peer
Christiansen, der selv modtog Sølvnålen
i 1999.

Peter Glock modtog anerkendelsen af
klubbens OB-formand og bestyrelses-
medlem Peer Christiansen. Hæderen fik
Peter Glock for sit usædvanlige store
engagement tor fodboldspillet.

Han har i over 30 år været leder i NB.
Han. har været bestyrelsesformand
1991-2001, Fest-l-By-torrnand 1971-
1978, lottoformand 1974-1977,
bestyrelsesmedlem 1973-1980,
ungdomsformand 1977-1983 og han har
været ansvarlig for NB's klubblad
"Sporten"i 15 år.
Dertil kommer et hav af projekter og
andet udvalgsarbejde, som han gennem
årene har deltaget i.
Det er således fuldt fortjent, at Peter
Glock blev indstillet til denne
anerkendelse.

J.H

NB's Juniorhold
På forsiden ses NB's junior hold før
kampen mod SUB Sønderborg.
I træningsturneringen havde NB tabt med
0-7 til SUB, men holdet var dog indsti
på, at yde en bedre indsats i del
turneringskamp og efter en ret jævnbyrdig
kamp måtte NB trække sig tilbage med et
nederlag på 2-5.
Holdet spiller dog "en udmærket gan9
fodbold" og holdet bør kunne klare sig i
den bedste halvdel af junior A-rækken.
Afdelingen trænes godt og fornuftigt af
Kristian Dreyer.

"Marabou dag"
Søndag den 06. maj afholder NB
"Marabou dag" på banerne ved Nord-Als
Idrætscenter.
Alle børn i alderen fra 6 - 12 år er inviteret
til denne aktivitetsdag, der starter kl. 10.00
og efter afviklingen af en lang række af
øvelser, boldspil og· "kampe" afsluttes
dagen kl. 13.00 for de yngste og k1.14.00
for de ældste med uddeling af gaver,
chokolade m.v. til alle deltagende børn.
NB's ungdomstrænere medvirker s
trænere og instruktører denne dag, hvor
alle børn er velkomne til at deltage, uanset
om man spiller fodbold eller ej.

Anders

NB's hjemmeside
Hvornår har du sidst besøgt NB's
hjemmeside www.nordats-boldklub.dk ?
Den bliver jævnligt ajourført med aktuelle
billeder og giver dig en masse
informationer om Nord-Als Boldklub!
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Dreyers el-service
Brønd 7 a, Holm, 6430 Nordborg

tlf. 74450201

• Service= Reparation

Erik Jensen VVS
- Deres VVS- installatør

Søren Nyvang og Mogens Grau
Mellemvej 2, 6430 Nordborg

Tlf. 74 45 05 65
Fax 74 45 26 08

MALERMESTER~-~-l-:-~---
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.74432022

www.danskebank.dkCafe & Pizzeria

Cafe Roma
Storegade 27 B - Nordborg

LANGESØ
HERREFRiSØR

v/John H. Rasmussen
Mågevej 2, Langesø
Tlf. 74 45 1231

- vi gi'r dig det rigtige at vælge imellem

Tænk på penge

når det passer dig...

Danske ISankl

Voigts Bolighus A/S
Løjtertoft 26, Nordborg

Tlf. 74 45 1432
Fax. 74 45 49 20
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For 11. gang i Vejrs
Traditionen tro har en flok gamle drenge
været på årets udflugt, dette var i år
weekenden 7./8. april. Målet var igen
Vejrs, og vi havde igen en dejlig week-
end ved Vesterhavet, hvor traditionerne
er i højsædet. Flaghejsning, blomster-
nedlæggelse ved mindesmærkerne for
hændelser, der er sket på de tidligere
ture vestpå.

Vejret var udmærket og de sædvanlige
ture i klitterne blev igen en oplevelse for
alle.
Der var derfor plads til det store
frokostbord lørdag aften, hvor vores
uovertrufne "køkkenchef" Carl Erik
Rasmussen igen i år havde fået de helt
rigtige retter lagt i fadene.

Det eneste der missede for ham var
indkøbet af en del af drikkevarerne, der
ikke faldt 100 % i kendernes smag.

Der var også jubilarer i år.
10 års jubilarer var Carlo og Alf, for 5.
gang var Kedde Strojek og Mogens "Trille"
Christensen med. For dette har de
modtaget det traditionelle diplom.
Vi siger tak til Erik som stiller sit sommer-
hus til disposition hvert år, måske også
næste år, hvem ved?
Husk, Peter har lagt flere billeder fra turen
ind på NB's hjemmeside

www.nordals-boldklub.dk
c.e.

Turneringsstart
for oldboys afdelingen
Når dette læses , er den nye turnering i
gang for de 3 hold vi har med i turneringen
i år.
Vores holdledere har i opstarten haft travlt
med at arrangere træningskampe, således
at alle er "fit for fight" til uge 17 hvor vi skal
ud i første turneringsrunde. »



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

5
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Debat!
Damefodbold i NB ?
Har damefodbold en fremtid i Nord-Als
Boldklub?
Ja, dett~ spørgsmål må vi ( bestyrelsen,
darnespillere, træner) nok stille os selv.
Min personlige mening er, at fremtiden for
damefodbold i NB ser meget dystert ud.
~eni.orudvalget og træner indkaldte i god
tid tl~ opstartsmøde i dameafdelingen for
at fa en god snak omkring opstarts-
tidspunkt for udendørstræningen og
holdtilmelding m.m.
Skuffende var fremmødet meget lille, me.i-
VI fik dog alligevel aftalt de nødvendige
tiltag således at vor træner var klar til
første træningsdag den 26.2.2001 med
efterfølgende spillermøde.
Igen måtte vi i seniorudvalget konstatere
et utroligt ringe fremmøde ( kun 5 spillere
mødte op).
Efterfølgende træningsaftener viste
bestemt ikke et større fremmøde og
åbenbart af samme grund har nogle af "de
gamle" støtter nu meldt sig ud af NB for at
spille i andre klubber hvor fremmødet til
træning skulle være meget større lll

Hvem de 3 hold er i turneringen kan du
se ved at gå ind på NB's hjemmeside,
som har et link til INFOSPORT, brug
knappen RESULTATER, og du er der,
nemmere kan det ikke være.
Holdlederne på de 3 hold i år er for
Oldboys Gunnar Carl, for Veteraner er
det "Brormand" og Erik Jensen, og for
Superveteraner har vi "Kedde" Strojeck.

Holdene og spillerne ønskes en god
turnenng. Skulle nogen få lyst til at se
en god fodboldkamp, spiller holdene på
deres hjemmebane ved Østerlund-
skolen, mandage og onsdage kl. 19.00.

c.e.

Bestyrelsen 2001
Så lykkedes det endeligt at " fange "
hele bestyrelsen til et gruppefoto.
Stående fra venstre ses:
Bjarne Skou, Bjarne Jensen, Bjarne
Skou, Jesper Thomsen, Flemming
Villadsen og Anders Ebsen.
I forreste række ses:
Jens Hansen, Peter Glock og Peer
Christiansen.

nb.
Billederne i denne udgave af SPORTEN er
"prøver" for at bedømme forskellige
tekniske muligheder. Redaktøren

Den 2. april blev der igen afholdt et
spillermøde med de tilbageblevne
spillere - denne aften kom der trods alt 9
spillere. Vi aftalte, at nu måtte spillerne
vise sig til træning ellers kan
konsekvensen blive, at vi bliver nødt til at
trække vort damehold fra turneringen o ~.
dermed "nedlægge" damefodbold i NB.

Vi i seniorudvalget håber bestemt ikke at
vi må "lukke" dameafdelingen i NB.
MEN - det er op til jer damespillere !l!!

Bjarne Skou,
formand for seniorudvalget

Vil du kommentere Bjarne's indlæg er
du meget velkommen til at sende et
par linier til SPORTEN.

Peter
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DET BESKYTTEDE

matas VÆRKSTED

ØSTERLUNDvI Bente Sudergaard
Nordborg - Stationsvej Mellemvej 16,6430 Nordborg

tlf. 74451711 Tlf. 74 49 04 50

Skal der festes ? ,.~.~',,!'!1!~IVi udlejer
Borde - Stole - Tæppeplader - Scene

DØGNSERVICE!.li l/S COM. - ARR. 6430 Nordborg
Tlf. 74451919

Storegade15 - Tlf. 74450152rs: ~~ ..•
- I LOCK CYKLERUnibank <:>

Stationsvej 4, Nordborg Parallelvej 2 - Lavensby
Tlf. 74450533 Tlf. 74490883

Frisør

Enghoff
Havnbjerg Butikscenter

Tlf. 74453764
tlf. 74 4S 0840 vI

Auto Mester NORDBORG TRÆLAST
Holmgade 39

~ 74451457
Nord-Als Autoværksted ApS
Nordborgvej 54, Svenstrup

~74 45 63 06

1VIA..R.~SSEN'
SPORT
AARUP • Tlf. 64 43 10 12

et; godt; st;ed at;haJ2d.J.e•••••

Kontakt Verner
Tlf. 74453146
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god fornøjelse med fodboldskolen.Status på fodboldskolen
Der er p.t. tilmeldt 56 børn til DBU's
fodboldskole der afvikles i uge 27 på
banerne ved Nord-Als Idrætscenter.
Hermed er det klart, at fodboldskolen kan
afvikles som planlagt. Skoleleder Verner
Petersen er nu i gang med den sidste
planlægning der blandt andet omfatter
trænere og trænerassistenter. Klubben
kan glæde sig over, at en del af klubbens
trænere har tilbudt at medvirke og som
sidste år har også 5-6 af klubbens
juniorspillere tilbudt deres hjælp som
trænerassistenter.
Når dette nummer af SPORTEN er "på
gaden", er sidste tilmeldingsfrist der er
den 27.04.01 overskredet, så der er kun
tilbage at ønske dem "der nåede det", en

Kontingent
Så er der sendt giroindbetalingskort ud
med kontingent for foråret og klubben
opfordrer alle til, at betale rettidigt.
Vi kan kort oplyse om kontingentet i NB:
Sandkassefodbold er gratis, micro
spillere betaler kr. 300, øvrige ung-
domsspillere kr. 440, damespillere kr. 600
og senior herrer kr. 750.
Alle beløb er for en hel sæson og de
opkræves 60 % den 01.05. og resten den -
01.09.
Har du spørgsmål til de udsendte giro-
indbetalingskort kan du kontakte Anders
Ebsen på tlf. 74490018.

Fest-i-by komiteen er klar til årets byfest. Hvad de i år har stablet på benene kan
læses på næste side. På billedet ses stående fa venstre Sven Erik Frederiksen (NH),
Bjarne Knudsen (NB, formand), Ejgil Hansen (NH), Jørgen Pedersen (NB) og Poul
Lyngkilde (NB). Foran ses Bjarne Skou (NB) og Gifte Mathiesen (NH).



NORDBORG
Løjtertoft 13

."lålJ'l/ ..•••1II"1

Tlf.74451704
THE DOCUMENT COMPANY

RANK XEROX
Til klo 22.00 : Dagligvarer / Blade / Aviser / Drikkevarer
Døgnet rundt : Kan du fylde tanken op / Bilvask

Autoriseret brille- K " OPTI Kog kontaktlmseoptiker _ v_
Ridepladsen 1 . 6430 Nordborg· tlf.: 7445 1551 . fax: 74450549

JØRGEN HANSEN
AUT. EL & WS INSTALLATØR
STOREGADE 30 . 6430 NORDBORGA

EL s vvs TELEFON 7445 1540· GIRO 158 6475

" INTERSPOIU®
rohleder snert
GÅGADEN - SØNDf;RB~RG - TLF. 74 42 41 10

NYGADE 14 - GRASTEN - TLF. 746521 21

Den ku'
• Ii"VI •••
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FEST-l-BY PROGRAM 2001
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Onsdag den 09. maj
KJ. 19.00 Kæmpe FEST-l-BY Lono SPIL i Havnbjerg Skoles aula
KJ. 19.00 FEST-l-BY LØB. Start og mål festpladsen Nord-Als Idrætscenter

Torsdag den 10. maj
KJ. 10.00 Børn fra DAGINSTITUTIONERNE på festpladsen.
KJ. 19.00 Festpladsen åbner med KJÆRS TIVOLI og FEST I BY - boder
KJ. 19.00 HANDBOLDGALLA : Anja Andersen's hold SLAGELSE - Udvalgt hold fra
Sønderjylland
KJ. 21.00 TECHNO AFTEN i festteltet
KJ. 02.00 Festpladsen lukker

Fredag den 11. maj
KI. 12.00 ØLVOGN åbner
KJ. 13.00 DAMEFROKOST i festteltet.
KJ. 14.00 Fodboldkamp NB1 - Gråsten, turneringskamp iserie 4
KJ. 14.30 Havnbjerg Brandværn
KJ. 15.30 TEAKWON-DO opvisning
KI. 16.00 Fodboldkamp NB2 - Sønderborg Fremad, turneringskamp i serie 5
KJ. 17.30 Festtelt åbner. Musik FLASH PARTY BAND
KI. 02.00 Festpladsen lukker

Lørdag den 12. maj
KJ. 14.00 Festpladsen åbner med KJÆRS TIVOLI og FEST I BY - boder
KJ. 15.00 BØRNE GRAND PRIX i festteltet
KI. 19.00 GRAND PRIX AFTEN i festteltet

DUO FLASH underholder
"Medbring selv madkurv"
GRAND PRIX fra parken kan opleves på storskærm
Tipskonkurrence med præmier for i alt 3.000,00 kr.

KI. 02.00 Festpladsen lukker

Søndag den 13. maj
KJ. 10.00 Håndbold i hallen: Småpiger
KJ. 10.30 Fodboldstævne : ALS CUP for miniputter
KI. 11.00 FAMILIE CYKELTUR - distance 15 km.
KI. 12.00 GRATIS SILDEBORD i festteltet, "Confetti" underholder
KI. 12.00 Festpladsen åbner med KJÆRS TIVOLI og FEST I BY - boder

- nedsatte priser på alle kørende forretninger i TIVOLI !
KI. 13.00 Underholdning for store og små: ANN & ABERNE
KI. 15.00 Underholdning for store og små: ANN & ABERNE
KJ. 15.30 Sønderborg Modelflyve Klub giver opvisning
KJ. 17.00 Fest I By slutter

Ret til ændringer iprogrammetforbeholdes
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Herremagasinet
Storegade 14

Nordborg
Telefon 74 46 16 10

Favør
Havnbjerg, ~.7445 17 37

NB- ADRESSER
BESTYRELSEN Formand Jens Hansen Niels Bohrsvej 19 74491747

Næstformand Peter GI6ck Midthaven 25 74453179

Kasserer Bjarne Knudsen Perikonvej 9 74453821

Besf.medlem Bjarne Sko u Overhaven 13 74.490064

Best.medlem Bjarne Jensen Midthaven 29 74453746

Best.medlem Flemming Villadsen Turøvej 48 74490093

Ungdomsformand Anders Ebsen Rypevej60 74490018

Oldboysformand Peer Christiansen Turøvej 14 74453388

Seniorafd. repr. Jesper Thomsen Enebærvej 5 74450890

r "'INGDOMSUDVALG Udvalgsformand Anders Ebsen Rypevej60 74490018

Sekretær Kjeld Høi 0sterhaven 1 74491632

Udvalgsmedlem Jan Wind Maihaven 38 74490772.

SENIORUDVALG Udvalgsformand Bjarne Skou Overhaven 13 74490064

Udvalgsmedlem Ken Christiansen Th. Brorsensvej 88 242371 79

Udvalgsmedlem Preben Naef Sproqøve] 10 74490759

OLDBOYS AFD. Formand Peer Christiansen Turøvej 14 74453388

Kasserer Alfred Hansen Th. Brorsensvej 78 74490169

Best.medlem Chresten Blom Perikonvej 14 74491163

KLUBADRESSE NB's klubhus, Stadionvej 1 Langesø 74451806

INTERNET www.nordals-boldklub.dk
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Vi har Danmark's bedste priser på trykning af konvolutter
ring og hør nærmere.

Dl'N MARK's mindste priser på foreningsblade i små oplag.
SMA PRISER på farvekopier, op til A3 format og 250g karton.

FARVEKOPIER

SØNDERBORG KOPI SERVICE R

Ringgade 187 . 6400 Sønderborg
Tlf.: 7442 0703 . Fax: 74430703

fra samme original, 1 side
på 100-120g glat papir.
100 stk A3 KUN 600,00
100 stk A4 KUN 400,00
2x100 stk A4 . KUN 600,00
(2 forskellige originaler)

PRISERNE ER INeL. MOMS

BLADE i AS format sort tryk på hvid
80g papir, samlet, ryghæftet samt for-
kant trimmet. Du leverer færdigt mate-
riale (helst udkørt på laserprinter).

100 stk 12 sider 495,00
200 stk 12 sider .•.... 740,00
100 stk 20 sider .....• 792,00
200 stk 20 sider ..... 1170,00
100 stk 28 sider •..•. 1095,00
200 stk 28 sider .••.• 1670,00

S~""'TEN
Redaktør:
Peter Glock . Midthaven 25 . 6430 Nordborg
Tlf.: 7445 3179· E-mail:peterglock@mail.tele.dk

Distribution:
Ib Anthony Mågevej 25 ·6430 Nordborg· Tlf.: 7445 0520


