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NB's 1. hold ligger efter forårssæsonen på en solid 2. plads.

Optimismen blomstrer
Foråret i serie 4
Da vi startede sæsonen i begyndelsen af
februar, var det med håb om at give
holdet den selvtillid, der er brug for efter
;n nedrykning.
Oet er altid vanskeligt at genskabe
gejsten. Vi havde og har stadig som mål
at blande os i toppen. Engagementet
fejler bestemt ikke noget. Møde-
procenten til træning er meget fin, og
indstillingen er god.
I forbindelse med vores træningsdag i 81-
Centeret var vi 30, der deltog. Det er
dejligt, at NB's ledelse i den grad bakker
op om den slags arrangementer både
mentalt og økonomisk. Vi havde en
udbytterig dag både fodboldmæssigt,

socialt og hvad beværtningen angår.
Resultatmæssigt svingede resultaterne i
træningskampene inden turneringsstart
meget. Optimismen var dog stadig i
behold. Det betød, at vi gik ind i
turneringen med troen på, at vi kunne og
ville. I de første 5 kampe blev det til sejre.
Det var dejligt.
I medgang er alt enkelt. Desværre fik vi
kun 1 point i de sidste tre kampe. Men vi
skal nok komme stærkt igen i de sidste 3
kampe her i foråret, og når efterårs-
sæsonen begynder.
Holdet tilspiller sig faktisk mange
chancer, og med lidt helt i afslutnings-
øjeblikket, håber vi på at vinde de
afgørende "slag". Gå-på-mod og
engagementet, træningsindsats og
koncentration skal vi nok selv medbringe.
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Hvad der er gået galt ved jeg ikke, men
udefra set mangler holdet utroligt hårdt
en eller to spillere til at styre vor
midtbane.
Store ros skal der dog lyde til 2. holdet,
selvom I har tabt mange kampe hører vi
aldrig negative tilråb, jer spillere
imellem - bliv ved med at være så
positive.
Jeg foreslår at vi efter ferien samler alle
kræfter og kæmper os ud af den truende
nedrykningsfare.

Den 22. juni afholdt vi et forårs-
afslutningsarrangement , hvor vi skiftede
fodboldudstyret ud med det tilsvarende
golf. Vi afsluttede med lidt godt til ganen.

God sommerpause
Asger la Cour Møller

Seniorafdelingen
Forårssæsonen 2001
Lørdag den 3.2.2001 startede sæson
2001 for NB's senior "herrer'. Vore 2
trænere Asger og John samt
seniorudvalget satte lige fra starten
seniorherrerne under et vist pres ved at
annoncere, at målet for sæsonen er
oprykning for både 1. + 2. holdet.
Hvordan er det så gået her
forårssæsonen ?

Serie 4
Ser vi på stillingen ligger vi jo egentlig
meget godt. 22 point og en solid 2. plads
som jo ved sæsonafslutningen vil betyde
oprykning.

Efter min opfattelse har vi en god
spillertrup til 1. holdet, men hvor utroligt
det end lyder, mener jeg ikke at vi har
vist den stabilitet som en sådan trup bør
have. Vi har spillet nogle særdeles gode
kampe, specielt mod de andre
formodede tophold i rækken. Desværre
har vi så sjusket mod de lette hold og
mistet mindst 5 - 6 billige point !l!
Jeg håber, at vi til anden halvdel af
sæsonen har lært af vore fejl og får rettet
op på disse, for så herefter at være i
stand til at forsvare vor andenplads i
rækken hvilket betyder oprykning.

Serie 5
UHA,UHA hvilket forår. 11 kampe spillet
og kun sølle 9 point! DETTE kan vi ikke
være tilfredse med, selvom 2. holdet har
været nødt til at bruge ca. 35 forskellige
spillere gennem forårets kampe.

Serie 6
Igen i år har vort 3. hold gjort det gant
glimrende her i foråret. 11 kampe og 19
point, hvilket giver holdet en placering
som nummer 5 i rækken.
Bent og Jesper har virkelig ydet et godt
stykke arbejde med at få spillere samlet
til hver weekend. Jeg er overbevidst om,
at der også ligger mange point og venter
på 3. holdet i efteråret.
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Dreyers el-service
Brønd 7 a, Holm, 6430 Nordborg

tlf. 74450201

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

~-Lf'-,e-~-''''''

Alt malerarbejde udføres

Mellemvej 21- Nordborg - Tlf. 7445 18 52

Frisør

Enghoff
Havnbjerg Butikscenter

tlf. 74 450840

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 12 31

- vi gi'r dig det rigtige at vælge imellem

Tænk på penge

når det passer dig ...

Danske

Voigts Bolighus A/S
Løjtertoft 26, Nordborg

Tlf. 74 451432
Fax. 74 454920
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NB's damehold er på en 4. plads efter forårsturneringen

Kære Bjarne SkouDamer
Som mange jo sikkert ved består vort 7-
mands damehold af en 7-9 unge spillere.
Michael og pigerne har præsteret et godt
stykke arbejde her i forårssæsonen. 7
kampe og 10 point, hvilket giver en
placering som nummer 4 i rækken. Det
bliver interessant at følge udviklingen i
efterårssæsonen.
Hermed vil jeg ønske alle spillere,
trænere og holdledere en god sommer-
ferie og forhåbentligt ses vi alle efter
ferien med fornyet gejsfog motivation.

Bjarne Skou

LÆSERBREV
Ja, damefodbold har en fremtid i
NB l!!
Svar til Bjarne Skou's læserbrev i
SPORTEN nr. 2

Til stor skuffelse læste vi dit læserbrev i
SPORTEN, som vi mener kræver en
tilbagemelding.
Du omtaler i dit brev, at fremmødet til
opstartsmødet var meget lille. Vi mindes
nu at det var et af de møder hvor vi v y

mange fremmødte. På det tidspunkt v
de "gamle" også stadig med.
Din omtale omkring træningen er rigtig.
Vi har været for få der mødte op i de
første par uger, og der var derfor heller
ikke stort fremmøde til spillermødet efter
første træning.

Vi er skuffet over, at du omtaler de
gamle spillere som "støtter", og ligesom
gør vores lidt dårlige fremmøde, i starten
af træningen, ansvarlig for deres
klubskifte.

Fortsætter side 6
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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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Pølsegilde
Klubhuset arrangerer pølsegilde lørdag
d. 25. august kl. ca. 17.00
Der er pølser til alle og en øl/vand pr.
person, derefter er prisen kr. 10.00 for øl
og kr. 5.00 for vand.
Alle er velkommen til en forhåbentlig
hyggelig eftermiddag / aften.

Klubhusudvalget

Vi er selv alle meget skuffet over, at de
bare er taget af sted uden at fortælle os
det ene eller andet.
Til det sidste møde, som blev afholdt
den 2. april, synes vi der var et rigtigt
godt fremmøde. Ni ud af ni spillere !
Mere kan I da ikke forlange, men også
om det møde omtaler du at der trods alt
kom ni. Vi kan jo ikke komme flere end
vi er!
Du slutter dit læserbrev med disse linier:
"MEN - det er op til jer damespillere ! ".
Synes du ikke klubben har et ansvar
også overfor os, eller skal vi klare alt
selv?
Vi har fundet 2 nye spillere, og spurgte
alle vi kender rundt i byen om det ikke er
noget for dem.
Til de sidste mange træninger har der
været et næsten 100 % fremmøde. Vi
synes også at klubben burde gøre lidt
mere for deres dameafdeling, og lave
objektiv og konstruktiv PR, i stedet for
halvrigtige læserbreve.

Med venlig hilsen
Dameholdet i NB

Svar til dameholdet
Først tak for jeres åbne og ærlige svar
på mit indlæg i Sporten.
Jeg må sige, at det glæder mig meget,
at kunne konstatere at I mener, at
damefodbolden stadig har en fremtid i
NB.
I samme anledning vil jeg også gerne
bekræfte, at der har været en god
opbakning til træning igennem de
seneste uger, dette håber jeg vil
fortsætte.
Mht. klubbens ansvar overfor jer piger
skal der ikke herske nogen tvivl om, at vi
også har dette og jeg mener bestemt
også at vi (seniorudvalget) udøver dette.
Endnu engang tak for svaret og det vil
bestemt glæde mig at se dame-
fodbolden blomstre i NB.

Med venlig hilsen

Resultater fra internet
Jydsk Boldspil Union har meddelt,
formidling af resultater via internettet igen
sker fra den "gamle" adresse, d.v.s.

www.infosport.dk.
Selvfølgelig kan også NB's hjemmeside

www.nordals-boldklub.dk
bruges, som oven i købet giver en masse
oplysninger om Nord-Als Boldklub, samt
meget mere!

Medlemstilbud
Er du interesseret i at få et af de mange
billeder fra hjemmesiden, sender du bare
en e-mail til webmasteren med dit ønske,
og om kort tid vil du modtage billedet i
form af en fil.

Peter

Forårssæsonen 2001
for lilleputter
Vi trænere var meget spændte [....,.
hvordan sæson 2001 vil blive.
Vi startede træningen den 27. feb. hvor
der mødte ca. 18 spiller op. Vi havde
meldt 1 hold til i træningsturneringen for
11 mand. Alle spillere fik lov til at spille
minimum 1 kamp.
Her blev det til 2 nederlag og 1 uafgjort.
Spillerne var ikke så glade, men vi
trænere havde troen på at drengene nok
skulle gøre fremskridt.
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I den efterfølgende periode kom der flere
spillere, så vi i dag er oppe på at have
25 drenge til træning. Fremmødet til
træning ligger i gennemsnit på 22
spillere hver tirsdag og 12 hver torsdag.
Vi synes det er flot med sådan et stort
fremmøde, så alle Lilleputter : Husk at
møde med frisk halm i træskoene efter

mmerferien .

-~ mands holdet
I der har været med, har alle ydet en
100% indsat selvom I kom til at spille en
plads i ikke havde prøvet før. Det synes
vi trænere er flot.
I skrivende stund har vi spillet 10 kampe
( 6 vundet, 1 uafgjort og 3 tabte ) og
vores målscorer er 46-26.
Det er flot. Vi mangler 1 kamp og den
skulle vi gerne vinde for så kommer vi i
A-rækken til efteråret.
Jeg tror på jer drenge!

7 mands holdet
Det var lidt svært at starte med dette
hold, men som der kom flere og flere til
træning, blev det nemmere at stille et
hold.

Vi har spillet 7 kampe (2 vundet og 5
nederlag) og vores målscorer er 22 -41.
Hvilket jeg synes er flot, da I møder
mange hold som er førstehold i deres
klub.
Til sidst vil jeg ønske alle lilleputter en
god sommerferie og håber at vi alle
mødes efter denne med det samme
gode humør.

Billede af 11 mandsholdet er taget lige
før topkampen med Bov, som vi
desværre tabte med 4-7, men det var en
flot kamp at se på for alle de tilskuere
der var mødt op denne dag.
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Fodboldudstyr
Har du brug for NB shorts eller strømper
kan disse købes i NB's klubhus, hver
tirsdag mellem 18.00 - 19.30.
Vi er endvidere meget interesseret i
"gamle fodboldstøvler": Så har du et par
liggende du ikke længere kan passe kan
disse afleveres i klubhuset og vi vil
herefter prøve, at sælge støvlerne til de
nye spillere der kommer til klubben.
Støvlerne skal dog være i orden og alle
støvler købes og sælges til kro 50,00 -
så ryd op på loftet og aflever støvlerne i
en pose med navn og adresse og vi
afregner hurtigst muligt.
Har du spørgsmål til køb af støvler,
shorts eller strømper kan du kontakte
Verner på tlf. 74 45 31 46 eller Jan på
tlf. 74 49 0772.

Teknikmærket
Nord-Als Boldklub afholder træning og
prøve i forbindelse med DBU's teknik-
mærke og alle klubbens ungdoms-
spillere er velkomne til at deltage. Der
skal trænes og afholdes prøver i
jonglering, løb, headning, tæmninger,
spark mm. Der er træning følgende
søndage kl. 13.00 ved NB's klubhus
24. juni, 15. juli, 29. Juli og 12. august.

Herefter vil der blive afholdt prøver og de
spillere der består vil modtage et diplom
som tegn på, at de har bestået prøven.

Er der spørgsmål til teknikmærket kan
du kontakte træneren Lars Johannsen
på tlf. 74491779.

Fodboldskole
Så er vi så småt klar med årets
fodboldskole, der afvikles uge 27 på
stadion ved Nord-Als Idrætscenter.

NB "stiller" med følgende 4 trænere til
fodboldskolen:
Thomas Rudbeck, Morten Andresen,
Louise Nielsen og Hans Rønn Pedersen.
Herudover deltager Søren Oxholm fra
Alborg, tidligere træner for NB's junior-
hold, og Allan Gudemoss Jørgensen fra
Lyngby.
Følgende 5 deltager som assistent-
træner : Jesper Larsen, Anders Olesen,
Thue Olsen, Lasse Bladt og Tine
Rasmussen.

Efter udløbet af sidste tilmeldingsfrist har
det vist sig, at der er enkelte pladser
tilbage - så har du "glemt" at tilmelde dig
kan du måske nå det endnu - kontakt
Verner på tit. 744531 46.
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Klubkonference
om ungdomsfodbold
NB har tidligere afholdt konferencer om
sponsorer, Fest-i-by og seniorfodbold og
nu er turen kommet til, at "sætte fokus"
på klubbens ungdomsafdeling.
Bestyrelsen har besluttet, at der skal
afholdes en konference om ungdoms-
fodbold den 21. og 22.09.01 og i denne
forbindelse har klubben nedsat et udvalg
der skal stå for planlægningen og

viklingen af denne konference, der vil
ve afholdt i Nord-Als Idrætscenter.

Udvalget, der består af Flemming
Villadsen, Bjarne Jensen, Verner
Petersen og Anders Ebsen har afholdt
det første møde med Svend Petersen -
der er konsulent for J.B.U., og der er nu
et foreløbigt oplæg klar.

Umiddelbart efter sommerferien vil vi
invitere "et bredt udsnit" af klubbens
ledere, trænere, forældre og spillere til at
deltage i denne konference.

Anders

Ungdomsledere på
minigolfbanen
Trænere, ledere og lokaldommere med
tilknytning til ungdomsafdelingen holdt
forårsafslutning den 28. juni på minigolf-
banen.
Det blev til en omgang minigolf,
grillpølser og en øl eller sodavand til de
ca. 30 deltagere.

Søndag den 6. maj afholdt NB's ungdomsafdeling den populære" Marabou dag ".
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Fest-iby 2001

Fest-i-by gik i år rigtig godt. Dette
skyldes dels vejret, men også det
gode program der var sammensat af
udvalget.

Rent økonomisk ser det ud til at
blive et væsentligt bedre resultat
end der har været i de senere år,
men det er endnu for tidligt at sige
noget om årets resultat.

Jeg vil betegne alle vore
arrangementer som afviklet med
stor succes, ligesom det var dejligt
med alle arrangementer samlet på
en plads sammen med tivoli.

Det giver en rigtig helhed a
arrangementet.
Jeg har et enkelt hjertesuk - og det
er igen på mandskabssiden - men
det må vi ordne internt.

Med venlig hilsen - og tak for i år !
Bjarne Knudsen

Damefrokosten
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matas
v] Bente Sudergaard

Nordborg - Stationsvej
tlf. 74 4S 17 11

DET BESKYTTEDE
VÆRKSTED

ØSTERLUND
Mellemvej 16,6430 Nordborg

Tlf. 74 49 04 50

Skal der festes ?
Vi udlejer

Borde - Stole - Tæppeplader - Scene

l/S COM. - ARR.
Tlf.74451919

•
..~..:,,!'!!!~I

DØGNSERVICE
6430 Nordborg

Storegade15 - Tlf. 74450152

Stationsvej 4, Nordborg
Tlf. 74450533

1VI.A..R~SSEN
SPOR.T
AARUP - Tlf. 64 43 10 12
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Listen viste yderligere, at de små
klubbers deltagelse i større eller mindre
grad har en faldende tendens. Den klub
som jeg repræsenterede fik kun en
enkelt spiller med, andre mindre
klubbens repræsentation er lige nul. De
store klubber derimod får næsten ALLE
deres spillere med videre.

LÆSERBREV
Vedr. : Talenttræning, STU region 4,
2001 gruppe A årg. 87

Min søn mødte op til nævnte samling
tirsdag d. 8 maj 2001 på Fladhøj Idræts-
center ved Rødekro. Alle blev budt
velkommen, der var ca. 41 deltager. Det
blev meddelt, at spillere fra Haderslev
ikke kunne deltage, da de skulle spille
kamp og en enkelt deltager var ikke mødt
frem.
Det skal i den forbindelse nævnes, at der i
indbydelse blev gjort opmærksom på, at
der ikke måtte arrangeres kampe på disse
dage, hvis man ellers ønskede at deltage
i samlingen.
Deltagerne blev opdelt på 2 hold, som
bestod af 11 spillere og et tredje hold,
som i første omgang var oversiddere.

Da de første kampe var afviklet, efter ca.
1 1/2 time blev alle spillere kaldt til
samling, hvor de spillere, som ikke
umiddelbart skulle deltage i den næste
runde, blev sendt tilomklædningsrummet
for at afvente svar på, om de skulle møde
til næste samling.
Vi tog hjem, meget spændte på resultatet:
Min søn skulle således ikke deltage I
næste samling. Min første tanke var: Ok,
det er bare i orden, det må vi bare
acceptere, det er fair nok.

Men da jeg så gennemgik deltagerlisten til
videre deltagelse, blev jeg både vred og
skuffet. Til min store overraskelse ser jeg,
at samtlige Haderslev spillere er opførte
( angiveligt var ingen af spillerne aktive
denne aften! ). Ydermere var der et par
spillere på listen, som blev skadet efter
ca. 20 min. aktivitet.
Det undre mig endog meget, at de spiller
kan deltage i det videre forløb, de har jo
ikke fremvist deres kunnen på banen, hvis
man ikke kan være med fra starten, så er
al videre deltagelse jo i realiteten
UREALISTISK!

Hvis denne uheldige udvikling forsætter,
så bør overskriften nok være .
TALENTLØS SAMLING. Det virker
umiddelbart meningsløst at nominere
spillere fra en klub, som ikke retter S'"

efter indbydeisens ord ( ingen kampe
dage ) samt spillere, som på grund af
skader ikke får vist deres talent.

Jeg foreslår, at man fremover KUN
invitere spillere fra de "store klubber", det
er jo øjensynlig spillere derfra man
nominere, sandt/usandt ? Er der måske
indgået en form for forhåndsaftaie vedr.
f.eks. procentdeltageise ? Det kunne
man forledes til at tro. Det er jo i denne
sag også et spørgsmål om at få en. fair
behandling, såvel forældre som og Især
de unge talenter, ellers udebliver de
ønskede resultater helt afgjort. Det drejer
sig også om en faktor kaldet
"MOTIVATION" .

John Callesen

Hjertelig tak
til Nord-Als Boldklub og Fest-i-by for
opmærksomheden ved min 70 års
fødselsdag. Der siges også tak til alle
der var med til at gøre festen til enstor
oplevelse for mig. Tak også til Peter
Glock for den fine fotoserie.

Chr. "Geggan" Jørgensen.
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THE DOCUMENT COMPAJ\fY

RANI( XEROX
TIl kl. 22.00 : Dagligvarer I Blade I Aviser I Drikkevarer
Døgnet rundt : Kan du fylde tanken op I Bilvask

Autonseretbrille- K V. OPTIKog kontaktlinseoptlker __

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

JØRGEN HANSEN
AUT. EL & WS INSTALLATØR
STOREGADE 30 . 6430 NORDBORGA
TELEFON 7445 1540· GIRO 1586475

" INTERSPOlrr
rohleder scort
GÅGADEN - SØNDE;RS6RG - TLF. 74 42 4110

NYGADE 14 - GRASTEN - TLF. 74 65 21 21

Denka'- ,-,
VI il •••
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Også olboysholdene er færdig med forårsturneringen. Oldboys A er nr. 5, veteranerne
er på en 3. plads og superveteranerne ( billede) er nr. 12 i en række med 15 hold.

For jeg har meldt mig som klubhus-
medhjælper, så derfor ser jeg ham, mine
pragtfulde stedbørn og alle de dejlige
mennesker fra NB.

Piger se her!
Her er en opfordring til jer, piger.
Er det kun mig der har tænkt på hvad
manden dog laver når han er i
klubhuset?
Hvorfor han altid kan lide at være der?
Hvad er det så spændende ved det
dum .. klubhus?
I stedet for at spilde mine kræfter på at
skælde ud hele tiden tog jeg med hen i
klubhuset i stedet for, og fandt ud af at
der var et super godt fællesskab, mange
søde mennesker og hygge.
Nu er min fyr blevet træner, han spiller
selv på veteranerne, og lader sig
lejlighedsvis udlåne til seniorafdeling. Så
egentlig skulle jeg så ikke se så meget til
ham, men det gør jeg gudskelov
alligevel.

Har du ikke lyst til at være klubhus-
medhjælper ?
Vi har det så hyggeligt. Og der er brug
for dig. Du kan henvende dig i klubhuset
tirsdag og torsdag aften or: lørdag
eftermiddag.

Jeg kunne da også tænke mig at lære
lille mor at kende, og du har så
muligheden for at deltage mere aktivt i
din mands fodboldliv.

Mange hilsener og på snarligt gensyn.
Joan
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~ HerremagasinetB Storegade 14
Da Nordborg
~~ Telefon 74 46 16 10

Favør
Havnbjerg, ~ 74 45 17 37

NB- ADRESSER
BESTYRELSEN Formand Jens Hansen Niels Bohrsvej 19 74491747

Næstformand PeterGlock Midthaven 25 74453179

Kasserer Bjarne Knudsen Perikonvej 9 74453821

Best.medlem Bjarne Skou Overhaven 13 74490064

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

ej ,UNGDOMSUDVALG Udvalgsformand Anders Ebsen Rypevej 60 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 Sprogøvej 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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Til sidst et billede af NB's lilleputpigehold som sluttede forårsturneringen som
rækkens tophold med 18 point i 16 kampe.

SPORTEN ønsker alle en god sommerferie!

Redaktør
Peter Glock, Midthaven 25, 6430 Nordborg, ~ 744531 79, e-mail: peterglock@mail.tele.dk
Distribution
Ib Anthony, Mågevej 25 , 6430 Nordborg, g 74450500
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