
SP TEN

Pigefodbolden i NB har i dette forår oplevet et sandt boom af nye piger der har
st til at spille fodbold. Af alle disse piger er der blevet dannet et "næsten"

hold miniputpiger (foto).
Disse piger har deltaget i Fest-i-bys årlige stævne for miniputdrenge / piger.
Det var med en vis summen i maven de løb på banen til deres første fodbold-
kampe, men det var ikke til at få øje på, da de først var kommet i gang.
Skulle du kende en til der har lyst til at spille med hos pigerne, så tag hende
med ind til træning, kun sådan opdager hun hvor sjovt det er at spille fodbold.
Du er også velkommen til at kigge ind på pigernes egen hjemmeside som har
adressen www.hjem.get2net.dk/nbpiger. Der vil du kunne se lidt om hvad
pigerne laver.

www.nordals-boldklub.dk
* Alt om NB * Ugens kampe * Resultater * Adresser * Navne * Flotte billeder *
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Officielt har Verner Petersen været
medlem af bestyrelsen fra 1994-
1996 og han har været medlem af
klubbens ungdomsudvalg i 5 år. Han
er stadigvæk medlem af JBU region
4's uddannelsesudvalg og har været
dette siden starten af 1998.

Nyt æresmedlem i
Nord-Als Boldklub
Verner Petersen har været aktiv i
Nord-Als Boldklub i mere end 30 år.
Blandt de opgaver Verner har udført,
kan her Nævnes:

Træner i seniorafdelingen, træner i
ungdomsafdelingen, engageret i af-
holdelsen af fodboldskoler, konsulent
i ungdomsafdelingen, dommer-
kontaktperson, praktisk gris i ung-
domsafdelingen og uddannelses- og
kursuskontaktperson.

Verner Petersen

Herudover har Verner Petersen været
aktiv fodboldspiller både som senior-
spiller og oldboyspiller - og det lige til
et benbrud satte en stopper for den
aktive karriere. Han spillede 1. holds-
fodbold i NB 's fø rste sæson i 1970 og
spillede inden da i NIF.

Verner Petersen er i 1972 også ble-
vet kåret til "Årets Idrætsmand" i NB,
og var medlem af Club 22 - NB's
venner. 11990 modtog han JBU's
sølvnål. Ligeledes har han i 1997
modtaget DBU's rejselegat.

Verner Petersen har i over 30 år
været en markant skikkelse i Nord-
Als Boldklub. Både fordi han har haft
så mange virkeområder i Nord-Als
Boldklub, men bestemt også fordi
ildsjælen kommer klart til udtryk, når
han udfører sine jobs i klubben.

Som tak og anerkendelse for denne
indsats udnævntes Verner Petersen
til æresmedlem i Nord-Als Boldklub.
Det er kun 6. gang en sådan udnæv-
nelse fandt sted!
Diplom og gaver blev overrakt ved
ungdomskonferencens opfølgnings-
møde lørdag den 02.03.2002 af for-
manden i Nord-Als Boldklub.

J.H.

Kontingent
Så er det tid til at betale 1. del af
årets kontingent og der er sendt
giro-indbetalingskort ud til alle klub-
bens spillere.
Micro-spillere skal betale kr. 180,00,
øvrige ungdomsspillerekr. 265,00
og seniorspillere kr. 450,00.

Har du spørgsmål til kontingentop-
krævningen - mangler du en op-
krævning eller er der sendt ud til en
spiller der er stoppet eller andet - .
kan du kontakte Anders Ebsen på
tlf. 74490018 eller pr. mai I på adres-
sen "aebsen2worldonline.dk".
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Dreyers el-service
Brønd 7 a, Holm, 6430 Nordborg

tlf. 744502 01

Erik Jensen VVS
- Deres VVS- installatør

S.ren Hyv.ng og Mogens Qrau
Mellemvej 2. 6430 Nordborg

Tlf.74450565
Fax 74 45 26 08

Erik Jensen vvs Nordborg ApS

Frisør

Enghoff
Havnbjerg Butikscenter

tlf. 74 45 08 40

www.danskebank.dkALS MOTOR
Sønderborg

Tlf. 74 43 20 22

PIZZERIA

, ANGESØ HERRE-
FRiSØR

v/John H. Rasmussen
Mågev~2, Langesø

Tænk på penge
når det passer dig ...

Danske

MALERLAGERET
- den professionelle vejledning

Mellemvej 21- Nordborg
Tlf. 744518 52

••~(Q'M)
Den ku' ~

• Jj~n ...

ko-ID .
-- Cllid'8
•••• ,'. S

Skal der festes?
Vi udlejer

Borde - Stole - Tæppeplader - Scene
IIS COM. - ARR.

Tlf. 74451919
Nord-Als Idrætscenter
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Sponsoraftale med
Sauer-Danfoss
Nord-Als Boldklub og Sauer -Danfoss
(Nordborg) har indgået et sponsor-
samarbejde, der gælder de næste 3 år.

Aftalen går ud på, at Sauer-Danfoss
bliver hovedsponsor i NB's ungdoms-
afdeling. Dette indebærer, at Sauer-
Danfoss leverer spilledragter til hele
Nord-Als Boldklubs ungdomsafdeling.
Således har virksomheden, der er
blandt de største og markedsførende
indenfor mobilhydraulik på verdens-
plan, sponsoreret trøjer, bukser og
strømper til vore 14 hold i ungdoms-
afdelingen.
Spilledragterne er i øvrigt nogle super-
flotte Nike-sæt.

NB forpligter sig selvfølgelig til at
spille alle kampe i Sauer-Danfoss
spilledragterne. Ligeledes giver
sponsoratet mulighed for, at virk-
somheden kan opnå PR via NB's
klubblad "SPORTEN", via NB's hjem-
meside www.nordals-boldklub.dk og
ved synliggøreise i vort klubhus.

Vi har også.mulighed for at stille
mandskab til rådighed, hvis Sauer-
Danfoss har et specielt arrangement,
der har PR-karakter.

Nord-Als Boldklub er glade og stolte
over indgåelsen af denne aftale. Vi vil
som sædvanligt arbejde seriøst med
at indfri forventningerne til aftalen,
således at vi også kan komme i be-
tragtning som partner, når en ny afta-
le skal forhandles.

J.H.

DBU's fodboldskole
i uge 27
Igen i år afholdes der fodboldskole i
Nordborg og på nuværende tidspunkt
har 78 drenge/piger i alderen fra 8-16
år tilmeldt sig fodboldskolen der afvik-
les i uge 27 (01.07 - 05.07.) på ba-

åm nerne ved Nord-Als Idrætscenter.

l~
~Il'l Årets tema er "masser af mål" og i
I~ . .n løbet af ugen skal spillerne øve sig I

IH noget af det vigtigste indenfor fod-
boldspillet - nemlig at "få bolden ban-
ket i kassen" . Trænere og hjælpetræ-
nere er nu "på plads" og vi ser frem til
en uge med masser af fodbold på
banerne ved Nord-Als Idrætscenter.

I år er det Søren Sørensen, der er
ansvarlig for fodboldskolen og har du
spørgsmål til fodboldskolen kan du
kontakte Søren på tit. 74490789.

Sidste frist for tilmelding var den
25.04.02, men der var ved redaktio-
nens afslutning dog stadig enkelte
ledige pladser, der sælges indtil DBU
sætter den endelige "dead-line".

A. E.
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Xår del Jer./

NORDBORG

]

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 opbaknil'!g
til dine økonomiske planer.

Kig ind - du er altid velkommen

SYDBANK
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Skole Cup 2002
Igen i år, for 34. gang, var Nord-Als
Boldklubs arrangenment af skole-
cup 'en i Nord-Als Idrætscenter, hvor
alle nordalsiske skoler var inviteret
til at stille med hold i de forskellige
klassetrin, et tilløbsstykke.
Allerede fra starten fredag eftermid-
dag var stemningen helt i top. Det er
dejligt, at se alle de klassekammera-
ter der kommer og hepper på de
spillere der repræsenterer holdet /
klassen.
Ud over den herlige stemning, som
hele hallen sydede af, var der en
intens vilje til at holdene ville vinde
hver eneste kamp de stillede op i.
Der blev vist både flot fodbold og
mere "alternativ" fodbold, hvilket og-
så var formålet med stævnet.

Søndag er en helt speciel dag for
arrangørerne, for det er dagen hvor
de små årgange helt nede fra bør-
nehave-klasserne, prøver deres
talenter af. Det skete i en sådan
grad, at samtlige fremmødte ikke
kunne undlade at leve sig ind i
kampene.

Søndag eftermiddag blev der traditio-
nen tro trukket lod om en pengepræ-
mie blandt de deltagende hold.
Præmien på 500 kr., sponsoreret af
Sydbank-Nordborg afd. tilfalder
den klasse som holdet repræsente-
rer. Den heldige klasse blev i år
0sterlund skole 1.B.
Der var i alt 107 hold tilmeldt som
spillede 213 kampe og scorede 735
mål og resultaterne af finalekampene
blev følgende:
Børnehaver:
Guderup O - Hjortspring O 1 - O
1. klasser
0sterlund 1A - 0sterlund 1B 2 - 1
2. klasser
Guderup 2B I - Havnbjerg 2A 3 - 1
3. klasser
0sterlund 3B I - Guderup 3A 1 - O
4. klasser
Guderup 4A II - Guderup 4B I 3 - 2
5. klasser
Guderup 5B - Havnbjerg 5B I 4 - 3
6. klasser
Havnbjerg 6A I - 0sterlund 6A I 4 - 3
7. klasser
0sterlund 7 - Oksbøl 7 I 9 - O

Michael Werner

Gamle originaler?
Et skolestævne er igen overstået.
Igen en fornøjelig oplevelse for såvel
aktørerne på banen, forældre og
andre tilskuere samt de ledere, der
er med i forskellige gøremål.
To af dem, der igennem en årrække
har været med, er bl.a. undertegne-
de og Ib Anthony.

»>
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MATAS NORDBORG ApS
v. Bente Sudergaard

Stationsvej 8, 6430 Nordborg, Tlf. 74451711

••••• -CENTER
Storegade 15 . 6430 Nordborg

Serviceproblemer ?
Ring til Din el-fagmand: ~~

I NSERVICE
I •

74450152 ~

74456306
Telefax 74 45 63 05

~

LOCK CYKLER
<:>

Parallelvej 2 - Lavensby
Tlf. 74490883

Storegade 15a, 6430 Nordborg, Tlf. 7445 37 57

Nordea1JJ
Stationsvej, 6430 Nordborg

Tlf. 74450533

U!1/in!64
vi Nordborg Slot

NORDBORG TRÆLAST

Holmgade 39
tlf. 7445 1457

Nordborgvej 54, Svenstrup, 6430 Nordborg

Alle former for reparationer
udføres •

TIPS & LOTTO

SHELL NORDBORG
Frederik Holm

~ Th. Brorsens Vej 1 ~
~ Tlf.74451704 ~

e-cgod-c s-ced a-chaJ7.~e _

Kontakt Verner
Tlf. 74453146
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Det kan da godt være, at det snart
var på tide at holde op!
Hentydningerne er efterhånden tem-
melig direkte.

«<
I år som ved mange af de tidligere
stævner, sad Ib og jeg og passede
resultatføringen og kampannonce-
ringen i "tårnet" i hal 1.
Efter den obligatoriske morgenmad
sad vi så og fulgte med i begivenhe-
derne i hallen. Pludselig tog jeg mig i
at sidde og tænke på, hvor længe vi i
grunden havde været med. "Har du
egentlig tænkt på", sagde jeg til Ib,'
"at mange af de forældre, der i dag
står nede i hallen og råber og hepper
på deres børn på banen, slet ikke var
født, da vi startede med at være med
ved skolecup ?".
Jo, vi må have set nogle kampe i
årenes løb - og nogle mål!.
At nogle af de yngre ledere - altså dem
på omkring 40 - også anser os for
veteraner udi skolecup, er der også
forskellige hentydninger, der viser.
I år kom en af dem op i tårnet med en
pose blandede bolsjer til os. Det var
en god tanke, syntes vi, indtil vi lige
fik læst navnet på bolsjerne. Det var
"Gamle Originaler" .

Det blev ikke bedre, da vi vendte po-
sen og på bagsiden så, at her var der
en notits om de enkelte bolsjetyper
samlet under overskriften:
"Plejehjemmets menu ".

ErikN.

Tak
Jeg vil gerne sige tak for den store
opmærksomhed, klubben har udvist
i forbindelse med min afsked. Jeg
syntes godt nok ikke man skulle ha-
ve udnævnt mig til æresmedlem,
men det er klubbens beslutning. Jeg
er da meget stolt. Jeg er nødt til at
sige tak gennem SPORTEN, kunne
ikke sige tak den dag.

Verner Petersen

Har du brug for
fodboldstøvler?
Som oplyst i sidste SPORTEN sæl-
ger ungdomsudvalget brugte fod-
boldstøvler for kun 50 kroner.
Jan Wind oplyser, at det drejer sig
om størrelser fra 30 til 35, og at alle
er i særdeles god stand.
Så kontakt Jan hvis du vil gøre en
god handel.

Micro fodboldskole
De 6-7 årige skal naturligvis også
have muligheden for at deltage i en
fodboldskole og derfor afvikler DBU
"micro fodboldskole" i weekenden
1.9. til 3.9.02.
I vore område afvikles "micro fod-
boldskolen" i Sønderborg og Blans .
og årets tema er "noget med india-
nere" og N.B. vil snarest muligt ud-
dele en indbydelse til alle klubbens
spillere i alderen fra 6-7 år.

••



9

I
I,

Langesø
744512 85

®

Ridepladsen 1,
Tlf. 74451551

NOR060RG

EL & VVS

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

TELEFON 7445 1540· GIRO 1586475

YINTER
rohleder snert
GÅGADEN - S0NDI;RB6RG - TLF. 744241 10

NYGADE 14 - GRAsTE N - TLF. 74 65 21 21

JACKt:IIIJONES· Husk vi har Landsdækkende B tie· aranti

Herremagasinet
Storegade 14

6430 Nordborg
Telefon 74 45 16 10
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Manchester United
vinder Piccolo Cup 2002
Igen i år startede oldboysafdelingen
sin udendørssæson med den traditi-
onelle "Piccolo Cup". Alle mødte op
til morgenkaffen i klubhuset, hvorefter
Ove Jensen og Gunnar Sørensen
præsenterede deres produkter for
forsamlingen. Det drejede sig om
produkter til smertelindring m.m.

John havde igen i år lavet et godt
program, som han fra bestyrelsen
skal have mange roser for.
Vi startede i solskin på en rimelig
god bane, som spillerne efterhånden
fik til at ligne en pløjemark, og deres
tøj havde for de fleste fået en hel
anden farve.
Vi havde en dejlig søndag formiddag
som traditionen tro afsluttede med
Gule Ærter og præmieoverrækkelse
til vinderne.

Der deltog i alt 43 i arrangementet,
hvoraf de 28 spillede hver 3 kampe
mod hinanden.
Holdene hed i år Manchester United,
Bayern Munchøn, Barcelona og
Brøndby.
Manchester United bestod af Chr.

Strojeck, Alfred Hansen, Erik R.
Jensen, Henning Larsen, Hugo de la
Motte, Arne Krogh og Claus Sørensen.

C.B.

Tak til Als Motor
Als Motor har skænket Nord-Als
Boldklub 8 stk. gode fodbolde.
Bestyrelsen takker for den flotte
gestus.

Vejersturen 2002
Så har superveteranerne igen i år
været på den traditionelle tur til .-J
Vejers, det var i år 12. gang.
Det var en oplevelsesrig tur, hvor
hovedpunkterne var udgivelse af
brødrene Christiansens nyeste CO,
et supertiltag der vakte jubel hos
deltagerne.
Et andet tiltag var i år sponsorering fra
2 sønderjydske virksomheder, FUGL-
SANG havde gennem Poul Lyngkilde
sponsoreret drikkevarer til den traditio-
nelle frokost lørdag aften.
På vejen tilbage til Nordborg gik turen
via Esbjerg Stadion hvor vi så super-
ligakampen mellem EFB og AGF.
Dette arrangement var sponsoreret af
vores lokalafdeling af SYD BAN K,
som også er hovedsponsor for EFB.
Der skal fra alle deltagerne lyde et
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stort tak til sponsorerne.
Sluttelig tak til Erik Nørskov og hans
nabo der hvert år giver os husly på
denne oplevelsesrige udflugt.

C.B

Fest-i-by 2002
Vor årlige FIB-uge er nu afviklet med
stor tilfredshed, til trods for at vi på
nuværende tidspunkt, 11. maj 2002,
kan konstatere at årets overskud ikke
bliver som "kanonåret" 2001.
,i havde nogenlunde vejr og var for-
I ånet for ballade og uheld af nævne-

værdig karakter.
Vi startede onsdag aften med "kult-
parret" SUSI & LEO fra Skagen. Vi
havde på forhånd solgt ca. 300 billet-
ter til aftenen, så jeg forventede at vi
også ville sælge et lignende antal
billetter ved indgangen.
Men her blev jeg skuffet. Der kom ti
betalende ved indgangen, så aftenen
gav et underskud.
Selve arrangementet var fantastisk
godt og de der støttede op om arran-
gementet blev meget positivt overra-
sket over "SHOWET"
Det viser blot hvor svært det er at
arrangere det rigtige, når der ikke
bliver bakket mere op af egne med-
lemmer og familie.

orsdaq startede allerede om form id-
-dagen med besøg af 250 glade børn
fra børnehaverne. En del af børnene
kom i busser der er sponsoreret af
Mads Clausen Fonden. Man forlyste-
de sig i TIVOLI og fik is og medbragt
madpakke i det store festtelt.
Om aftenen var det de unges aften
med Diskotek OH, SALSA DANS og
modeopvisning.

Fredagen forløb som den har gjort i
en del år med DAMEFROKOSTEN
om eftermiddagen og dans i festtel-
tet om aftenen.
Lørdag formiddag startede i
Nordborgs gader med et gadeløb
der blev "krydret" med SAMBA ryt-
mer fra Sønderborggarden. Et godt
arrangement der dog ikke formår at
trække deltagere. Mange tror måske
at det er for professionelle løbere,
men det er ikke tilfældet. Alle kan
deltage - husk det.
Eftermiddagen forløb på festpladsen
med et rigtigt godt børnegrandprix
med mange dygtige deltagere og en
hel del tilskuere.
Lørdag aften blev der igen forsøgt
med et spisearrangemnet og i år
deltog 70 gæster. Kan blive bedre.
Aftenen var "krydret" med topløs
dameboksning imod lokale
"mandfolk". Dette er set bedre.
Søndag morgen startede ALS CUP
for miniputter i fodbold. Som sædvan-
lig en stor succes med mange delta-
gere.
Der var cykeltur og sildebord med et
pænt fremmøde.
Teltet var i år indrettet til børnecirkus
i den ene halvdel. Her underholdt
Cirkus Julius fra København, med
stor succes.
Til slut vil jeg bringe en stor TAK til
alle hjælpere, sponsorer, udvalg
og mange flere med håbet om, at vi
kan / må trække på JER igen næste
år, for der bliver et næste år.
7-mands komiteen er nemlig allerede
langt fremme med næste års program!

Bjarne Knudsen
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NB's ynglingehold med træneren Klaus Tonnesen og holdlederen Niels-Ole
Bennedsen. Billedet blev taget søndag den 5.5.02 før kampen mod Dybbøl
som holdet vandt med 4-1 .
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