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Tillykke ! 
Miniputholdet blev suveræn vinder af deres række 
og i denne anledning har træneren Alfred sendt et 
indlæg til klubbladet som kan læses på næste side. 
Der er også et hyldest til ynglingeholdet og meget 
mere om og fra klubben på de øvrige sider. 
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Tillykke !  
Så sluttede turneringen for drenge-
ne i miniput 1 rækken. En suveræn 
1. plads med hele 7 point ned til 
BNS på 2. pladsen. 
6 sejre og kun 1 nederlag, målscore 
på hhv. 32 - 14, FLOT, FLOT! 
Det bliver spændende at følge dren-
gene til regionsmesterskaberne den 
13. oktober. 
Drengene har været flittige til træ-
ning og efter 2. pladsen i foråret, 
tabte kun til SUB, er spillet her i 
efteråret bare blevet bedre og bed-
re, 
kun sidste kamp mod Hørup blev 
tabt 2-1. 
Desværre mistede vi jo til efteråret 
vores målmand Nikolaj, der i som-
merferien brækkede armen, men 
afløser Jimmi har gjort det fremra-
gende. Heldigvis er Nikolaj klar igen 
og var med på banen, som spiller i 
de sidste 2 kampe. Godt gået Niko-
laj! 
Topscorer for drengene blev Martin 
Hansen med 16 mål, tæt forfulgt af 
Søren Martin med 15. Samtlige 
spillere har dog været på måltavlen 
og det viser bestemt at drengene 
forstår at fodbold er et holdspil. 
At vinde rækken skal jo fejres, og 
det blev det. Drengene fik både 
champagne og sodavand og træne-
ren slap ikke for en tur under bruse-
ren fuldt påklædt. 
Til slut et stort TILLYKKE til drenge-
ne og held og lykke fremover! 

Alfred 
 

Ynglingefodbold 
NB’s ynglingehold er på vej til tops i 
Ynglinge 1 rækken og efter 8 kampe 

holdet rækken med 21 points. Holdet 
mangler 2 udekampe i hhv. Tønder 
og Vejen og indtil denne weekends 
kampe så det ud til, at den sidste 
kamp i Vejen kunne blive afgørende 
for slutresultatet, men eftersom kam-
pen mellem Tønder og Vejen endte 
uafgjort afgøres rækken nok mellem 
de 2 lokale hold fra NB og Midtals. 

NB’s ynglingehold klarer sig meget 
flot i denne sæson 

 
Den afgørende kamp var nok ude-
kampen mod MIF som NB vandt med 
5-1 og efter 3 nederlag mod MIF (2 
kampe i forårets turnering og et 2-5 
nederlag i efterårets hjemmekamp) 
viste holdet, at man havde "lært af" de 
første 3 kampe. 
Denne gang kæmpede hele holdet fra 
start til slut og stor var glæden da 
Jesper S. kunne score målet til 5-1 og 
denne scoring betyder, at NB er bedst 
i de 2 indbyrdes opgøre og dette er 
afgørende for slutstillingen såfremt de 
2 hold slutter med samme pointantal. 

Anders 

Husk afslutningsfesten 
lørdag den 26. oktober 
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Frisør 

Enghoff 
Havnbjerg Butikscenter 

Tlf. 74 45 08 40 

www.danskebank.dk 
 

Tænk på penge 
når det passer dig... 

Café & Pizzeria 

ROMA 
Storegade 27 B  -  Nordborg 

Tlf. 74 49 05 67 

LANGESØ 

HERREFRISØR 
v/ John H. Rasmussen 

Mågevej 2, Tlf. 74 45 12 31 

Skal der festes ? 
 

Vi udlejer 

Borde - Stole 
Tæppeplader - Scene 

 

I/S COM.-ARR. 
Nord-Als Idrætscenter 

Tlf. 74 45 19 19  
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Is til Rikke 

- desværre kun fra holdlederens 
medicintaske og ikke fra kiosken. 
Rikke måtte allerede efter 10 minut-
ter forlade banen med en forstuvet 
fod i kampen mod pigeholdet fra 
Toftlund som endte med en 2-0 sejr 
til gæsterne. 
 

Det sønderjyske 
fodboldsamarbejde 
Nord-Als Boldklub er medlem af det 
sønderjyske fodboldsamarbejde og 
igen i år har vi modtaget en række 
tilbud fra samarbejdet om træner/
ledertræf, store miniput dag, drenge-
stævne, ledertur og teknisk træning i 
efterårsferien. 
 
Den tekniske træning foregår på 
banerne ved Nord-Als Idrætscenter 
og tilbydes alle drenge, junior og 
ynglingespillere fra de klubber der er 
medlem af det sønderjyske fodbold-
samarbejde. 
 
Ideen er kort den, at spillerne kan 
møde op hver dag i efterårsferien og 
så i 2 timer deltage i en gang teknisk 
træning, hvor spillere fra Haderslev 
FK lærer fra sig. 

Vi er nu i gang med, at undersøge om 
der blandt klubbens drenge og 
ynglingespillere er interesse for denne 
aktivitet. 
 
 

Bliv dommer ! 
Igen i år er NB af dommerklubben 
blevet opfordret til, at finde emner 
blandt klubbens medlemmer således, 
at vi også kan yde et bidrag til at dom-
mermangelen falder. 
Skulle der blandt SPORTEN’s læsere 
være spillere, ledere eller andre der 
kunne tænke sig, at høre nærmere 
om denne mulighed, er man meget 
velkommen til at kontakte et af besty-
relsesmedlemmerne. 

Seniortrænere 2003 
Seniorudvalget har afklaret hvem der 
skal træne NB’s seniorhold i den kom-
mende sæson. 
Kim Duus fortsætter som 1. holdstræ-
ner og Klaus Tonnesen tager sig af 2. 
holdet. 

Det bliver Kim’s anden sæson i klub-
ben. Klaus er for tiden træner af NB’s 
ynglingehold, som jo som bekendt 
spiller en meget flot turnering. 
Til næste år rykker en del ynglinge op 
i seniorafdeling, så derfor er der for-
ventninger om at afdelingen får det 
tiltrængte sportslige løft. 

Kim og Klaus 
står for trænin-
gen af senior-
holdene i den 

kommende 
sæson 
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Nordborg 
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HUSK ! 
Nord-Als Boldklub’s 

AFSLUTNINGSFEST 
 

Lørdag den 26. oktober  
kl. 18.30 i Havnbjerg skoles aula 

”Fodboldens Tivoli” 
Det er nok de færreste der kan fore-
stille sig noget konkret under denne 
overskrift, og navnet er lige så unikt 
som ideen af et projekt, som om kort 
tid er realiseret. 
 
Når du på et eller anden tidspunkt 
ser en flot trailer på de nordalsiske 
veje med NB’s logo , kan du være 
sikker på, at der et eller andet sted i 
kommunen er lagt op til nogle sjove 
timer for en masse børn. 
I traileren er der nemlig 13 effekter 
eller redskaber, klar til at pakke ud 
på ”legepladsen”.   
Men den skal være stor— for prikket 
over i’et er at køretøjet indeholder et 
”rigtigt fodboldstadion” som oppustet 
( pumpen er med ) fylder hele 10 x 6 
meter. 

Traileren ejes og forvaltes af NB, 
men er samtidig et tilbud til andre 
foreninger, skoler, institutioner m.fl. i 
Nordborg Kommune. 
 
Skal man altså afholde en aktivitets-
dag i foreningen, afvikle børneha-
vens årlige sommerfest, afvikle 
skolens idræt på en ny og spænden-
de måde, eller sørge for lidt ekstra 
aktivitet for børnene, kan man leje 
”Fodboldens Tivoli” hos NB. 

Det er gratis i første omgang, men 
viser det sig senere at vedligeholdel-
sesomkostningerne bliver for store, 
forbeholder NB sig retten til at forlan-
ge et gebyr. 
Projektet kunne realiseres med øko-
nomisk støtte fra Idrætsfonden for 
Nord-Als. 

17 mål i to kampe 
I de to seniorkampe som blev spillet 
lørdag den 28. september fik tilskuer-
ne ( 38 ! ) set en masse mål. 

2. holdet tabte med 4-5 til SUB. I 
denne kamp blev Jan ”Man of the 
match” og kunne tage kæmpepoka-
len med hjem til næste kamp. 
1. holdet fik en komfortabel 7-1 sejr i 
bundopgøret over Tønder, på billedet 
scorer Jakob Steinvig på straffe.  
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Stationsvej 4 , Nordborg 

tlf. 74 45 05 33 

  

  

  

  

  

NORDBORG TRÆLAST 

 
Holmgade 39 

Tlf. 74 45 14 57 

Tips & Lotto 

SHELL NORDBORG 

Frederik Holm 
Th. Brorsens Vej 1 

Tlf. 74 45 17 04 

Storegade 15a - Nordborg - Tlf. 74 45 37 57 
MATAS NORDBORG ApS 

Stationsvej 8  -  Nordborg  -  Tlf. 74451711 

Storegade 15  -  Nordborg 

 

Serviceproblemer ? 
Ring til din 

el-fagmand ! 

Stationsvej  -  Nordborg 

Tlf. 74 45 05 33 

MARKUSSEN 

 SPORT 

 
et godt sted at handle …. 

 
Kontakt 

Verner 
Tlf. 74 43 31 46 

 

 
v/ Nordborg Slot  -  Tlf. 74 45 37 64 
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Børnehavetræf 
Igen i år blev der afholdt "børne-
havetræf" på stadion ved Nord-Als 
Idrætscenter. 
Det var nu i år 11. gang at NB og NH 
afholdt dette "børnehavetræf" der 
igen samlede ca. 350 børn fra områ-
dets børnehaver. 

Kære kunde 
Når du har fået 10 stempler i kortet 
eller købt 1 vaskeværdi- eller 10-
turskort hos Shell i Nordborg, får du 
en gratis bilvask til en værdi af 50 kr. 
Aflever stempelkortet hos personalet 
i Shell-butikken og NB modtager 
100 kr. i sponsorstøtte  for hvert fuldt 
stempelkort og 50 kr. for hvert købt 
vaskeværdi- og 10-turskort.   
Ovenstående er teksten på de gule 
”stempelkort”, som kan benyttes, 
hvis man vasker bil hos Shell i Nord-
borg og man samtidigt vil støtte Nord
-Als Boldklub. 
 
Det er der blot alt for få, der gør. 
Årsagerne hertil kan være mange. 
Hvis man har ”glemt” denne ordning 
mellem Shell og NB, så bør dette 
indlæg få hukommelsen på plads.   
Mangler man kort, så kan de hentes i 
klubhuset eller bestilles ved NB´s 
formand. 
Og selvom man ikke har bil, så kan 
naboen, familie eller venner måske 
have gavn af kortet. 
 
Har man bil, kan man evt. gøre som 
NB´s formand. Han køber et værdi-
kort på 400 kr. for 320 kr. Afleverer 
det gule ”stempelkort” og får så en 
gratis vask til 55 kr. (Teksten på 
kortet er ikke helt ajour, idet den 
billigste vask nu koster 55 kr.). Oven 
i dette modtager Nord-Als Boldklub 
så 50 kr. Samtidigt er han fri for hver 
gang, der skal vaskes, at skulle hen-
te et vaskekort. Det er da smart!  
Støt ordningen – det er lige til! 
 
For en god ordens skyld bør det 
også nævnes, at benzinordningen 
med Shell stadigvæk er i kraft. 

I løbet af formidda-
gen deltog børnene i 
en lang række lege 
og efter udleverin-
gen af is og diplo-
mer var det nogle 
trætte men også 
glade børn der kun-
ne "sætte næsen 
hjemad". 



 

 

 

 

9 

Ridepladsen 1 
Tlf. 74 45 15 51 

Langesø 

Tlf. 74 45 12 85 

Husk vi har landsdækkende byttegaranti 

Herretøj 

Ungt tøj 

Drengetøj str. 2-16 år 

Tøjeksperten Herremagasinet…
 

...altid på toppen 

med de bedste tilbud 
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Flot ny spilledragt til 
damerne 
Dameholdet har fået en flot ny spille-
dragt, som 

Kesses Malerforretning 
har sponseret. Klubben og damehol-
det takker for støtten. 
 
På billedet ses venstre træner Allan 
Petersen, Birgitte Bramming, Lisbeth 
Nissen, Trine Bossen og Vicki An-
dersen. Nederst fra venstre ses 
Dorte Fine, Susanne Nielsen, Mette 
Kamphausen og Pia Christensen. 
 

Oldboyafdelingen og 
hovedforeningen snart 
under ”en hat” ? 
I mange år blussede der med jævne 
mellemrum diskussioner op, om det 
ikke er snart på tide at NB’s oldboyaf-
delingen ”indlemmes” i hovedforenin-
gen. 
Siden klubbens stiftelsen i 1969 har  
oldboyspillerne jo været en selvstæn-
dig afdeling i NB. 
Grunden til denne lidt specielle struk-
turering har efter sigende den gang 
været en ”utryg” holdning fra oldboy-
spillernes side til den ny stiftede for-
ening. 
Der er nu gået snart 33 år siden den-
ne beslutning, og begge parter har i 
denne tid haft et glimrende samarbej-
de med en masse fælles anliggender 
og arrangementer. 
Så denne langvarige ”forlovelse” 
burde efterhånden have overbevist 
alle skeptiker om at en formel sam-
menslutning med hovedforeningen 
ikke vil ændre noget ved dette for-
hold. 
 
Hovedforeningens bestyrelse har 
flere gange forsøgt på at få gang i 
sagen og anstrengelser endte med 
en klar udmelding om at man ønske-
de denne sammenslutning, men at 
oldboyafdelingen ”havde bolden” til 
næste skridt. 
Det ser nu ud til at der sker noget i 
denne sag. Oldboybestyrelsen vil 
bruge efteråret til at udarbejde et 
oplæg som så skal præsenteres for 
deres medlemmer på et møde i slut-
ningen af året. 
Det er bestyrelsernes ønske at alle 

tages med i beslutningen og først 
når alt er klarlagt og godkendt, be-
handles sagen på generalforsamlin-
gerne. 
 
Der er ikke sat termin på hvornår 
dette vil ske, men her i klubbladet vil 
der løbende komme en orientering 
om sagens status. 

P.G. 
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Der var engang ….. 
et hold fra Nordborg Idrætsforening 
(NIF) som i 1964 vandt et indendørs-
stævne i Gråsten. 
Kan I genkende gutterne ? 
Thorvald Rasmussen, Poul Christi-
ansen, Helge Zimmer, Peer Christi-
ansen og Markus Clausen. 
 
SPORTEN modtager gerne billeder 
”fra gamle tider”. Send det til redak-
tøren med et par oplysninger og det  
bringes i bladet ”når der er plads”.   

Hold Tirsdag Onsdag 

Micro 96 16.30  -  17.30  

Micro 95 17.30  - 18.30  

Micro 94  15.45  -  16.45 

Minipiger og lilleputpiger  16.45  - 17.45 

Piger  17.45  - 18.45 

Miniput  18.45  - 20.15 

Lilleput 18.30  - 19.30  

Drenge  19.30  -  21.00  

Yngling og Senior herrer 21.00  -  22.00  

Damer  20.15  -  21.15 

Oldboys  21.15  -  22.00 

Indendørstræningstider 2002 / 03  ( starttidspunktet oplyses af trænerne ) 



Årgang 96, NB’s yngste fodboldspillere og Lars er klar til ”træning”. 
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