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NB's 1. hold inden sæsonens første turneringskamp (NB - Fremad S. 1-4)

Sæsonstart 2005
Nu er turneringskampene for mange af holdene startet, og det er altid spæn-
dende, når den nye sæson for alvor går i gang.
I nogle afdelinger har vi mange spillere og i andre kniber det gevaldigt med at
kunne stille hold. Her kan det virkeligt være en udfordring at være træner eI-
ler holdleder. Der må i mange tilfælde ofre s mange kræfter på at få trådene til
at nå sammen.

Det kan være frustrerende, at vilkårene er så fyldt med besværligheder. Be-
sværligheder, som på ingen måde giver hverken kvalitet eller glæde for de
berørte. »
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og ligeledes har Preben Christensen
brugt både foldere og plakater for at
tiltrække flere piger og damer til fod-
bold i NB.

Der er ingen lette løsninger, når man
stadigvæk vil holde gang i et hold
eller en afdeling. Opgaven med at
skaffe flere spillere til holdet er ikke
let. Der er dog ingen vej uden om
dette, hvis man på sigt i denne sam-
menhæng vil gøre livet lettere for en
træner.

Her kunne 5-6 nye spillere give noget
luft i "budgettet". Derfor er det nød-
vendigt, at man arbejder målrettet for
at skaffe disse nye medlemmer.

Det samme gør sig også gældende,
når vi taler om de områder, hvor det
er svært at finde "frivillige" hjælpere.
Her må vi også ud og "sælge opga-
ven".

Fra kampen NB-Fremad S. 1- 4

Bestyrelsen vil i denne kommende tid
søge løsninger på, hvordan vi kon-
kret udformer sådanne
"hvervekampagner" og hvor disse
bør sættes ind. Dette bør dog ikke
afholde nogen fra at gøre noget på
egen hånd.

Holdleder Søren Larsen fra oldboys
har som eksempel lavet diverse op-
slag for at finde nogle flere til sit hold

Bestyrelsen ønsker bare at lave en
overordnet plan for hele klubben.
Dette bør vi således have fokus på.

..

Samtidigt vil jeg benytte lejligheden
til ønske alle hold en god sæson
2005.

Formand Jens C. Hans

Marked og Fest med NB
Lørdag den 3. september 2005 ar-
rangerer Nord-Als Boldklub en rnar-
kedsfest, hvor alle med et "markeds-
gen" har mulighed for at erhverve en
stand, hvorfra der kan udstilles og
sælges "alt mellem himmel og jord".

Marked, gøgl, underholdning, kon-
kurrencer, spinning-show og efterføl-
gende "bal" bliver de bærende ele-
menter i arrangementet. Det hele
skal foregå den første lørdag i sep-
tember i og omkring et stort telt på
"den gamle ringriderplads" i centrum
af Nordborg.

Udvalget omkring dette arrangeme
er i fuld gang med planlægningen og
vi er meget optimistiske med hensyn
til at få udlejet alle standene.

Selve markedet vil foregå kl. 10-17
og herefter glider arrangementet
langsomt over i et offentligt bal.
Information vedr. salg af stande vil
fremgå af annoncer og opslag. Disse
følger på et senere tidspunkt, når
alle detaljer er helt på plads.
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Vi mangler stadig et godt, slagkraf-
tigt, dækkende og "sælgende" navn
til arrangementet. Derfor udskrives
der en konkurrence om et sådant
navn. Denne navnekonkurrence an-
nonceres i den nærmeste fremtid.
Det bliver spændende at gennemgå
de forskellige forslag.

Det er tanken, at markedet skal være
en fast årlig begivenhed, som afhol-
des den første lørdag i september.
Nord-Als Boldklub vil også tilbyde
andre aktører at leje det store telt
dagen før og dagen efter markedsar-
rangementet. Dette sonderes på nu-
værende tidspunkt.

Henvendelser vedr. arrangementet -
kontakt:
Peter Glock, tlf. 74 45 31 79 eller
mail til peterglock@mail.tele.dk,
Jens Chr. Hansen, tlf. 74 49 17 47
eller mail til: jens@danbonet.dk

Spændende Fest-i-by
program i år
Så er Fest-i-by komiteen klar med
årets program.
Det er lagt op til fire festlige dage i
uge 16, hvor der serveres underhold-
ning for ale aldersgrupper og alle
temperamenter.

I det følgende uddrag fra det flotte
program.

Håndboldgalla
Torsdag 21. april kl. 19.00
FEST-l-BY 2005 skydes i gang i form
af et brag af en håndboldkamp mel-
lem KIF's Oldstars og HF Sønder-

derborgs 2. divisionshold. KIF, som
står for Kolding Idrætsforening, stiller
op som nykårede Europamestre in-
denfor oldboys håndbold. Holdet be-
står af spillere med tilsammen over
500 landskampe og over 3.500 liga-
kampe.

Oldstarsholdet består af tidligere så
kendte stjernespillere som:
Karsten Holm, Mogens (Muggi) Jep-
pesen, Jan Knudsen, Otto Mertz,
John Winther, Morten Binderup
Thomsen, Hans Peter Munch Ander-
sen, Mikael Schwaner, Lars Jessen,
Frank Holst, Bjarne Jeppesen og
mange flere.

Gratis øl/vand på billetten!
Entreen for voksne er kun 30 kr. og
børn under 12 år slipper gratis ind.
Og skulle man nu være blevet lidt tør
i halsen af at heppe og råbe på de
gamle helte, så kan man efter kam-
pen, - mod aflevering af billetten, gra-
tis få udleveret 1 øl eller 1 vand ved
FEST-I-BY's ølvogn, som står på
Festpladsen.
Dørene til Hal 1 åbnes kl. 18.30.

Glimt fra Damefrokost 2004 som i år
afvikles fredag den 22. april.
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Søredning og blåt blink
Fredag 22. april kl. 16.00

"Mayday-Mayday!"
Nordborg Kommune har som den
eneste kommune i den kommende
Sønderborg storkommune i flere år
haft et søredningsberedskab, som
allerede har bevist dets berettigelse
ved i flere tilfælde at have reddet
mennesker i havsnød fra druknedø-
den.
Denne eftermiddag vil Nordborg
Kommunes Redningsbådsberedskab
demonstrere dets færdigheder til
søs. Det vil komme til at foregå på
Nordborg Sø lige ud for det nye amfi-
teater, hvor der vil være gode sidde-
muligheder (husk tæppe) og i øvrigt
en flot udsigt ud over søen.

Det nye amfiteater ved N/C

Fodbold for sjov
Lørdag 23. april kl. 14.30 og 16.00

Oldboys turnering
FEST-l-BY arrangerer i år en Old-
boys-turnering i fodbold. Hvert hold
består af 9 spillere og der spilles på
en bane med store mål, - så det gi-
ver forhåbentligt nogle målrige kam-
pe. Samtlige fodboldklubber på Als

og Sundeved er inviteret, og derud-
over kommer der et hold fra
Braunsweig i Nordtyskland. Til det
vindende hold er der udsat en kon-
tant præmie på 500 kr. foruden blom-
ster og diplomer.

Kampen om "Den gyldne Støvle"
KI. 16.00 fløjtes der op til en helt an-
den fodboldkamp, nemlig den traditi-
onelle Nord-Syd-kamp mellem Nord-
borg-På-Toppen og Guderup-I-
Centrum. Spillerne på de to hold be
står af forretningsfolk fra de to han-
delsstandsforeninger, - og den slags
kampe plejer ikke at gå stille af. Hol-
dene konkurrerer ikke blot på banen,
- men også om den mest særpræge-
de udklædning, og om hvem der kan
omgås de gældende regler på den
sjoveste og frækkeste måde. Ingen
tvivl om, at der venter dommeren en
svær opgave at styre gemytterne hos
spillerne på de to hold.

Fællesspisning i Festteltet
Efter alle disse kampe samles spiller-
ne til fællesspisning i Festteltet kl.
18.30. Efter præmieoverrækkelsen
serveres der en lækker menu, - be-
stående af salat, 2 slags kød, fløde-
kartofler og til dessert fløderand. Alt
dette for kun 75 kr. Til fællesspisnin
gen er alle velkommen, så benyt lej-
ligheden til at invitere hele familien
samt venner og bekendte til at spise
ude til en yderst overkommelig pris.
Tilmelding og bordbestilling til: Peer
Christiansen, Turøvej 14, tlf. 7445
33 88 senest mandag 18. april. Og
så er der bal bagefter, for Back-to-65
spiller i Festteltet fra kl. 20.00 til kl.
01.30. Der er gratis adgang til Fest-
teltet hele aftenen.
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at få falkene til at indfange vildtet,
som senere blev tilberedt og spist af
adelsmændene og deres hof.

Middelalder-opvisning
med falkoner
Fredag 22. april kl. 15.00

Ringbrynjer og pladepanser.
Nordals har længe været kendt for
en aktiv gruppe af Middelalderinte-
resserede. De har bl.a. medvirket
ved adskillige af de såkaldte Middel-
alderdage med drabelige kampe og
ildslugning. For nogle år siden var de
i gang med at etablere et Middelal-
dercenter ved landsbyen
"Købing" (Købingsmark). Her arbej-
dede man med rekonstruktioner af
alle slags genstande fra bøndernes
primitive redskaber til herremandens
og riddernes ringbrynjer og plade-
panser. Landsbyen "Købing" eksiste-
rer desværre ikke længere, da hele
centret blev nedtaget og flyttet til
Sverige.

Markedsplads og falkoner.
Når Middelalderfolket gør deres ind-
tog i forbindelse med FEST-l-BY,
sker det i form af en markedsplads,
hvor medlemmerne vil være klædt i
Middelalderdragte og arbejde med
ting, som man gjorde for 600 år si-
den.

For at fuldende billedet af en svun-
den tid, så er det lykkes at engagere
en vaskeægte falkoner, - oven i kø-
bet en af Danmarks få kvindelige
falkonerer, som kommer fra Ribe.

Hun vil demonstrere, hvorledes hen-
des jagtfalke på kommando kan jage
et bytte og aflevere det på rette sted.
I Middelalderen var der på alle store
herregårde og slotte ansat indtil flere

Sommerens sødeste tøs
Lørdag 23. april kl. 17.30

Fotos i Alsposten
I samarbejde med Alsposten kåres
"Sommerens sødeste tøs" lørdag kl.
17.30 i Festteltet.
Annoncer i Alsposten har opfordret
piger og unge damer til at indsende
foto, som så efterfølgende har været
bragt i Alsposten. Selve kåringen af-
gøres dels af publikum og dels af en
dommerjury.

Gavekort til de 3 sødeste
Til vinderen af sommerens sødeste
tøs 2005 er der et gavekort til Frk.
Milla på 500 kr. 2. præmien er et ga-
vekort på 300 kr. til Modedress og
endelig består 3. præmien af et gave-
kort på 300 kr. til Lillians Ure, Guld og
Sølv.
Aftenens konferencier er studevært
ved Radio Als, Michael Villadsen.

Stjerne for en eftermiddag
Søndag 24. april kl. 14.30

Den ægte vare
FEST-l-BY har i mange år arrangeret
Playback-shows.
Det gør vi ikke i år. Derimod afholder
vi for første gang "Stjerne for en efter-
middag", som foregår på den måde,
at de optrædende selv skal synge, - i
modsætning til Playback, hvor man
kun skal mime.



Ledig reklameplads
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Tusinder kan se
fidusen! Kan du?

Et abonnement med
- nul udbetaling
- nul renter
- nul adm. gebyr
- kun den rene pris!

iiil

EL & VVS

Ridepladsen 1
Tlf. 74451551

®

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

TELEFON 7445 1540 . GIRO 158 6475

YINTER
rohleder seort
GÅGADEN - S0NDE;RS6RG - TLF. 74 42 41 10

NYGADE14-G~TEN-TLF.74652121

ornem 1. præmie
et vil selvsagt kræve noget mere af

de optrædende og derfor har FEST-I-
SY også sat en ekstra flot præmie på
højkant til den, der bliver kåret som
vinder af "Stjerne for en eftermiddag".

Præmien består nemlig i, at vinderen
får mulighed for at indspille sin egen
eD i et rigtigt professionelt musikstu-
die. Til nr. 2 og nr. 3 er der gavekort
til Nordborg-P -Toppen

Als Musikskole
"Stjerne for en eftermiddag" arrange-
res i et samarbejde med Als Musik-
skole, som har bistået med alt det
praktiske omkring annoncering og
tilmelding.

Dommerkomiteen består af lederen af
Als Musikskole, Jan østergaard og
nogle af Musikskolens lærere.
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FEST-l-BY PROGRAM 2005
Torsdag den 21. april
KI. 19.00 Festpladsen åbner med KJÆRS TIVOLI og FEST-I-BY-boder
KI. 19.00 Opvisningskamp Kolding Old Stars mod et udvalgt alsisk hold

Voksne: 30 kr. - børn under 12 år gratis adgang
- mod aflevering af billetten kan man gratis få 1 øl eller vand

KI. 20.30 DISKO-AFTEN i teltet - de unges aften. Entre: 20 kr. OH-Disko
KI. 02.00 Festpladsen lukker

Fredag den 22. april
KI. 13.00 DAMEFROKOST i Festteltet. Musik: OS-3. Mandestrip

Teltet åbner kl. 12.30 , Frokosten slutter kl. 18.00
KI. 14.00 Festpladsen åbner med KJÆRS TIVOLI og FEST-I-BY-boder
KI. 15.00 Middelalderopvisning med falkoner
KI. 16.00 Opvisning på søen ved Kommunes Redningsbådsberedskab
KI. 18.00 Festteltet åbner, diskoteksmusik
KI. 20.00 OS-3 spiller op til dans i Festteltet
KI. 02.00 Festpladsen lukker

Lørdag den 23. april
KI. 14.00 Festpladsen åbner med KJÆRS TIVOLI og FEST-I-BY-boder
KI. 14.00 COOL CIDS optræder i Festteltet - gratis adgang
KI. 14.30 Oldboys turnering
KI. 15.00 Hundeopvisning ved Sønderborg Civile Hundeførerforening
KI. 15.00 Stemnings-musik i festteltet. OH-Disko spiller
KI. 16.00 Fodboldkamp (Nord/Syd) Samarbejdsudvalget
KI. 17.30 Sommerens sødeste kåres i Festteltet - gavekort til de 3 sødeste
KI. 20.00 FESTAFTEN i Festteltet - Back to 65 spiller til kl. 01.30
KI. 02.00 Festpladsen lukker

Søndag den 24. april
KI. 10.00 FAMILIE CYKELTUR

- distance 18 km. Voksne: 20 kr. / Børn: O kr. (under 12 år).
KI. 12.00 GRATIS SILDEBORD i Festteltet
KI. 12.00 Festpladsen åbner med KJÆRS TIVOLI og FEST-I-BY-boder

nedsatte priser på alle kørende forretninger i TIVOLI
KI. 12.30 Sønderborg Harmonikaorkester spiller i Festteltet
KI. 13.00 Børneunderholdning på Festpladsen ved SuperBest
KI. 14.30 "Stjerne for en eftermiddag".

Vinderen får mulighed for at indspille sin egen CD
2. og 3. præmien er gavekort til Nordborg-På-Toppen

KI. 17.00 FEST-l-BY slutter
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Tøjeksperten
NORDBORG Storegade 14· TIt. 74 451610

www.tojeksperten.dk/nordborg

Herretøj
Ungt tøj

Drengetøj str. 2-16 år

Husk vi har landsdækkende byttegaranti

PICCOLO CUP
i miniudgave
På grund af dårlig tilslutning blev OB-
afdelingens opstartsstævne i år ikke så
festligt som det plejer at være.

Der blev dog spillet en enkelt kamp, og
de som mødte op, fik en god gang træ-
ning.
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Jens C. Hansen
Niels Bohrs Vej 19
6430 Nordborg

Billedet er fra NB's populære SKOLE CUP. Vil du se flere billeder fra stævnet,
og se vinderholdene og mere, så prøv at gå på hjemmeside www.mwerner.dk
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