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NB's lilleputter i Arhus
Nord-Als Boldklubs lilleput A fik en kæmpe oplevelse, da holdet var inviteret
)1 at spille forkamp for Superligakampen AGF - Esbjerg på Atletion Stadion.
Med mere end 10.000 tilskuere til dette jyske Superliga-opgør kunne NB's 3-
1 sejr over Århus-klubben KoltlHasselager rigtigt nydes.
Vinderen af kampen fik oven i købet lov til at løbe på banen sammen med
Superligaholdet fra AGF. NB-spillerne ville dog helst løbe ind sammen med
Esbjerg-holdet. For ikke at skulle tabe for at få dette ønske opfyldt, blev
"præmien" ændret til, at vinderholdet selv måtte vælge, hvem de ville ledsa-
ge. Det blev således Esbjerg, der fik æren at lære vore talentfulde lilleputter
at kende.
Esbjerg vandt superligakampen over AGF med 1-0. Alt var dermed vellykket
denne dag. Derfor skal der lyde en stor tak til den tidligere NB-spiller Allan
Vang Jørgensen, der gennem sine forbindelser i Århus gjorde denne oplevel-
se muligt og en hel flok NB'ere meget stolte og glade.
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Så er sæsonen rigtigt i gang for damerne i NB

Vi startede op den 14. april med træ-
ning og derefter spillermøde i klubhu-

t. Vi har i år fået tilgang af 6 nye
pIllere. Tina Meyer og Joan Chri-
t nsen fra Svenstrup, Louise
chulz, som har spillet i Hjørring og
ndelig er Rikke Hansen, Marlene

L remba og Signe Schmidt rykket op
fr NB's egne rækker.
D sværre har vi også mistet et par
tykker. Men lige nu tæller truppen

17 damer med 2 langtidsskadede.

Det er mit første år som dametræner.
Det er bestemt dejlig udfordring. Og
J g er meget positiv overrasket over
spillerne.
De er virkelig gode, og det er en for-
nøjelse at arbejde med 17 lige gode
damer.

Vi ligger lige nu som nr. 3 i rækken,
hvor vort mål i år er en top-4-
placering. Vi er således godt på vej til
at være spillet og rystet sammen i
hele truppen.
Jeg har også afprøvet nogle nye spil-
lesystemer og det begynder at tegne
rigtigt godt. Træningen forsøger jeg
gøre sjov, spændende og afvekslen-
de, og jeg har kun fået positive tilba-
gemeldinger fra pigerne.
Alle er velkomne til såvel at overvære
træning som kamp. Kampene spilles
hver anden mandag kl. 19.15 på NIC,
hvor træningen hver onsdag fra 18.30
til 20.30 også foregår. Her kan inte-
resserede møde op til prøvetræning.
Hermed et ønske om en god sæson
for dameafdelingen.

Ulrik Lund, træner
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Med NB i Irland
Den 3. maj drog en gruppe på 26
forventningsfulde rejsende af sted til
et ukendt land i det vestlige Europa -
Irland. For nogle mere ukendt end for
andre. For Myles Downey og Kieran
Daly er Irland nok ikke så ukendt.
For os andre blev kendskabet væ-
sentligt større. Også selvom vi kun
så en mindre del af Irland og kun
havde 4 hele dage til rådighed.

Turen gik til Cork. Det var således fra
denne flotte by, at både Kieran og
Myles drog til Nordborg i 1974 for at
efterkomme Danfoss s efterspørgsel
på arbejdskraft. Kulturchokket har
dengang nok været gensidigt.
Dermed var der lagt op til en dannel-
sesrejse, som skulle afdække nogle
af de kulturelle mærkværdigheder,
som vi nordalsingere havde været
vidne til igennem så mange år.

Nu, hvor de 2 herrer efterhånden er
nogenlunde tilpassede, kunne de
godt bruges som guider på turen.
Som gardering var Kedde og Niels
Christian også arrangørnominerede.
Kedde som primus motor og anfører.
Det blev på alle måder en fremragen-
de tur. Besværlighederne inden afrej-
sen og en overnatning i Stansted
Lufthavn på vej til Cork kan ikke rok-
ke ved denne bedømmelse.
Vi fik oplevet en herlig by i et smukt e
land med et dejligt folkefærd. Og alt
dette i et pragtfuldt vejr.
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Vi havde så godt vejr, at irerne (de
rigtige - ikke skotterne) mente, at vi
slet ikke havde oplevet Irland. Der er
som bekendt ikke meget, som kan
konkurrere med godt vejr.
Der findes vel heller ikke noget bedre
end at sidde på en god pub i strålen-
de solskinsvejr. En irer kommer nok
aldrig rigtigt til at kunne tåle sol!

Ud over pub-besøgene nåede vi
selvfølgeligt alle program-punkter.
Lige fra international fodboldkamp på
et smukt idrætsanlæg til badning i
Atlanterhavet. Fra "sten-kys" i kulis-
serne fra den irske udgave af "Fra
slot til skråt" til billig shopping hos
"Finmann Sport".

Fra fællesspisning med powernap til
"full irish" hver eneste dag. Fra øst til
vest. Fra premiere-østers til besøg
hos Henry Ford (han var dog ikke
lige hjemme den dag).

Fra irsk topfodbold, hvor bolden røg
46 gange ud af stadion og til irsk fa-
miliebesøg, hvor Fredy røg 1 gang
ud af køkkenet. Fra udstilling om høj-
deskræk til ny indstilling om rygning.
Fra Heathrow til Kastrup. Fra 2-0 til
2-3 og til 8-3. Fra mojn til "Pog ma
hoin". Og jeg kunne blive ved.

,
)

Cork er i 2005 Europæisk Kulturho-
vedstad. Men først med vort besøg
er dette blevet en realitet.
Det er både de og vi stolte af! e
Tak til alle deltagere, Kieran og My-
les, fotograf Ulrik Lund, Nord-Als
Boldklub og ikke mindst Kedde Stro-
jeck for en minderig tur.

Jens

Marked & Fest
I sidste udgave af SPORTEN kunne
man læse lidt om et nyt arrange-
ment, som NB er i gang med at stab-
le på benene. Man er nu så vidt med
planlægningen, at programudkastet
kan præsenteres. Her nu lidt mere
om, hvilke planer "markedsudvalget"
har med arrangementet:

Fredag den 2. september
Kjærs Tivoli og koncert i festteltet.

Lørdag den 3. september
Kræmmermarked, Kjærs Tivoli, bør- e
neloppemarked, gratis sildebord &
harmonika musik, spinning show,
antikvurdering, musik i teltet, fælles-
spisning i teltet med offentligt bal.

Søndag den 4. september
Kjærs Tivoli, udstilling biler m.m.,
optræden på biblioteksscenen.

Læs mere om arrangementet på
NB's hjemmeside www.nordals-
boldklub.dk.
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Seminar om rekruering
af hjælpere
Bestyrelsen afholdt den 27.05.05 et
seminar om, hvordan NB fremover
sikrer sig, at der er hjælpere til klub-
bens mangfoldige aktiviteter.
Spørgsmålet blev bragt på banen
ved sidste generalforsamling, hvor
der kom kritiske kommentarer om
den måde, problemet er blev be-
handlet indtil nu.
Det har bestyrelsen taget til efterret-
ning med dette arrangement.
Hvilke konklusioner der blev truffet
på mødet, vil SPORTEN meget ger-
ne berette om i næste udgave.

Et "vertnt" emne blev behandlet af
bestyrelsen denne varme aften.

Heldige Poul
Poul Lyngkilde blev vinder af et ga-
vekort på 500 kr. til Tøjeksperten.
SPORTEN have for et par måneder
siden en konkurrence i bladet, som
altså blev vundet af Poul.

På det næste billedet ses Jørgen
(t.v.) fra forretningen, sammen med
den heldige vinder.

Men ikke nok med det!
For nyligt blev der afholdt lodtrækning
i hjælperbanken, hvor der var gave-
kort på 250 kr. til to hjælpere, som
rettidigt fik afleveret deres tilsagn om
at hjælpe klubben igen det kommen-
de år.
Og igen blev Poul trukket som vinder,
sammen med Bjarne Skou.
Til lykke med det!

Hjælpebanken tt
mangler folk!
Som der blev skrevet om et andet
sted i bladet, har NB et nyt arrange-
ment på aktivitetskalenderen.
Til "MARKED & FEST", den første
weekend i september, søges hjælpe-
re via en seddel, som ligger i denne
udgave af bladet.
Ken og Bent fra Hjælpebanken håber
på, at de af denne vej kan finde det
nødvendige personale.
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Tusinder kan se
fidusen! Kan du?

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

" .. . ~

Ridepladsen 1
Tlf. 74451551

EL s VVS

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

TELEFON 7445 1540 . GIRO 158 6475

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

NYGADE 14 - GRASTEN - TLF. 746521 21

Ken (t.v.) og Bent fra Hjælpebanken
gjorte alt for at lodtrækningen i hjæl-
pebanken foregik på "behørig vis". .

Lottospil holder
sommerferie
Efter spillet onsdag den 22. juni hol-
der NB's lottospil sommerferie.

Til terminskalenderen
Lørdag den 20. august afvikler NB
klubbens traditionelle "NB-DAG" med
masser af aktiviteter i og omkring
klubhuset.
Reserver dagen allerede nu, for ar-
rangementet er for alle NB'ere !

®
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NB's Junior i Holland
Vi startede fra hallen kl. 22 med bus,
kørte et godt stykke vej ned gennem
Tyskland, hvor vi holdt en pause, for
at købe lidt ind, da vi ikke nåede det
ved grænsen, fordi bussen var forsin-
ket.
Efter pausen kørte vi nonstop til Hol-
land: Vi ankom til Eindhoven kl. 6.30,
hvor vi skulle se Phillips stadion kl.
10 med en guide, der skulle vise os
rundt.
Efter morgenmad kørte vi ud til stadi-
on. Det var en oplevelse at se det
store stadion. Vi så 4 forskellige af-
snit, men det mest spændende var
nok at se "spillergangen", hvor bille-
der af spilleme hang, som havde spil-
let i PSV. Der var jo en del danskere
som vi kendte. Vi så også forskel på
modstanderens omklædningsrum og
hjemmeholdets - og der var stor for-
skel! Efter besøget gik vi ned i cen-
trum af byen, for at få noget at spise.

Omkring kl.14 kørte vi til hotellet,
hvor vi skulle bo. Det var et godt Ho-
tel og maden var bare i orden, resten
af dagen hyggede vi os på Hotellet.

Lørdag stod vi op kl. 7.30 og kl.
08.00 var der morgenmad. Bussen
kørte kl.0830 ud til spillestedet i Gen-
nep. Vi skulle spille 3 kampe, den
første kl. 09.30. Første kamp tabte vi
2-1 mod Vitesse 08 fra Holland. An-
den kamp spillede vi O-O mod SV
Westhoven fra Tyskland. Tredje
kamp vandt vi med 3-2 over
Gonstantia fra Holland.
Efter at puljekampene var færdig spil-
let blev vi nummer 2 i vores pulje, og
vi ~kulle spille søndag om pladserne
5 til 9, her var der 3 kampe.

NB 's juniorafdeling tog til Holland

Første kamp om søndagen tabte vi
med 7-0 mod et meget stærkt hold fra
Tongelre. Anden kamp tabte vi med
1-0 mod SV Westhoven Ense og
tredje kamp blev tabt med 1-0 mod
BLC Den Bosch.
Hvis vi ser på kampene, kunne vi
godt have vundet nogle, for vi spillede
gode kampe i turneringen. Der var
nogle som lå på vippen til en sejer til
os, men vi kunne ikke få scoret det
afgørende mål. Men som helhed var
det en kæmpe oplevelse at være i
Holland.

Vi fandt også ud af, at der bliver spil-
let hårdere dernede end herhjemme.
Alt var næsten tilladt, og havde det
været i Danmark, var der mange soe
havde fået det gule eller røde kort.
Efter kampene fik vi noget at spise og
drengene gik derefter i bad. Vi havde
nogle timer i Gennep, inden vi skulle
af sted hjemad.

Ca. k1.16.30 kørte vi fra Gennep. Vi
tog en pause ved Munsterland, for at
få noget aftensmad. Turen hjem gik
fint og vi var hjemme i Nordborg kl.
01.15 hvor forældre hentede deres
børn.
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l;RSAUER=DAN FOSS

Tøjekspe en
NORDBORG Storegade14 -TIt. 74451610

www.tojeksperten.dk/nordborg

Herretøj
Ungt tøj

Drengetøj str. 2-16 år

Husk vi har landsdækkende byttegaranti

Vi trænere var enige om, at det var en rig-
tig god tur, og drengene opførte sig som vi
havde aftalt hjemme fra.
Turen kunne vi godt gøre igen, da vi syn-
tes at det var et godt stævne, vi var kom-
met ned til.

Hans Rønn Pedersen &
Carsten Koch

Læs mere om Holland-turen på klubbens hjemmeside www.nordals-boldklub.dk
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NB's juniorhold spiller i denne sæson i JBU's stærke A-række. Holdet ligger for
tiden på 11. plads, men regner med, at Holland turen i pinsen har styrket dem.
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