
TEN]SI'

Billede fra kampen Sdbg. Fremad mod Brabrand spil/ef ved pigecup 2011

Piger i fokus - lørdag den 18. august
Vi gentager successen og er i skrivende stund i gang med planlægnin-
gen af dette års PigeCup. Lørdag den 18. august mødes ca. 600 piger
fra nær og fjern - indland og udland - til årets brag af et pigestævne.
Tilmeldingsfristen er den 21. juni, og vi håber på "udsolgt" i alle år-
gange. Vi stiller selv med minimum et hold i hver række (U9-Ull-U13
og U1S).
Igen i år, kan vi glædeligt meddele at vi har fået Danske Bank som
hovedsponsor. så navnet på stævnet er:

Danske Bank Cup I NB's PigeCup
Vi er også rigtig glade for at Friskolen Østerlund. igen har sagt "ja tak"
til at hjælpe os med overnatning og bespisning af de spillere, trænere
og forældre, der kommer langvejs fra.
Vi ser frem til en forrygende dag, der trækker på alle frivillige kræfter
- og så håber vi naturligvis at vejrguderne er med os..

Danske ISankl
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Adresseændring

Så husk at meddeledet til NB

Dette gøres til

miw@mwerner.dk

NB og Nordborg nyder
godt af Fest i By

Dette års byfest har igen været et suc-
cesfuldt og godt arrangement. Vejret
var fint, programmet var godt, PR var
god, stor opbakning fra sponsorer, tivoli
stillede med alt tænkeligt gøgl og de
enkelte programpunkter var en succes
og havde stor tilslutning. Dermed kan
jeg ogs§ løfte sløret for, at vi igen f§r t
stort b løb til klubkassen.
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Derfor: en kæmpe tak til
alle ledere, hjælpere og
sponsorer i årets fest i by
- jeres bidrag og indsats
har været enorm.
Bededagsferien i 2013 står igen i
byfestens tegn. Derfor vil jeg benyt-
te lejligheden til at opfordre endnu
flere til at melde sig som hjælper i
NB.

Hjælpere ved selebet 2012

P~ NB's hjemmeside www.nordals-
boldklub.dk kan du melde dig i
hjælpebanken og du kan ogs~ finde
oplysninger om arrangementer og
kontaktpersoner. Vi vil s~ gerne
være flere ...

Hvis du er i tvivl om, hvordan byfe-
sten er g~et eller af en eller anden
grund ikke kunne deltage, s~ besøg
fest i by p~ hjemmesiden http://
www.festiby.dk

Her kan du bl.a. se billederne fra
årets fest i Nordborg. Afsæt god tid.
Der er mange fotos!

Formand Jens Hansen
NordAIs Boldklub
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Hjælpere til damefrokosten 2012

Hjælper til herrefrokosten 2012

Hjælpere til Fest I By cup 2012

Hyggeeftermiddag med hjælp fra Dario Campeotto



4

Vores venskabsklub

Ull mødte sin
"venskabsklub" Hørup.
Onsdag d. 9 maj var vi atter til fæl-
lestræning i Hørup - det er sjette
gang over tre sæsoner og en fanta-
stisk sparring. Drengene får nye
kammerater på tværs af klubberne
og sjovt at se, hvordan de ofte fin-
der sammen, når vi er til stævner
eller lignende rundt omkring. Træ-
nerne er også godt tilfreds, da beg-
ge hold altid har nogle tætte og vel-
spillede kampe. Vi matcher simpelt-
hen bare hinanden godt.

Vi skiftes til at være vært og afhold-
te sidst et indendørs stævne hos os.

Vejret var med os, trods regn hele
dagen - regnen stoppede, vinden
lagde sig og solen kiggede frem.

Efter fælles opvarmning spillede 4
halvlege a 15 minutter, eller rettere
to kampe, og vores i dagens anled-
ning "røde" hold vandt første kamp
2-1, og tabte anden kamp 3-0, og
vores "blå" hold tabte første kamp
4-1, men vandt så til gengæld an-
den 3-1, så det kunne næpp forde-
les bedre.

II 11 I.,. n Hansen

Teknik Fredag
Hardu ikke været med til Teknik fre-
dag, så kan der nåsendnu, der er føl-
gendedatoer tilbage:

• Fredag d. 15. juni .••••
• Fredag d. 22. juni

Det foregår kl. 17.00-18.30 ved Nord-
Als Idrætscenter.

Andre Berglund, Kevin Werner
og Jesper Larsen

I dette forår vil der være hele tre in-
struktørertilknyttet Teknik Fredag,
hvorafder som minimumvil være to

tilstede hver gang . ......:JIf-

______________________fj ~5

U10 piger på banen \ !!~,/.

U10 pigerne løb på banen
med Sønderjyske
Efter er halvt års ventetid, sådan
ca. var tiden inde, NB's UlD piger
skulle til Haderslev og være med til
at løbe på banen til Superligakam-
pen mellem SønderjyskE og HB Kø-
ge.

Pigerne, med masse af supportere i
dagens anledning, bedsteforældre,
søskende og ikke mindst forældre
var mødt for at følge pigernes ind-
tog på Stadion i Haderslev.

Inden kampen var der et lille fore-
drag hvor Niller (Niels Espensen)
fortalte om Sønderjyske som klub,
SønderjyskE er ikke blot en klub
med fodbold, men som alle sikkert
allerede ved også har håndbold og
ishockey under deres vinger.

Derefter var det assistenttræner
Peter Enevoldsens tur til at fortælle
lidt om taktikken til dagens kamp.

Theodor Munck Knudsen, som vi
alle kender fortalte derefter begej-
stret om begrebet "vores" hold, og
om hvor vigtig det er at blive en del
af Sønderjyske på både stort og
småt.

så var der tid til pigerne skulle klæ-
de om, og gøre sig parat i spiller-
tunnelen. Mens der blev ventet der
blev der givet High five til ikke så få
af dagens spillere der kom ind fra
opvarmningen og lige skulle have
trænerens sidste oplæg til kampen.
KI. 13.58 var tiden inde og der blev
sendt 10 glade og stolte piger på
banen sammen med Sønderjyske
spillerne, og pigerne, det var ikke til
at tage fejl af de var stolte.

Om det var held ved pigerne, tjah
resultatet blev 2-1 til SønderjyskE,
og regnen den stoppede da kampen
begyndte.

PLC

Pigerne på vej ud af banen
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Klinik
for fodterapi

v/Ulla Steen,
Bogøvej 4, Nordborg

Tidsbestilling
TIt. 6024 9995
kl.8-9 og k!. 17-18

• Fleksibleåbningstider
• Udebehandling efter aftale

I Sydbank er det vor mål at lytte

til dine behov, så vi bedr kan forstå

og handle efter dine on k r. Så kom

ind og fortæl os om dine dromme

og planer, så hjælper vi dig med at

gøre dem til virkelighed.

Velkommen i Sydbank!

Storegade 11 . 6430 Nordborg
tlf. 74 37 55 00 . sydbank.dk

Sydbank
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Nyt fra U13 piger

U-13 pigerne er kommet
godt i gang med sæsonen
2012.
Der møder gennemsnitlig mellem
18 - 24 glade og friske piger op til
træning hver gang, og det er bare
super for os trænere. Det giver os
en del at arbejde med, og det er
"trænerguf'.

Inden for den sidste tid ,er der kom-
met en del nye ansigter til. De
"gamle piger" har taget rigtig godt
imod dem.
Vi har 2 hold med i turneringen, 1
hold i Cl-rækken og 1 hold i C2-
rækken.
Begge hold får spillet en del kampe,
og det er blevet til sejre og neder-
lag.
Vi møder en del hold, hvor mod-
standerne er et hoved større end
vores, men pigerne har lært, at

man bare skal gå til den. Sejt gå-
et: )

I piger, skal bare vide, at vi er rigti-
ge glade for det samarbejde vi har,
og for de mange Sjove/hyggelige
timer vi har sammen med jer.
Stor tak til forældrene for opbak-
ning/kørsel til vores kampe.

Med sportslig hilsen
Christian & Lars:)

U13 pigerne d. 22. april 2012



Arkivportalen blev godt modtaget

Efter portalens offentliggørelse sidst
i mart og i hele april måned, blev
der registret ca. 50.000 "Hits", og i
hele maj måneden lidt over 30.000!
Det var dejligt at kunne konstatere
denne store interesse for portalen.
Det bliver spændende, om der nu
kommer de forventede tilbagemel-
dinger som gør, at manglende op-
lysninger i de viste dokumenter kan
påføres, og eventuelle fejl kan ret-
tes.

Arkivgruppen har som bekendt kun
arbejdet med det historiske materi-
ale, som klubben havde samlet gen-
nem tiderne, og de dokumenter, der
blev afleveret under projektfasen.
Efter offentliggørelsen af portalen
har e~kelt~ alleredetsendt os "nyt"
materiale I form af ~~mle fotos,
avisudklip eller andf~ dokumenter.
Det er vi meget taknernrnellq for og
håber, at det fortsætter.
Men husk, hvis man kender årstal,
navne på viste personer og

"begivenheden", vil vi også gerne
vide det.
Det er også vigtigt, at vedhæfte en
besked, hvis man ønsker materialet
tilbage igen, ellers bliver originaler-
ne arkiveret.

Materialet kan sendes digitalt til
webmasteren (se www.nb-
arkivportal.dk), eller kan afleveres i
klubhuset i postboksen ARKIVPOR-
TAL.
Arkivgruppen forbeholder sig dog
retten til at godkende eller kassere
dokumenter til optagelse i klubbens
arkivsystem, som er "gammeldags"
årsmapper og selve Portalen
(hjemmesiden). Denne giver ad-
gang til at se udvalgt materiale fra
mapperne.

I skrivende stund er der omkring
900 links til ca. 3200 sider med fo-
tos, gamle avisudklip, beretninger
og andre dokumenter fra klubben
gennem tiderne. Der er altså nok at
se til!

F.Y.: Tr. Børge Neesgaard . Finn Christensen - Torben Hald - Brian Olsen -Leif Rohr - Svend Åge Hansen - Palle Petersen - Holdleder Kjeld Høl
Forrest f. v.: Christian Larsen - Palle Eriksen - Preben Naef - Bjarne Skou - Freddy Naef - Frank Diedrichsen
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Arkivportalen blev godt modtaget

Som appetitvækker her et lille ek-
sempel:

lige "Børneolympiade" på Langesø
Stadion og ved klubhuset.
Anders Ebsen var den gang meget
engageret i afvikling af arrange-
menterne og blev assisteret af ca.
10 til 15 hjælpere fra NB. Billedet er
fra 1992, så "modellerne" må nu
være omkring de 25 år.

Billedet er fra mappen Særarran-
gementer, hvor man bl.a. kan fin-
de et slideshow med ca. 50 billeder
fra et B0RNEHAVETRÆF,et NB-
initiativ som hver år over en årræk-
ke samlede alle Nordborg Kommu-
nens børnehaver til en sjov og fest-

Peter Glock

Kender du navne på disse to piger vil arkivportalen gerne høre fra jer

Hjertestarter
Husk der er en Hjertestarter i
Nordals Idrætscenter, når uheldet
er ude?
Hjertestarteren er tilgængelig i
centrets åbningstid, Hjertestarte-
ren er placeret inde i svømmehal-
len, og de enkelte centervagter er
trænet i brugen af denne.

11

ALS MOTOR
Sønderborg

Tlf. 74 43 20 22

Erik Jensen WS
• Deres VVS- Installatør

StIr •• NYVRng og Mog.nl GrRU
Mellemvej 2,6430 Nordborg

Tlf.74450565
Fax 74 45 26 08

www.danskebank.dk

Tænk på penge
når det passer dig ...

Danske

~~d~~~~!~~!~
Mellemvej 10
6430 Nordborg

74 45 48 14

Dreyers el-service
atOM 7 3, HC>lm, 6~30 Nordborg

tlr, 7·445 '0201

Storegade 27 A, 64:rJ Nordborg· 74 tiS 08 40

Spændende og kreative frisurer· Lyse striber
og reflekser leves- Her er kunden i centrum
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5 - 9 - 22

Hvad betyder disse tal? Det er antal
af pige spillere på vores yngste pige
hold i NB fra 2010 og til i dag. Det
er en succes historie, som handler
om at lade piger, træne og spille
mod piger.

I efteråret 2010, da vi startede et
Ug pigehold op, var der S piger. Der
kom 4 piger, som havde spillet
sammen med drenge i U8. Dermed
var grunden for et Ug pigehold lagt.
Allerede i starten kom der flere til
og vi kunne stille to hold til inden-
dørssæsonen 2011/2012. Her i for-
året 2012, er der spillere nok til et
Ug og et U10 hold. I den kommen-
de sæson fra efteråret, kan vi spille
7-mands i U11 og stadigvæk have
S-mands hold i U10.

Dette er kun tal, det vigtige er at vi
fastholder piger som prøver fodbold
spillet. Derved bliver alle spillere
bedre for hver træning og kamp.
Pigerne møder talstærkt og stabilt
op til træning. Til kamp er der en
stor forældre opbakning, det glæder
helt sikkert pigerne. Pigerne klarer
sig godt til kamp, hvor der vindes
flere kampe end der tabes. Vi har
netop deltaget i Maliq Cup i Broa-

ger, hvor Ug pigerne vandt 1, spille-
de 2 uafgjort og tabte 1 kamp. U10
pigerne gjorde rent bord og vandt
alle deres kampe J

U10 pigerne vinder Maliq Cup 2012

Alle disse spillere har gjort det nød-
vendigt med flere trænere. Mette
Møller, som er mor til Julie, er nu
også træner og har primært ansvar
for Ug pige kampene, velkommen til
Mette. Det er dejligt at træne piger-
ne og de fungere godt sammen so-
cialt, det viste de, da vi havde træ-
ningslejr med overnatning i foråret.
Skulle der være nogle der har lyst
til spille sammen med pigerne, så er
der plads til flere.
Trænere for Ug/lO piger:
Mette Behrendtz, Mette Møller og
Lars Jensen

fotograferne
bodil & torben b fiseher

Dine professionelle
fotografer

25 år i Sønderjylland

Storegade 29
6430 Nordborg

Tlf. 74453540

Sundsmarkvej 20
6400 Sønderborg

Email:
billedhuset@email.dk

www.atelierbilledhuset.dk



foto&raferne
bodil & torben b fiseher.

Vores hjemmeside er altid et besøg værd:

• Massevis af gode tilbud
• Over 2000 billeder
• Inspiration til fotograferinger
• Online booking
• Billedbestilling
• Bestilling af fotorammer
• Genbestillingspriser
• Abningstider
• Og rigtigt meget mere ...

www.atelierbilledhuset.dk
Online-bookin
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Til landskamp

Det var en super fed oplevelse at se
kampen og alle de heppende publi-
kummer. Kampen endte 2-0 til Dan-
mark og alle folk piftede og klappe-
de alt hvad de kunne. Efter kampen
gik vi mod baneuården igen, og da
vi nåede Sønderborg blev vi afhen-
tet af nogle forældre.

Alt i alt havde vi en super sjov og
hyggelig tur, og endnu bedre var
det da Danmark vandt kampen.

Pernille og Line, U15 piger

Landskamp Danmark-
Australien
Lørdag den 2. juni tog nogle af NB's
U15 piger toget fra Sønderborg til
København, hvor vi skulle til lands-
kamp mellem Danmark og Australi-
en. Vi Hyggede os rigtig meget i
toget, og da vi nåede til København
var der en rigtig god stemning. Vi
malede hinanden i hovedet med
røde og hvide farver, hvorefter vi
indtog stadion.

Fakta om landsholdet
A-landsholdet er DBU's ældste
landshold, der spillede den første
officielle landskamp i 1908 mod
Frankrig. Siden da har flere 100
spillere repræsenteret Danmark.
Der kan læses meget mere om-
landsholdet p~ DBU's hjemmeside
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Skal der festes?
Vi udlejer:

Borde, Stole
Tæppeplader, Scene

lIS COM.-ARR.
Tlf. 744519 19

ordea II
Stationsvej - Nordborg

Tlf. 74450533

Tidlig morgen ved Fest i By

Parallelvej 2 - Lavensby
Tlf. 74490883

Ungdomsafdelingen til
Fest I By 2012
I ungdomsafdelingen viser vi at vi

o 'ogsa har et ansvar i forhold til de
arrangementer klubben afholder. p~
billederne ses nogle glade spillere,
trænere og forældre, som efter en
times affaldsopsamling p~ pladsen

Tips & Lotto

SHELL NORDBORG

11&
Nordborg
Holmgade 39

Tlf. 7445 1457

Serviceproblemer?
Ring til el-fagmand!

JEL-CENTER
7445 01 52

og de nærliggende områder har le-
veret et godt stykke frivilligt arbej-
de. Vi vil gerne rette en stor tak til
dem der deltog fredag, lørdag og
søndag morgen. Det er dejligt at se
og ikke mindst nødvendigt for for-
eningslivet her i Nordals Boldklub.

Ungdomsudvalget

Se flere billeder på www.festiby.dk

Th. Brorsens vej 1 - Tlf. 74451704

Hold din fest i hyggelige omgivelser
Top kvalitet og super service

Cafe - Bar - Restaurant - Festsal
Brunch, Bryllupper, Fødselsdage, Konfirmationer

Barnedåb, Receptioner, Jubilæer, store og små fester,
Mindehøjtideligheder



NB dagen 2012
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DM i Street fodbold

U15 Pigerne til DM i Street
fodbold.
Pinsesøndag om formiddagen drog
7 spillere og jeg til Sønderborg for
at deltage i DM i Street fodbold.

Vi var meget spændte p~ hvordan
dette ville g~. Men efter ankomst og
tilmelding fik vi turneringsplanen og
spillereglerne udleveret, som Line
Jensen læste højt for os alle, s~ vi
kendte reglerne. Der blev spillet 5
indledende kampe og det var mod
drenge hold. Om pigerne var mest
optaget af drengene eller fodbold
spillet skal være usagt her. Men de

spillede nogle gode kampe, s~ go-
de, at de efter de indledende kampe
havde spillet sig i finalen. Her skulle
de møde pigerne fra Gr~sten BK og
det blev en meget spændende og
lige kamp. 3 minutter før tid fik
Gråsten BK et dumt m~1og vi tabte
1-0. Men det var et sjovt og spæn-
dende stævne som de helt sikkert
vil med til igen.

U15 pigerne + træner ønsker Gr~-
sten BK held og lykke og god tur til
det store finale stævne i Køben-
havn.

Ungdomsudvalget havde til lørdag
den 16/6 2012 bestilt solskin og
varme. Dette skulle gøre klubbens
sæsonafslutning til en dejlig ople-
velse med et program, som var ba-
seret p~ en udendørs fællesdag.
Dette skulle foreqå i Nordals
Idrætscenter, hvor dagen var fuld
af leg, sjov og socialt samvær for
alle klubbens medlemmer, venner
og deres familier. Og med klubhuset
som omdrejningspunkt var pro-
grammet som følger:
Se programmet for dagen på næste side.

U15 piger
Kurt

Under hele NB-dagen var klubbens
"Fodbold Tivoli" at finde på lysba-
nen til fri afbenyttelse.
Som det fremgår af ovenstående
ville dagen ikke have været nær så
sjov og afslappende, hvis ikke ud-
valget havde sørget for at bestille
godt vejr i god tid. Måske blev dette
forsømt i 2011?

Optoget gennem Nordborg gik su-
per godt. Der var stor opbakning til
turen og NB fik på bedste vis mar-
keret sig som en stor, aktiv og le-
vende forening. Club 22, spillere,
ledere, trænere og forældre var
med til Tak til Frisør Sacha, der vi-
ste god situationsfornemmelse, da
han kom ud af salonen med masser
af slik, som han kastede ud til spil-
lerne.

Selvom fodboldkampene desværre
ikke gav points p~ kontoen var det
en god gang fodbold vi fik præsen-
teret af U13-drenge og U15-piger.
Tak til jer. I stod jo for en stor del
af dagens underholdning.

HVAD ER STREET SOCCER?
Street soccer er fodbold p~ gaden - som navnet antyder. Dermed kan
street soccer være mange ting.
Det kan være med eller uden bander, på asfalt, p~ kunstgræs, med store
mål, med små m~1osv. Street soccer er kort fortalt fodbold tilbage på ga-
den, i gården, mellem to træer eller hvor man har mulighed for at spille.

For en del spillere var kåringerne et
punkt, som man så frem til med
spænding og forventning. De yngste
spillere fik alle en medalje og hos
de ældre spillere fra UlD og opefter
var der udpeget årets spiller og
årets fidus.

K~ringerne var som følger:
UI0 Piger
Årets Spiller: Maria Christensen
Årets Fidus: Maja Jensen
Ull Drenge A
Årets Spiller: Alexander H Andersen
Årets Fidus: William Bundgaard
Ull Drenge C
Årets Spiller: Oscar Hækkerup
Årets Fidus: Andreas Petersen
U13 Piger
Årets Spiller: Rasmine Hækkerup
Årets Fidus: NataIie Pedersen
U13 Drenge
Årets Spiller: Kaare Rasmussen
Årets Fidus: Simon Carstensen
U15 Piger
Årets Spiller: Rikke Nielsen
Årets Fidus: Freja Mørk Hansen

Et stort tillykke til de af trænerne
udpegede spillere.

I



Ny fodbold app
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NB Dagen 2012

ungdomsudvalget for indsatsen
med at få dette arrangement på
benene.
Det arrangerer jo ikke sig selv. Tjek
hjemmesiden www.nordals-
boldklub.dk - her er mange billeder
fra dagen.

Det blev en vellykket NB-dag med
god tilslutning og god atmosfære.
Det giver lyst til at fortsætte arbej-
det i klubben med at få flere og
bedre spillere samt skabe et større
fællesskab i og omkring klubben.

En stort tak til alle hjælpere og til

Fodbold skal spilles/opleves/ses/
leges ude i marken. på banerne, på
stadions, på gader, i sandet på
stranden, i skolegården, i haller og
masser af andre steder. Fælles for
disse er at de er væk fra vores nor-
male base. Det betyder også at vo-
res behov for information og kom-
munikation ændrer sig. Når vi forla-
der hjemmet, studiet eller arbejds-
pladsen, bevæger vi os væk fra den
bærbare eller stationære PC, og
over på vores smartphone!

Jens

Programmet for NB dagen
09.45 Klargøring til optog gennem byen, iklædt spillertøj og med flag og

bannere.

10.00 Optog gennem byen med FDF-orkesteret i front.

10.45 Tilbage på "Den gamle ringriderplads" og turen går på egen hånd
til Klubhuset.

11.15 Vi mødes ved klubhuset, hvor vi gennemgår resten af dagens pro-
gram.

11.50 Opstilling til vores UB-drenges indløb på banen med musik og
klubbens U6 spillere i hånden.

12.00 U13-drengene spiller mod Gråsten Boldklub.

13.15 Kåringer af Spillere i Ungdomsafdelingen.

13.50 Opstilling til vores U15-pigers indløb på banen med musik og
klubbens U10-piger i hånden.

14.00 U15-pigerne spiller mod Bov IF.

16.00 NB-dagen slutter officielt, Klubhuset vil stadig holde åbent.

Derfor er det helt naturligt at vi nu
lancerer en samlet app for dansk
fodbold.

Vi er startet i et hjørne, for vi vil
rigtig gerne have, at du som bru-
ger, er med til at bestemme retnin-
gen for udviklingen.

Version 1.0 indeholder følgende:
* Kampprogrammer, stillinger og
resultater for ALLE rækker i landet
* Nyheder
* Værktøjskassen - mulighed for at
indberette resultatet for en kamp
* "Mine hold" (abonnement)

App'en er gratis at downloade og
størsteparten af funktionerne er
gratis at benytte. Ønsker du at gøre
brug af genvej til Mine hold (så
mange favorithold du vil følge) samt
et udvalg af push-i forhold til disse,
kan du tegne et abonnement, såle-
des:

1 måned = 6 kroner
3 måneder = 12 kroner
6 måneder = 18 kroner

Push-notifikationer - som du får
mulighed for at få - er:

• Kampændringer for Mine hold

• Resultater for Mine hold

• Kampstart vedr. Mine hold og i
øvrigt

• Kampændringer for række/
pulje (en/flere valgte rækker/
puljer)

• Resultater for en række (en/
flere valgte rækker/puljer)

• Kampstart for kampe (en/flere
valgte rækker/puljer)

Android på vej
Vi arbejder lige nu på at færdiggøre
app'en til Android-platformen og
denne skulle gerne være at finde på
hylderne i Android Market senest 1.
juni.

Mød os på de sociale medier

Vil du være med til at præge udvik-
lingen på app'en eller bare holde dig
orienteret om udviklingen generelt,
så følg os på de sociale medier.

Vi glæder os til også at være en del
af din mobile hverdag!

II. . .~

[!J.' .
Kommer snartI

O Oownload
tlllPhone

•• Download'1' til Androld
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Flere glad« bilister
NORD-ALS AUTOVÆRKSTED ApS

Nordborgvej 54, Svenstrup, 6430 Nordborg, tlf. 74456306

Alle former for reparationer udføres!

rohleder sport
Gågaden - Sønderborg - Tlf. 74 42 41 10

Nygade 14 - Gråsten - Tlf. 74 65 21 21

Havnbjerg
Kun åben 365 dage

21

UGtil Maliq cup i Broager Ug drenge d.S. juni

~ALS
~ " FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Telefon:
7030 09 48

www.3f.dk/als
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U13 drenge

U13 Drenge kampen mod
Gråsten til NB dagen
U13 drengene spillede mod tophol-
det Gr~sten, der har tromlet hen
over alle holdene i denne sæsons
U13 A-række.

Vores drenge gjorde dog en rigtig
god figur i første halvleg, og var
kun bagud med 0-1, og havde end-
da chancen for at score et m~1ved
Kaare, der normalt spiller bagerste
mand, men som til dagens kamp
var flyttet frem som defensiv midt-
bane.

Desværre mistede drengene noget
af energien/koncentrationen allere-

Indløbet

FØrkampen
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Billedsiden

de ved starten af 2 halvleg, og kom
derfor hurtigt bagud med 0-3. De
sidste 20 minutter spillede vores
drenge sig igen op, og gjorde det
ganske fornuftigt.

Kampen endte til sidst med et 1-5
nederlag, hvilket oqså var fortjent
da Gråsten både var hurtige på bol-
den, og havde et rigtigt godt pas-
ningsspil, som NB havde mere end
svært ved at følge med til.

Drengene fik dog en vildt sjov ople-
velse ved, at alle de mange frem-
mødte dannede en "tunnel" ved ind-
løb til banen, og ogs~ en stor op-
bakning kampen igennem.

Jan Rasmussen

Tilskuere

Kampen

LOTTOSPIL
Nord-Als Boldklub afholder lottospil

hver onsdag klo 18.30 i
Havnbjerg skoles aula

Der spilles om SS gevinster
masser af ekstra spil

maxi-banko, 1-2-3 spil,
Super Chancen m.m.

Sæsonen starter igen d. 22 august
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