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9n Nord6o.! cud..uD 6alo Nord6ors
stø.grd. 1 Slot...d. I
Tll. (qt at ia 2a r,t l(ir .5 8! lo

_989årr !åI9!_S-§IESSIg!_L!q_
Igennem det sidste års tid, hor bestvrelsen or-
feidet på et ændre NB's orgonisotion og struktur.
(0rgonisotionsplon er vist ondet sted [er i blodet)
Formål.et med denne ændrings og udviklings proces
er flere, og det.er også Eetsyrelsens måning ot
fortælJ.e om, hvod der ligger ii1 grund for åenne
forond.ringsprocesr-blot ikke i delte nr. of Spor-ten. Vi vil over flere nr. orientere om det orbej-
de, der er gfort til doto og hvorfor, hvor vi ståri dog,. noget om fremtidens NB og de muligheder der
er vi hor, og ikke mindst, hvod vi ogter ot oø;.q,
hvorfor og hvordon. )
Måske er der monge som siger. "Hvorfor nu dette/.
Men tænk på, vi er i klubben co,75 foste l_edere
ttænere og hiæIpere, dertil kommer en hel de1 ek-stro hiælp ved lejligheder som FEST-I-By m.m.
Vi hor en omsætning i NB kun det rent fodboldnræs-
sige, p6.en 500,000 d.kr. og så olt det ondet, sådet er. vist på sin .plods ot der kommer styring på
vore oktiviteter, det rære sig sportsligt, økåno-
misk son odministrotivt, dermed ikke sogt, of der
ikke hor ræret dette, men vi viI gerne iær" ."r"
effektive i o1le foser, vi skol kånde vor identi-tet, hvod kon vi, hvod gør vi, og hvod vil vi.
!98/ hor vi brugt til ot onolysere strukturforhold
og- bestemme orgonisotionsf orm.
1988 skol bruges-ti1 ot onolysere de muligtreder
der .er, og opstille en hondlingsplon, somi påbe-
gynde indførelse of ændringer.
L989 skulle gerne \ære åre{, hvor vi igennem disse
foronstoLtninger her, virkelig for styi på det
hele, uden of sætte de eLementære grundsten i etforeningsliv over styr.
Vi forventer selv, oi dette orbeide her ender med
rimelige orbeidsvilkår for ol1e åer er med i NB.
Tordenskjolds soldoter er der stodig, men vort 1:-beide sku11e gerne munde ud i, ot dåi er flertJ
For
B ent

bestyrelsen
Riemer

Gå til specialist8n - 06i batalar sigr

NORDBORG
AUTOOPRETNING
v/Sv!nd Clauscn
Mgllomvci 7 - Nordborg

TLF. (04) 4s 30 94
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@
\:il'sr2;it"?i"" fl

SPONSCR l.HOTDET NR.7

Elgllpels

J&E
HUSHOLDNINGSMASKINER

siden 1865
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l'1ed henvisning ti1 overskriften er der nok monge,
som tænker, om der virkelig er behov for of hver-
ve possive medl-emmer - svoret fro bestyrelsen er
et ubetinget JA - der er et behov.
Igennem de seneste år hor NB hoft et possivt med-
lemstol på-co. 20, der betol-er et koniingent
kr. 50,00 årIigt.
En klub of NB's størreLse må kunne skoffe fl-ere
possive medl-emmer - en større possiv medfemsskore
e yd til ot udbrede kendskobet til NB,s virke
i ..fi område, og det er ikke uden betydning.
I. kluborbejdet er der oltid nogen som 'kon 

trængetii- en h )ælpende hånd, det kon f , eks. rære of l-å-
ser for en hol-dleder på et ungdoms- eller senior-
hold, men det kon også wære medhjæIp vecj et of de
monge orrongementer NB deltoger i,
Det-vi11e ræere dejJ-igt med en stor skore possive
medlemmer, som vi kunne rette henvendelse til om
h jæ1p- og få h jæJ.pen.
Possive medlemmer får tilsendt NB's klubblod
SPORTEN, de er veLkomne i vort klubhus til hygge-
snok.el-l-er i vinterperioden ti1 kortspiJ. Iøriå!
formiddog.
De kunne måske toge initiotiv til, ot der blev
stiftet en støtteforening for NB. Denne forening
kunne så stå som onsvorlig for enke"Lte orronge-
menter.
Bi,l de vide mere om NB så kontokt:

Bent Riemer tlf.: 04-450283
Anders Ebsen t]f.: 04-490018
Børge Zonchetto iulf.: 04-454625
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A. BOYSEN & CO.

STOREGADE «t- 32 - TLF.4515$
!9EqA!§_9s!-99

Brøndby IF, der nok er kendt som en stærk 1, divi-
sionsklub, hovde 2 hold med i dette års NORDALS
CUP. Et junior- og et ynglingehold. At også ung-
domsrækkerne i Brøndby hor en hø i kvolitet blev
bevist ved stævnet, idet begge hold nåede 1. plo-
dserne i deres respektive rækker.
Som det er bekendt vor der flere hold med fro ud-
londet. Stondorden på holdene vor forskellige'\
Desværre forfaldt nogle* of hoLdene til ot tog, -k
hårde (for hårde) mi.åter i brug, når det fodSoid-
næssige ikke slog til. Bernærkelsesrærdigt vor det
måske også ot selv lederne deltog oktivt i udfør-
eLsen of de ikke fodboldnessige oktiviteter.
Peter Glock fro N0RDALS CUP udvolget udtoler ot
det bU.ver endnu mere tilstræbt ot få kvoLitets-
hold med fremover. Det er hidtil opnået ot få
tophold med fro Donmork. .Både Brøndby og 0B spil-
ler i DM for ynglingerne/iunior og 0B fører på
nurærende tidspunkt ynglinge DM.
Som nævnt vondt Brøndy yngJ.ingefinolen og det vor
netop mod Ots. De der så denne finole fik nok det
indtryk ot 0B vor det bedste ho1d, men det hele
blev ofgfort på stroffespork og her vondt oltså
Brøndby. De unge mennesker vor forøvrigt meget
skroppe til ot sporke storffespork. Der måtte
monge spork til ot ofgøre finolen.
Det vor i år høj flot veir under stævnet - til for-
skel fro sidste år hvor det vor regn, regn og otter
regn - og det sotte selvføIgelig sit præg på til-
skuerontoLlet. Der vor monge mennesker olIe doge,
og de fik megen flot fodboldspil ot se.

Blondt de monge tilskuere vor blondt ondet Brø.d--
bys formond Pår Bjerregård. Hon fik en god sn )
med NB. Måske kunne NB blive sotellitklub til -
Brøndby - om ikke ondet til deres Serie I hold -
Til sommer droger 2 NB hold til Brøndby's Cup.

I dometurneringen vondt NB.

w$/føfh,
gardiner
tæpper i:i:f"".'J :t-''
møbler nr. §r{i2

WESTON
FRA VIEG TIL VÆG

TONNY PETERSEN
MOALEN

ETOREGAOE 59-71, NONDBONG
TELEFOT{ its 19 31

VI SÆTTEA KVALITETEN I HøJS,/EDET

W. Buss
El-inrtrllelrr

:t]UNICIlllI
SPECIALCENTEE I HVIOEVANER
TLF. 4607G6 - a60266

et betaler sig altid at gå iil fagmande
HANS SCHMIDT

Ure &rptik - Guld & solv
Loirertoft 8a - tlf. 45 00 15
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I dogene 27"-3o. opril ofvikiede NB i somorbeide
med Nordols Håndboldklub FEST I BY r og omkring
Nordols f,drætscenter.
Arrongementet bl-ev ofviklet i et rigtigt solfyldt
forårsvejr, der b1.c. bevj-rkede ot øIsolget sieg
med over 800 liter.
I et orrongement der er så omfottende som FEST I
BY er der oltid både positive og negotive ting ot
se tilboge på. Af de positive oplevelser kon næv-
nes:

. ) - "n goo og seriøs ',ÅRETS KAlulP,, onsdog' o ften
- et fl-ot og spændende show of de "FLYVENDE

AARHUS GYMNASTER" torsdoo often
- en rekorddeltogelse ved 6auEfROXOST
- en fin stemning og god mod under spisning-

en iørdog often.
Vi kon dog ikke skjule ot der vor orrongementer
der ikke helt for.i.øb som vi hovde forveÅtet:

- fredog often i hollen "kiksede" p.g.o.
tekniske problemer med "PASSI0N5" onIæg,
der blondt ondet bevirkede ot konkurrenc-
en "ARETS F0T0|'.10DEL FOR HENDE 0G HAM'' uci-
sik

- lottospillet søndog often på "Nørlrerredhus,,
blev kun besøgt of co. 250 spillere, hvil-
ket skyldes en for ringe onnoncering of
lottospillet.

Alt i olt er det dog vores mening ot dette års
FEST I BY forløb på en tiJ,fredssiillende m6de.
Regnskobet er endnu ikke helt ofsluttet, men ind-
til videre ser resultotet ud tii ot blive meget
tilfredsstil-Iende.
Frr IST I BY udvolget vil vi gerne her i blodet
ret /en tok ti] ol]e de frivillii)e h)æIpere der
på en positiv og energisk måde hi;lp {il ved de
forskellige oktiviteter
Der skol endvidere lyde en tok til Idrætscenterets
persdnole for god hjæIp hele ugen igennem.
I løbet of ougust måned qår FEST I BY udvoJ_get
igong med plonLægning of neeste års FEST I BV,så-
fremt du hor forslog til ændringer of progro,rnmet
- specj.elle nye ideer - er vi meget interesseret
i ot høre fro dig.
Ande rs

EiTILH(fFFI'
LEGETøJ - HOBBY - BABYUDSTYR

NORDBORG _ TELF. 45 I183

DE ER ALlID VEt XOIt*tFN PÅ

SPONSOR

}.HOLDET }IR.2
NØR

HERRED
HUS TELEF.N 150s35

Slaglerlorrel ttlngen

Fr. l. J.JENSEN
Nordborg trlclon {5 1,1 06

$roEtiotc - xotD3oRG
a2355' a5 la5l

a

Herretøi -drengetøi - lædervarer
Ttr. 04450070

N
HAFIUIA
HAAIIID I }IAA'IID

XELD & PETER ilATTESEI{
MADS CLAtTSE'{SVEJ i- 8{to rraohDaoRG

RING 450205
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BRÆIIOSEL - BYGGEMATERIALER

JA SGU
DER ER GANG ] DEN PÅ NORDALS

særl-ig nu.hvor turneringen er stortet for NB,s
suveræne (?) ciomehold. -

Fl 2-0-sejr over Notmork i en træningskomp gov os
blod på-tlndqn,-og yi fortsotte hjemme med ån sejr
over Toftlund på 2-1.
Den næste komp mod Bov blev udsot. Så h)emmekompen
mod 5B den 23. blev li.dt of et brog. vi'udspillede
SB og vondt 3-2.
0m disse resuf,toter skyldes de otte nye boJ,d ),de nye overtrækstrø jer-vides ikke med' sikkerr,-r',
men vi er ihvertfold glode for begge dele.
Måske skyldes det snorere ot træningen er flyttet
fro dolens mudder til henholdsvis ØiterLunds'og
Nordolshol-.lens boner. Men en ting er sikker - vi
hor det skide sjovt.
Do der ikke er tilmeldt ret monge domehold tiJ-
I1-mondsturneringen er vi glode for, of der nu
også er kommet gong i 7-mondskompene.
Det foktum ot der pd det seneste er kommet en del
nye spiJ-lere hor ikke g]ort sommenholdet dårligere.
Vi er foktisk i færd med ot orrongere fæIlesspis-
ning.
Vi hor iøvrigt også oprettet en målkosse hvortil
vi.betoler 2 kr. pr. mål der gdr ind og t kr. pr.
må1 vi scorer.
Vi behøver vel ikke et fortælle hvod vi vil bruge
pengene til ?

Hilsen " Tøserne"

I'Jo, jo lilIefor. jeg ved godt ot NB's domehold
hor vundet igen men noboerne kloger ol.tsd over
.]-orment'.

)

Din økonomipartner,
Nordborgvej 24,

6430 Nordborg.
TlL04-497777

@-y,tEH
Køb og salg at brugte biler

Løjlertoft 1.3 - Nordborg
Tl|. 04 45 17 04

Kom-TLt
BYENS GRILL & BURGER

v/Knud Tarb€nsrn

iiTol%",X"* 4s Ig 86
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MÅNEDENS sPILLER .oi\oa SI(ÆYE

-"/,,F \?ITHOBYAIDål -r:H:g.*; 1' Rosiaurant

d-kffi9-- storesade 43
'/z).-6'+§ Ttt. 04 45 30 34

Clous Kjærsgård
UIrik Lund

Erik Jensen
Olielyr - Centralvarme og sanitet

aut. gas. og vandmester

Mellemve.i 2 - Nqrdborg

Telefon 04 45 05 65
SPONSOR I.HOLDNT NR.'

Kristion Dreyer
Torsten Sondve j

Kåre Kjærsgård
Mortin Jørgensen

FARVE OG TAPET
Storegade l7 - Nordborg

Ttf. 04 45 00 69
MALING - TAPETERPreben Ketelsen

Jørgen Rosmussen NGESø HERREFRISøR
UNDGÅ VENTETIDEN . BESTIL TID

Drei ei godt nummer

04 451231
v. J. H. Rasmussen
Mågevej 2, Langesø

Tine Werth Sørensen

Comillo Goul

MALEBFORHETNING
Hesselhøjvei 32 TIt. 04 45 18 52

L,)* Jette Jensen

Jeo
klaår ffifl*"
dgn 

'l-landelsbanken

}I.ANf'EI.EIBA.\II('EN

-=--.nlI a "" ll Ir )-rav-! |\/ -,ll
'\"nt#

MALTXMTETR

f,ATE JøBOEX
PEI}EB8ET

HEASELHSJYEJ IO

]u) roRDBoRo

Telefon (04) 45 16 79
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Smart og friskt DRENGE-
TøJ til de rappe fodbolddrenge. finaTØJEK§PE'B.TEN,,,'' , '

Skoleferien står foi dØren - køb
' ,ferietøi4 også tit drengene NU,

En hkal bank
tur nrange fordele

-derfor

SYD*BANKs
SPONSOR f.HOIDET NR.B

".it+

#+
ffi

.."1

:hvor'udvalget er qtglst. :

T-Shirts fra kun 25,-
:Gowbgybukser kun:99,,90','
Lærredsbukser NU kun 5O,- 25,-

sPoNsoB t,ltot-DET NR. t

Lørdag Lukke

Havnbjerg Butikscenter

TIf. 45 08 40

ii

,Lity
l,E 5 BILER

Havnbierg C
Tll. 04 49 00

:enler
00,LrI'
TEXACO
n Errc, på dt

SPONSOR 1. HOLDET NR. 12

IUMDBORG DAMPI/ASKEBI & BE{SEH
RIOCPTåDSEN 3
6430 iDBDmf,c
TELEFChT Oa astit79

SPBHT
RIDEPLADSEN - NORDBORG

TELEFON 
'15 

16 25
Kuichlyer luikkere!
-':: f,rr
Her skalhverken sæ§es isenkram, tekstil,
.. madvarer - eller hverves medlemmer.
,lvi n"r såmænd bare købt pladsen her
lor at støtte en god sag og sende dig

en venlQ hilsen fra

HELMAH'S

'- 
' p.§TO ,,,'

Ilersltaldu
ee.de billeder,
,!egtbgi går!

lDdler.,r di; tr'lin i dEqf
..og h€Dt d;ilige.
lorvebilledej i niorgen -..

NOtsDBORG

, 4§1606

-1o- -11 -

)


