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En del mennesker har, sogt of "f NB er de gode til
stonden er heldigvis også rigtig for vi er nemlig
gode til of bruge penge.
Det er tonkerækkende ot der bruges co. I75r000 kr.
300 mennesker kon spille fodbold.
Prøver vi ot kigge lidt på klubbens udgifter:

of tiene penge". På-
også mindst lige sd

på et år for ot co,

BELøts % AT

Lønninger og omkostningsgodtgørelse 1q5.OO0
Kørsel - 120.000

H:fl iltli;li";!;1"r' c up-dertose'se m' m' 
t?'Iffi

Doærudgifter og holdtilmelding 53.000
Ør. le udoifter 48.000

Iolt -4Z2,.QQQ-

SAMLEDE LDGIFTER

28
25
13
12
11
11

At udgifterne er så store kon vi no'uurligvis kun tokke os selv for
eftersom vi hor været med til of bestemme:

- ot der skol bruges de nødvendige penge p6 kvolificeret 1. holds træner
og en dygtig konsulent til ungdomsofdelingen.

- of olle trænere i ungdomsofdelingen skol hove dækket en del of udgift-
erne ved of rære træier (køb of iøi, vosk, kørsel og tlf.).

- ot forældre der flittigt kører børnene til udekompe i det mindste skol
hove dækket udgifterne ti.I benzin.

- ot de forskellige hold i ungdomsofdelingen skol deltoge i diverse
stævner og cup'et uden of skulle dække udgifter se.Iv.

Træffer mon disse beslutninger må mon så gøre sig klort of så vil ud-
gifterne beløbe sig til de omtolte 475,OOO kr.
Lidt om klubbens indtægter:'
Kontingent
Nord-AIs ordningen
ALternotive indtægter
Øvrige indtægter
,,,,J

BELæ % AT

125.000
17.000

240,ooo
27.000

1]9:P9=

SAMLEDE I.DGIFTER

30
4

60
5

Egentlig er det io et ret ]iIIe del of indtægterne der stommer fro
kåntingåntbetoliågen (dette betyder IKKE ot så kon iqs io lige sd godt
.l,ode r,ere med ot betole). En ungdomsspiller betoler årJ.igt 40Or00 kr.
og en seniorspiller 800100 kr. og disse kontingenter ligger meget pd 

-linie nred de øvrige klubber på øen. Skulle udgifterne olene dækkes of
kontingentet og tiJ.skud fro Nord-Als ordningen viLle det koste hhv.
1.30o kr. årlitt og 2,6@ kr. årligt. Et kontingent på denne størrelse
vil1e rneget truitigi reducere NB til en lille men .meget eksklusiv klub.
Der er i[ke store-choncer for of få et større beløb vio Nord-Als ordnin-
sen. Retfærdigvis må det dog siges ot klubbens udgifter til lokolleie
i.m. dækkes "åa 

nø og ot flub6en får refunderet-en del of udfifierne
til kurser.



Vi er i NB heldige ot der findes co. 200 n/K der
6ret igennem ved .Lottospil, FEST I BY, koncerter
og Holboller skoffer klubben de monge'penge - kr.
24O,0OO eller 6A% of 6ret indtrgter.
0m det vil blive ved ned ot lykkes skol tiden !o
nok vise, men det er bestemt ikke betryggende ot
s6 stor en def of klubbens indtægter skol hentes
hiem på denne måde.
EÅ ofmotning i Lottospillene (evt. p.g.o. Lotto
i Lokolrodio eLler indførelsen of et londsthkkende
lotto), stop for momsfritogelse ved boller og
koncerter eLLer evt. monglende spiritusbevilling
ti1 Fest I By ville give NB store problemer.
For ot det hele ikke virker negotivt skol det '\
benerkes ot vi her i sæsonen 1988 hor kunnet 1 y'e
os over en vis ro og tilfredshed i næsten hele
klubben. Det er do ogsd noget rrærd og det vil vi
do også orbejde på et der hersker fremovcr. At
økonomien er vigtig ved vi olle, men der m6 også
ind i mellem yære ondre ting der er ofgørende.
I september måned kunne Aktivgruppen feire 5-års
fødselsdog og men en blonding of held og dygtighed
(forholdet mellem de 2 ting er olLe ikke enige om)
et det lykkedes gruppen ot somle co. 250.@0 kr.
sommen. Disse penge skol noturligvis tilfolde l,{8,
nen fro begyndelsen hor det ræret neningen of dis-
se penge ikke skulIe'bruges til ot "stoppe hu1I-
erne" i klubbens regnskob, men derimod bruges ti1
speciefle ønsker fro trænere og spiIlere.
Do mon stortede i 1983 vor der dog nok ingen der
hovde drømt om at formuen ville vokse til 250.000
kr. sd vi skol nok bl.o . på den kommende generol-
forsomling begynde en diskussion om hvod der skol
ske med disse penge ?

NB 's JtBII-ttthlSL0fiO
I over 14 år hor lS nu ofholdt iolt 500 Lottospil
p6 l,lørherredhus.
Hver onsdog mødes 250-300 spilleglode menneske-1pp
for ot deltoge i iogten pd kvorte svin, hele i y'
ser øL og monge ondre fine gevinster.
Onsdog den 26.10.88 kunne vi så byde velkonmen til
Lottopst nr. 150.0@.
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Dette skulle noturligvis feires med en række eks-
lrgfiry gev:inster. Lottospiilets sponsorer KVICKLY
JES JEPSENS.BUSSER og NøRHERRED HUS støttede med
en række fine gevinster sd olt i olt blev det tiL
61 spil denne often.
Alleredg kI. 17.30 (2 timer før lottospillet
storter) myldrede tårt iil .å-i ;;-vis-iort blev
der stillet borde og stole op i foyeren og i denlillesoJ.. Dette vor insen dåilis iå;-i;, do BørEeZ. kI. 19.25 skulle trække lottågæst nr. 150.@5
vor der mødt over 570 mennesk", åp.
5e1ve lotto!nillet forløb egentlig stiLle og roJ,igt
os kl. 22.30 kunne oftenens-opråbår Rito G.-ofslui-te oftenens lottospil med de efterhånden kendte
o'1 "T9\ for i often og på gensyn næste onsdog',s\ 

^ 
tid og somme sted".

Co. I time-senere, efter endt oprydning, kunne
ottenens hræJ.pere sætte sig ned og sloppe of med
en kold ø1.
På trods of monge ondre oktiviteter i NB er lotto-
5piIlene. stodigræk klubbens største indtægtski1de..
Det er ikke det he.Lt store overskud pr. oit.n, ,.,
40 oftener med "nogle tusinder', i overskud blivertiI monge penge.
Lottospillene hor de senere år hvert år bidroget
med.longt over 1@.000 kr. til orbeidet i NB.-trPrimus Motor" bog_lottospillene er'stodigvæk
Annelise J.^og CorJ.o der nu efterhdnden i-monge år
på dygtig måde hor kørt NB's 1otto. Sommen meJ
35-hiæ}pere, der er fordeJ.t på 5 hold, 

"rtg"i d"2 for ot olt.det proktiske omkring ot"ittiig., ot
spllrene er J.orden.
De 5 lottohold kører turnusordning oq det enkeLte
hold møder oltså kun hver 5. gong-elier ialt 7
gonge ri. løbet of en sæson.
Der er ikke mongel på hfælpere p.t. men skulle der\,e!e interesserede blondt old-bgvs spillere,
seniorspillere el.Ier evt. foræ1dre til ungdåms-spillere er disse dog meget velkommen til åt kon-torJAnnelise på TLF. 0445044S, Du er i første
omr.-rt velkonmen til of overvære 2-3 spil som
"tilskuerl og herefter kon du så ofgøre om det er

XIG IND TIL

Kolmos
OERES HOTl XOEMAND

TELEFON .I5 I7 I7

E,Ii1f,iXf6'd.,s.
.cP_oN:9R l.HolDEr IrR. io

.r
Er
EFlr

fo. hende
lornog

vl LN L..r.n, fU. 1537 A Nordboro

STATI(»ISVEJ I - TLF. /t605 33

ffi
SPONSOR I.HOLDET nr.9

I oex rnre i

I'e i

lxøaurrol
Einar Lorensen
Turøvei 42.K*eby
il30 Nordborq .T61 04-45 00 55

e4##t3#t{*####**t**? NORDBORG SoLCENTER
# Lynskitde #
.% Rugløkke 15 6430 Nordborg .il1
LJ Tlf. 04 -45 41 60 cl

####**#*t#***t#*

DEB EN OG'Å SPONT I Af KUNNE
KøAE gIL PA OEN SIG|IGE I1ÅDEI

L/En oEr NEur oc atxv\ur t

ll0Ro.ALs x0RE§xotE
r SaooEasEN

Natr$koffil 2 - Sfrnrarup
f.l.too 1562 50

t

Wrnor
gtr Ndakr Gud.ru, aan Nordlnt
SG.r.d. 2 !tol...d. I
rtr. (6t s t4x Ix. (qt 4, ff to

pI,SGA^Dp*- rj':.43 30 00
KøHESKOLE
8i1T1F.04963873

siden 1865
-på bondet hrror
\renner rnødes

AH])EIJSBAIUKEil



A. BOYSEN & CO.

STOREGADE 30- 32 - TLF.'515{0

nogct for dig.
Or-[o" notrtiig"i. ogsd støtte NB ved ot møde op

"å i.ilrr,"ri"a[rl os kåbe "et possende ontol spille-
ploder" til TrOO kr. Pr. stk.

Fro n
toget

e oktive spillere i NB hor SPORTEN mod-
lgende:

For noqle weekender siden lykkedes det med en uges
mellemium 3. og 4. holdet of sikre oprykning til
Serie 4.
I forbindelse med dette skol klubben og Spor-
Supermorked i Hovnbierg tokkes for henholdsvis
øl og chonpogne.
Når åette er-nævnt, bør det også bringes frem ot
klubbens monglende'engogement i forbindelse med

oprykningen vor en skuffelse for monge spiIle-\
Monge, for ikke ot sige ol1e, hovde fotventet )
en ålier onden form for troktement fro klubbens
side.
Hovde det betydet noget for klubbens øieblikke-
lige økonomisi<e situåtion, eIIer evt. .truet klub-
bens eksistens frenover, hvis mon hovde ofret
500100 kr. og eksempeJ.vis serveret en gong
kortoffelsolot og frikodeLler.
Mere skulle der ikke til for ot gJ.eede oprykkerne.
Det er trods olt ikke hver sæson ot 2 hold ryk-
ker op.
Tænk på det fremover.
M. v. h.
De sidste i klubhuset.

Børge Zonchetto's svor på ovennævnte:

Til "De sidste i klubhuset".
Endnu engong tiilykke med oprykningerne som vi
fro bestyrelsen er meget stolte of.
Jeg håbei, I vor blonåt spillerne vi J.ykønskede
i llubhusåt efter oprykningerne <l9, ot I 9gså vor
blondt de hyldede på Nørherredhus ved ofslutnings-
festen, hvor der blev givet en personlig gove $
hver oprykker. ,
I ugen' før den sidste oprykning vor sikkerr -vorieq "tif trænins" både tirsdog og torsdog often,
hvår ieg giorde-oprmrksom på, ot klubben for ot
feire'oiri[ninserne gov en øi tit somtlige op-
rvLk.r" ot ondie i klubhuset Iørdog, den 8.10.
om eftermlddogen efter kompene - der vor ingen
protester, og-der vor ingen, der korn med ondre
forslog.
Jeg meier, ot vi hor morkeret oprykningerne rime-
1ist.
B.Z.

WW,{øt'
gardinel
tæpper lT,:[",'J:'''
mØbler nr. fst{32
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Et betaler sig altid at gå til fagmander
HANS SCHMIDT

Ure&optik - Guld&s6lv
Loitertolr 8a - tlt. 450O 15

Søndog den 6. nov. 1988 holdt NB's ungdonsofdeling sin ofslutningsfest.
5oo noget nyt vor ofslutningen flyttet til Nord-AIs ldrætscenter, hvor
l€ kunne disponere over Hol 2 gymnostiksolen og depothol.
Knop 30O mennesker (børn og voksne). vor med til orrongementet, der vorede
fro kl. 14.30 til co. 19.00.
Fro ungdornsudvolget ønskede mon ot ofprøve noget nyt, nemlig en fomilie-
oktiviietsdog ti1 forskel fro de tidligere års ofslutninger, hvor de
frenmødte blev underholdt. Denne gong skulle de fremmødte i en vis ud-
strækning underholde sig selv; gennem forskellige oktiviteter rundt om-
kring i ldrætscentret.
Efter ot Niels OIe Bennedsen som formond for ungdomsofslutningen hovde
budt velkommen, blev kåringerne for de enkelte hold foretoget. Det vor
her de kdrede spillere blev koldt frem og som hovedregel vor det Niels
01e Bennedsen der fortolte lidt om de enkelte spiJ.lere der mod-tog pokoler.
Derved nåede mon igennem denne del of orrongementet p6 en relotiv hurtig
mdde uden det gik ud over det festlige islæt, der io hører kåringer ti1.
For de enkelte årgonge blev følgende spillere kåret:

Efter kåringerne stortede de forskellige oktiviteter rundt omkring i
Idrætscentret. Der vor 1o - 12 forskellige gøremåI, hvor børn såvel som
voksne kunne deltoge. B1.o. kon nævnes sporkebræt, kegling, blind-tril-
ning med bo1d, slolomløb, dåseskydning, kondicykel m.m. somtidig med
of svømmehollen vor åben.
I 2 timer vor der gong i den. Hon kunne virke.Lig få sig rørt og moret i
den tid.
Kl. 17.30 vor der sd pølsegilde for børn, koffe/snitter til de voksne.
KI. 18.00 stortede lottospillet - og om det skyldes t::æthed oven p6
oktivitetsudfoldelsen skol være usogt - men der vor en dejlig koncentreret
ro omkring lottospillet, hvor selv en li1le spæd pigestemmes "pot" kunne
høres.
Der blev spillet om godt 20 fine præmier. Kl. 19.00 vor spillet forbi.
Niels OIe Bennedsen tokkede for fremmødet - og hon hdbede olle hovde
hoft en fin eftermiddog.
Efter konrmentorer bdde under og efter ofslutningsfesten synes der ot
\rære en obsolut positiv bedømmelse of denne nye form for ofslutnings-

AFSLU"INII.IGSFEST I I}.IGDO}TSAFDELINGEN

fest.
Idenendene skol hove ros for udførelsen - og bør føIge successen op med
et lignende orrongement næste år.
Efter ot olle psterne hovde forlodt Idrætscentret tog h!ælperne fot med
oprydningen. Efter monges indsots vor det hurtig overstået - og hiælpere
dvs. trænerer_ hiælpere, dommere, ledere iøvrigt m.m. kunne'f6 sig et por
stykker mod (eller flere) og en ø1.
IgCn et år vor gået. Nye folk vor kommet til, nye ideer ofprøvet med

succes og sådon skol det være.

E.N.

7

(
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'PUSLINGE : A11e fået medaljer.

MINNIPUT : Åretsspiller : Martin B. Petersen
Flid A-holdet ; [ilå::t3l 3ffi#1.

LILLEPUT : Årets. Jaeob Stej-nvig

"lu å: il3::r:'3å:;:,=.*.

DRENGE : Årets. A11an Vick

"'tu å. 3l:Ti: f,:H:x.

LfLLE/MINTPUT PIGER : Al1e fået medalje.

PIGER : Årets. Karen Grau
rlid Lisbet Bebe.

Junior damer : Årets. Elin Johansen
Flid 11 mands Camilla Gaul

7 Hel1e Andersen.

ÅaetsuNcDoMSSPrLLER : Drenge
Pi-ger

: Kåre Kjærsgård.
: Vicky Wrang.

ÅnErs FoRÆLDRE : Grete Gaul
Marger Sandbeck.

o(J-
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Det aråtte jo komme. Et hold fro NB tiI tops i Jysk fodbold.
For første gong i k.Lubbens historie ndede et NB-hold helt til tops i
ungdombrækkerne,
Løtdog den 12.11.88 vondt NB's Drenge A finofen om det Jydske Hesterskob.

Som det er monge bekendt, så er NB-drengenes vej ti1 mesterskobet gået
sdledes:
Sefrer over EFB (fsUlerg) med 6-5 efter stroffespork, 2-0 over Horsens,
3-0 over Nykøbing Hors og endelig finolen 3-0 over AoJ.estrup.
Lidt om finolekompen.
Kompen skulle spilles på neutrol bone og det ble Give Stodion. Ikke noget
ddrligt volg. Bonen vor i perfekt stond og omgivelserne med cofeterio,
klubhus, udendørs svømmebosin (ingen bodede ciog) og floget hejst giorde,
ot der vor logt op til en god finole.
Do undertegnede onkom - udsendt of SP0RTEN holdt der 3 store busser.
2 fro Aolestrup og I fro Nordols, Selvorn der vor nogle der kørte privot
dækkede forholdet 2:l- nok meget godt ti.lskuerfordelingen.
Efter ot de 2 onfører hovde hilst på hinonden, dommeren og linievogterne
stortede kompen præcis kl.13.30.
Det stortede lidt nervøst fro begge hold, men vi fik hurtig set, ot det
ikke skul1e blive en let komp for NB.
Kompen vor ikke ret gomrnel for l4orten (nålmond) befondt sig i en drible-
tur ude ved det ene h3ørnef1og.0m det vor hons fortid som morkspiller,
der kom op i hom vides ikke, men dc hon eftei ot hove mistet bolden og
igen fik den ercbret, sporkeeie hon fornuftigvis den til indkost - og s6
gik riet eiLers ind od mod måJ.et igen.
ffter co. 10 min. fik Thomos bofden spii."Let lige uden for stroffesporks-
feltet og med det sædvonlige hurtige ryk vor hon inde i feltet, hvor
benene biev sporket r,æk unoer ham stroffespork. AIJ-e holdt vejret. Allon
gik tii bolden. HeLt nede veci stolpen sod bolden, men olt for svogi og
målmonden snuppede den.
P<ikkers
Aolestrup bed godt fro sig. En god midtbone hovde de o9 en rigtig tonk-
ongriber rned skud i støvLerne. Hvod kunne det ikke blive til.
Allon giorde det godt igen, fled en perfekt oflevering fondt hon Thomos,
der igen iynhurtigt rykkede sig fri, og do målmonden gik frem blev bolden
perfekt pfoceret uden om hom.
.1,-O til NB efter godt 20 min. Deiligt tidspunkt ot score pd - og stor
jubej. blondt spullerne og tilskuerne (den. ene trediedel).
Efter pousen gik Aolestrup rigtig tiI den, nu skulle det rære. Nogle
forlige situotioner opstod, men selvom Aolestrup spillerne skød flittigt
og godt,kunne de ikke f6 bolden forbi l''lorten. Hon stod igen en brondkomp.
Hon "Læser" spillet godt foron sig, og når så bolden er der, så er-Horten
også der.0g o1ts6 somme sted. Ikke en bold tobte hon - og det vor obso-
lut en glot boId.
NB bed dog også godt fro sig, men det vor i perioder lidt spredt. Både
Thomos og ån of Brion'erne hovde gode gennembrud, ren hvor bolden oltså
ikke kom i nål.
1-O vor io en beskeden føring, så det kunne jo hurtig blive til udligning.
Aolestrup virkede som et hold, der kun ventede pd et komme igong, og så
kunne det gå stærkt. Deres tonkongriber virkedersom om hon kunne.Iove
nonge nå1. De kon heldigvis ikke. Twrtimod fik NB bolden i Aolestrups
a61 co. 6 nin. før tid. Det tog fuJ.dstændig gossen of Aolestrup. De gik
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nærnest i oplesning. Forsvoret forsvondt - og gonsks kort før sidste
donrmerflø|t'b1ev Allon spillet flot fri - og scorede sikkert til 3-O.
Ftot kommåt igen Allon -'Du spiJ.Iede som en onfører skol spille i sådon
en komp, selv efter den lidt i'håtdet' stort du fik.

'Do konpen blev fIøiet of, foldt NB-spillerne hinonden om holsen og til-
skuerne fro det syåIige jublede. Chompongnepropperne sprong : og der vsr
glode doge.

En repræsentont fro JBU Holger Jørgensen, lykønskede ilB med seiren og
tokkede begge hold for en gåd torpl Det vor'det ogs6. En plokette til
klubben og-lutdnedoJ.ier tii NB-drengene somt røLv til Aolestrupspillerne
blev uddelt.
0o så til tilskuerne - oltsd dem fro Nordo1s. Jo, olIe overlevede, men

dår blev også gået, råbt, drukket (sodovond,'+ koife), røget og meget
mere. Hvor stoLte vor De.
Då ;gomIe" fodboldhanpere som 01e, Po1le og Gert så u!. !g, d" 3 olene 1'

vor Fædre til oIIe drengene - men det er nok næppe tilfæIdet.
Do drengene med medbrogte foræIdre/bedsteforæIdre m.m. nåede Nordofs
vor der-orrongeret pøliegilde i klubhuset. Der gik snokken-høit. Inggn
klub i verden-vor do bedie end NB. Jo, drenge og trænele, I hor giort
det godt. Tillykke skol lyde fro SPORTEN.

Den 12. Nov. 1988 viL for ler spillere og trænere \ære en stor dog, som

I oltid vi1 huske. For os iom både oplevede kompen, seiren hiemkomsten,
pøIsegildet og forældrene vil den r.ære uforglemmelig.

E.N.

DE JYDSKE MESTRE
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:!!: sÆscN 1989 !lll
Seniorafdelingen i Nordals Boldklub er i fuld gang med forberedel-
'aerne til fodlboldtsæsonen for 1989, hvor man vil prØve at bygge vi-
dere på de gode resultater, der kom ud af aæsonen 1988, hvor det
lykkedee at få to oprykninger til- serie 4, hvor.efter klubben har
tre hold i denne dynamlt-serie. Klubbens bedete hold tager t 1989

hul på den den 3. sæson i serie 2, hvor man aatlrer på atter at
være med til at prage rækken.
NB starter sæsonen med et kombineret trænings- og spillermøde Lør-
dag den 03.12.1988 kI. 13.00, hvor cler startes med en 1et gang u7
denddrs træning, efterfulgt af et mlde i klubhuset l.vor seniortræ;
nerne Leif Jørgensen, Brian olsen og Per Lund vi1 fortæIle om pla-
nerne for gasonen 1989.

Klubben håber, at mange af de nuværende seniorspillere vi1 bakke

op øn dette arrangeme4t., for bl,.a. at tage godt imod de nyoprykke-
de ynglingespillere samt nye spillere der har lyst til, at ae og

prøve hvordan det er at spLlle foilbold i Nordals Boldklub.
Har du lyst til at spille fodlbold i NB, el1er måske bare Lyst til
at prøve og se om ilet er noget for dig , så mød op den O3.12-88 kI.
L3.O0 ved klubhuset medbringenile træningstdj.
Der henviees i lvrigt tLl annoneen trer i bladet.

NORDALS BOLDKLUB - - SPILLERMøDE

Nordale Boldk1ub inviterer ti1 kombineret træninqs- og solllermdde

LØrilag den O3.12.1988 kI. 13.O0 ved klubhueet

for alle, der er seniorspillere i 1989.

t'tedlrring træuingstøIj da vi går ud og spiller ).idt fodbold, inden

vl mddes i klubhueet til en enak om sæsonen 1989.

overvejer du at spille fodbold i NB - så kom og prlv - få evt.
snak med vor træner Leif JØrgensen tLf. 04 43 13 77'

Med ovenæJ.dende flertol blev Kim 0lsen forleden
volgt til "Publikums-yndling 1988".

Vindere of lodtrækningen om govekort til KVICKLY
blcv: Koi H. Jensen

Løkken 2
Nordborg

tillykke til dem begge to.

--LILLE!gI-
Vi--sbortede efteråret ned ot toge til Lunderskov
Ct len 30.-31. iuli med 2 hold.
Do\{ holdet skuile spille første komp kl. 9.30,
vor der ollerede ofgong fro Nordolshollen kl. 7.00
Lørdog morgen. Holdet spillede 3 kompe den dog
(vondt I og tobte 2).
2. Holdet vondt 2 og spillede 1 uofgiort.
Lørdog often vot dei tegnefilm og diskotek, så
nogen så film og ondre vor til discor.men oIIe vor
dol hiemme til ået oftolte tidspunkt kL. 24.@.
Efter lidt snok sov olle.
Søndog tobte I. holdet deres første komp og vor
så fæidig. 2. Hotdet vondt deres første komp og
skulle så spille kvortfinole som de tobte efter
en god indsots.
KI.-17.30 vor der ofgong mod AIs, hvor vi onkom
kI. 19.00.
I turneringen går det meget godt for begge hold.-
1.. holdet hor på nuværende tidspunkt kun tobt til
Tønder 2-6. Det vor den første komp efter ferien,
og det kunne godt rærkes. Do vi s6 kom igong med

oi træne igen-gik det rigtig fremod, for tiden
hor vi ikk; to6t og hor en nålscorer på 36-L2.
Der hor wret mongå gode kompe, men den bedste
er helt ofgiort kåmpån mod Egernsund som på det
liApunkt vår nr. 2 i rækken, vi vondt 7-1.
V.Q na nurrærende tidspunkt nr. 3.

FJ.emming.

LILLEPT'I B

Jeg sm er ny i foget som træner syntes of det er
gååt godt, e?ter oi ieg fik lært dem ot kende og
sot holdet. så vi kunne vinde lidt mere.
Årets flidlpranrie går til Mortin Jørgensen, for
god indsots både som komnerot og på hol'det.
Tok for året der er gået.
George.

SPORTENS VAhIDREPOKAL 1988 siTILHC'FF"
LEGETOJ - HOIIY - IAIYUD§TYR

NOROBORG - TELi. 15 I483
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C43ONOBDBOBG 6a7ltSKOVBY
TLF. 'l5ol 50 TLF. ilillt4(D

BBÆNDSEI. -'YGGEMATERIALER

Åse§-pE4§gpÆqur:ryIND-E
Troditionen tro blev der igen i 6r i NB kdret en
6rets idrætsmond. Jo, troditionen blev olligevel
brudt idet monden i år vor blevet til en kvinde.
Den store hcder og de dermed forbundne gover/poko-
Ier blev givet ti1 Mette Honsen. Mette er træner
for småpiger - og yder her en meget stor indsots.
lJdover ot lære pigerne of sporke til en botd, '.er
Mette også formået ot få trænermøderne flvtti )i.:.
en dog, hvor hun kon være med. Det er godi præf,eret
- og kræver en stærk viIie.

Din økonomipartner.
Nordborgvej 24,

i6430 Nordborg.
Tlf-04-497777

@-y,"EH'
Køb og salg af brugte biler.

Løjtertoft 1.3 - Nordborg
T!|. 04 45 17 04

Kom-TLt
BYENS GRILL & BURGER

v/Knud Tarbans.n

i;?:"ffx* 45 19 g6

URE
'eftf. OpTtK

STOTIGADE § taorDtorc - TLF. a5 tt5t

lJdover 9t yde noget selv som træner, hor Mette ogs6
sørget.for ot ondre trænere hor spiilere ot orbejde
med, idet Mette selv hor 2 piger og 2 drenge i N6
son medlemmer.
Det fortælles of Mette's mond Koi oqsd er set i
fdrætscentret of og tiI. 0fte ,.j .i fotoopporot
ved hdnden - men oltid med hot, og ikke ot ior-
glemme, oltid med et strålende'hurnør. Det hor Mette
også, men somme tider kon det ogs6 sJ.å gnister -
og så kon sel.v JBU's kontor i Aorhus ik[e føIe sig
sikker.
Sl(-Y vil, ønske dig ti[ykke med titlen prets
idrl (mond/idrætskvinde, og vi er sikre på ot dine
nuvarende piger og dem der senere må komme i NB vit
være glode og lykkelige ved, ot du vil blive ved
som træner i monge år.
E. N.

Som for til en of Puslingeholdets drenge m6tte
jeg med stor forundring se hvod orrongørerne til
sæsonens ofslutningsfest for ungdomsofdelingen,
hovde formået ot stovle på benene.
Der vor virkelig oktiviteter for oLle oldersklos-
ser også for os "0ld-Boys og 01d-Gir1s".
Tok tii. olrongørerne.
En stor tok også til I'vorrr træner Lisbeth som
monqe gonge er mere tålmodig med vore børn, end
vi1' \Lv ville vare det.
Di.\{. Billerbeck

!<., st(ÆYE

= \? THORYALD
' Rcalrurlnt

Storegade 4iI

Tlf. 04 45 30 34

Erik Jensen
Olielyr - Cenlralvarme og sanilet

aul. gas- og vandmester

Mellemvei 2-- Nqrdborg

Telefon 04 45 05 65
SPONSOR l.HOLDnr NR.'

FARVE OG TAPET
Storeqade l7 - Nordborg

Tlt. 04 45 00 69

MALING - TAPETEB

LANGESø HERREFRISøR
UNDGÅ VENTETIDEN . BESTIL TID

Dre, et godt nummer

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

Fr%)Iu:=---
MALERFORHETNING
rjvei 32 Tlr. 04 45 18 52Hessolho
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En hkal hank
narnunge fordele

derfor
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SPONSOR I.HOI,DET NR.8
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Herre- og Damefrisør

BE}.IYT FORNEI,I'N

TTDSBXSTTLLING

Mandag - Tirsdag - Onsdag

rJørd.ag lu1(l(et

Havnbjerg Butikscenter

Trf. 4s 08 40 )SPONSOR 1. HOLDET NR. 12

NoFDæBG DAIIF/ASKEBI E REI{SEN
Rro€Pt_AosEN 3
6430 ioRoæac
TELEFON (X astrt79

,L
u''
TEXACO
n ,arrar rt dt

BC,IIIDE S grr.=n
Havnbierg Center
Tlt. 04 49 00 00
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TEXACO
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RIDEPLADSEN _ NORDAORG
TELEFON '(5 1625
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tor kun:

?J. . ENGOD
Pgj ti g roitettas ke, meo fr ii.E6Åvr-
Nivea-produkter itE
OHårshampoo
O Crerresdbe
O Badeshampoo

SPONSOR I, HOLOET NR.'I

el l(rrll(Kerc

frrr
Her skal hverken sælges isenkrarR, lel<slil,

madvarer - elter hverves medlemmer.

Vi hår sårnænd bare købt pladsen her

for at støttelen god sag og sende dig

en venlig hilsen lra

HELMAR'S

FOTO

Herskal du
se de billeder,
ieg losi går!

Iadlever din tilm i dog
- og hent deilige
torvebilledel i morgen...!

NOBD,BORG

4516 06


