


på billedet fra venstre:
1.KEN CHRISTIAN(3.og 4.holds fidus) 2.MICHAEL JUNKER(yng-
lingeflidspræmie) 3.KARSTEN SCHWAERMER(årets yngling) 4.
IVER KROGH(2.holds fidus) 5.MIKKEL ZEUNER(ÅRETS SPILLER)
6.KAJ DUUS JENSEN(der endelig får sine pokaler-blev årets
idrætsmand i 90)

Endnu engang har der været afholdt en god afslutningsfest
i seniorafdelingen, nemlig lørdag den 26.10.1991 i HAVN-
BJERG SKOLES AULA. Tilmeldt var der 103, men også i år,
som alle de andre,var der folk som udeblev - vi endte med
at blive 95.
Maden fik vi fra NORD-ALS IDRÆTSCENTER, og den var rigtig
go' lidt for enhver - og der var rigeligt.
Mo at tidligere var det i år DISKOTEK VED FINN BORUP,som
også formåede at få folk op på stolene og ud at danse he-
le aftenen - sågar med kun een højtaler.
Igen i år havde vi investeret i pokaler,der skulle forde-
les se fordelingen under billedet.
Der var også lotteri med pengepræmier som gevinster.Nogle
var endda så heldige at vinde retten til at hjælpe med at
vaske op. "Hatten" gik rundt,og der blev samlet 900 kr ind
til Arne Johansen (pengene er overdraget til Arne som en
gavecheck) .
Medhjælperne fik nu travlt, idet pokaler skulle fyldes og
alle skulle have noget til at slukke tørsten med også
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TOP SPORT
Storegade 27 A
6430 Nordborg

Tlf. 7445 1625

Gå til specialisten - det betaler· sig

Nordborg Autoopretning
vi Svend Clausene Undervognsbehandling

Tlf. 74 45 30 94
Mellemvej 7 - Nordborg

~s-
URE GULD SØLV
STOAEGADE 15 6430 NORDBORG TLF. 7445 'J1 57

,1~';ijJat vente

!\.LSGAD~S'
. ·74433000 ...
KØRESKOLE'

. BlItIf. 30 2_638 73

IBLOMSTERHUSET
Storegade 7 - Nordborg

Tlf. 74 4513 43 I
•

JElCENTER
STOREGADE 15 • TLF 74 45 01 52

6430 NORDBORG

fordi der igen i år var billige priser over he-
le linien.
Sålerne blev godt slidte idet der blev danset
indtil kl. 02.00.
Endnu engang tak til alle som på enten den ene
eller anden måde har været med til igen i år,at
gøre denne fest så god som den plejer at være.
Tak for opbakningen i år.
conni

POKAL TIL YNGLINGE

Ved regionsmødet den 18.11.91. i Rødding fik
NB's repræsentanter overrakt en pokal til yng-
lingeholdet for vundet "Region 4 Cup".Ved denne
turnering deltog der ialt 24 hold fra Mestey g
A - rækkerne.

SPILLERM0DE I SENIOR AFDELINGEN

Mandag den 16.12.91. kl. 19.00 afholder senior-
afdelingen "stort" spillermøde i Centrets Cafe-
terie.
på mødet vil bestyrelsen præsentere de personer
som skal "køre" afdelingen i 1992.Trænerne m.m.
vil komme med deres oplæg til den kommende sæ-
son.

Alle der har lyst til at spille for N.B. - nye
såvel gamle senior - og ynglingespillere errvelkommen denne aften.

YNGLINGE / JUNIOR TIL TYSKLAND - ØST ??=======================================
Vi har modtaget en invitation fra vor venskabs-
klub i Wurzen, som denne gang gælder ynglinge -
og juniorholdene.
Klubben som ligger i nærheden af Leipzig afhol-
der i pinsen 92 et internationalt fodboldstævne
hvor man ønsker NB's deltagelse.

Sagen skal behandles i de respektive afdelj r
n~r der foreligger flere details omkring øk
m~en.
pg ,",'\.

1'/ ~I siden 1865
(tffifM\ -på bordet hvor
~) venner mødes
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NORC-AL§)cUP
CetJH

"NORD-ALS CUP 92" SAT pA SKINNER!=================================
Nu er det
som led i

afgjort, at stævnet afvikles i august
kampagnen .J:} {:{~ *M ••~.. 1;;1

* *-2NORDBORG 92
og med opstart til efterårssæsonen.
Terminen er den 8./9. august, d.v.s.for de fle-
ste hold er det weekenden før turneringsstarten.
Som oplyst før,bliver det et meget "eksklusivt"
fodboldstævne med 8 gode ynglingehold fra mini-
mum 4 nationer.
Det er lagt op til et superstævne med superpræ-
mier (bl.a.10.000.- kr. til vinderholdet!).
Jeg vil opfordre stævneudvalget, at de fremover
orienterer løbende her i SPORTEN.
pg

NORC-AL§)cUPE"~~.'-~-~.,.

Velkommen på

MADHJØRNET
v. Sonja og Ole

Storegade 47 6430 Nordborg
tlf. 74450016

.";;"'"
.."..:, .• <\ kl h d .:=l l ipog år eSlgnas li .'" for hende
.,- t h-== '\. _ 'V og om
~ <, •. _,'

vI Lene Larsen. Stationsvej 5 (vi Kvickly)
TIl. 74 45 37 64

Stationsvej 4 Telefon 74450533
6430 Nordborg Fax 74454434

I. Oceka.købmanden
EJNAR LORENSEN
købmand, Turøvej 42. Kirkeby

Tlf. 74 45 00 55
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NORDBORG
J\lITOVÆRKS[Ep'!!~
Th. Brorsens Vej 1 6430 Nordborg

I<R.C>GH • s
B.AGER.I

Th.Brorsensvej 56

:f.•



MATAS MATERIALISTEN
Sto<egøde 35

6430 No<dbo<g
Telf. 74 451711

Da.nbo Supe
Th.Brorsensvej 46
6430 Nordborg

Tlf. 74451109

ICenter Sko eD
H.lmuth luss I
Hovnblerg Butlksc,nter
8430 Nordborg - telf. 45337.

Det betaler sig aliid at g5 til fagmande
HANS SCHMIDT

Ure & optik - Guld & sølv
løjtertoft 8a - tlf. 450015

***********************************************
* ** NORD-ALS BOLDKLUB *
*
*
*
*
*
*
*
*
*

indkalder til

ORDINÆR GENERALFORSAMLING *
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*bestyrels *

* ************************************************

Torsdag den 30.januar 1992 kl.19.30
i Nord-Als Idrætscenter

*

*
*
*
*
*
*

Dagsorden iflg.lovene.
Forslag til generalforsamlingen skal være
bestyrelsen i hænde senest 4 x 24 tim~r
før generalforsamlingen.

*
*

~ # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
# #

JULEAFSLUTNING #
# =============# #
# Torsdag den 12. december kl.19.00 er der ~
# juleafslutning i NB's klubhus. #
# Der bliver bl.a.vist gamle film - og for- #
# lydender vil vide,at der også bliver ser- #
# veret jUle-gløgg m.m. #
# Hvor der også bliver optræden - OG AF #
# HVEM MON ??? #
# Mød op til en hyggelig aften. #
# #
# F.A. #
#.# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
B~llederne herunder er fra ungdomsafdelingens
a~slutningsfest i idrætscentret - se omtalen på
slde 7.
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AFstUTNINGSFEST 1991
AfSlutningsfesten for sandkasseholdet, puslinge, miniput og lille·
-put var t~aditionen tro henlagt til Nord-Als Idrætscenterlørdag
den 26. oktober. .
Vi var ialt 205 der mødte op klo 13.30,og efter indskrivningen og
velkomsten, var der planlagt 5 kvarters aktivitetsbanko. . .
.Forældre,søskende og .vor'efc;>dboldspillereskulle sammen deltage i
7 familievenlige aktiviteter, og. efter endt aktivitet fik man ud~
leveret 3 nummer,som skulle afkrydsespå ·den udleverede bankopla-
de. ,
Der var aktiviteter i ha12 og gymnastiksalen, alle deltog med stor
iver:Aktiviteterne sluttede m7d en kæmpe ~ælles balloridans i gym-
nast~ksalen, og efter en heft~g "dans" t~l Kim Larsen musik kuri
-rie vi kåre 2 vindere, der havde "snydt" mindst. Præmien til'de 2
dygt·ige drengedanser var 2 store burgere efter eget valg i cafe-
teriet.
V~ <?ik derefter alle i centrets cafeterie, hvor vi med lidt god
v~lJe kunne presse os ind (der var en del flere end tilmeldt). Vi
fik pølser, pomfrits og saftevand. Forældrene kaffe og kage/oste-
mad.
Uroen eller spændingen var nu at mærke på børnene - tiden var nu
inde til uddeling af fodboldspillernes medaljer.
Vi startede med kåring af de mindste-sandkasse, puslingespillerne
og herefter småpigerne. Det var en fo~nøjelse at se den stolthed
og glæde, hvormed børnene modtog deres. medaljer til at hænge om
halsen.
Miniput og lilleputspillerne fik herefter deres medaljer at se
k~n at se ~ der var desværre sket en fejl i graveringen, der
gJorde, at v~ måtte have dem alle omgraveret - men i skrivende
stund skulle alle have fået udleveret deres medalje.
Kåringen/uddelingen foregik under stor opmærksomhed,hvilket kunne
høres på de kraftige klapsalver de enkelte hold fik.
Inden medalje overrækkelsen havde vi også fundet dagens bankovin-
der, der kunne hjemtage en flot dannebrogsflagstang.
Kl. ca. 16.00 var vi færdige og trætte, forældrene blev takket for
deres opbakning til Nord-Als Boldklub,enkelte forældre blev kåret
med tildeling af NB paraplyer - en meget god og fin form for af-
slutning af de mindste årgange.
Niels Ole
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De 2 store er: træner Bjarne Jensen og holdleder Jan Wind
Stående f.v ..: Ronni Thomsen,Thomas RUdebeck,Oaniel Jensen, Chris

Sørensen, Martin Thomsen.
Knælende f.v.: Svend Weihe,Palle Jensen,Anders R.Jensen, Hans Bo-

rup,Stefan K.Jensen,Anders O.Hansen og Brian Wind.
(fraværende var Ulrik Lund og Jac'ob Sigsgaard)

MINIPUTTER KREDSVINDER.

NB's miniputter har haft en lidt svingende sæson. 11 mands holdet
startede 91 sæsonen i A-rækken, men den var noget stærkere end vi
h~vde regn7t med.Oe fleste hold bestod af anden års putter,medens
v~ havde n~ første års putter og kun fire anden års,og det gjorde
forskellen.
Vi sluttede på en delt 7. plads af 10 holdl
I efteråret har vi så spillet mod de 3 sidst placerede hold fra A
,rækken og de 3 bedst placerede fra B-rækken. så var vi pludselig
de.beds~e, vi vandt samtlige 10 kampe med en målscorer på 79-17,
Br~an W~nd blev top-scorer med 19 mål tæt forfulgt af Anders D."
Hansen med· 17 mål.
I den første kredskamp skulle vi møde Starup, mem med to afbud
kunne vi ikke klare den, vi tabte med 2-12, efter at havde fulgt
godt med i starten.
Vi er nu startet på indendørssæsonen, hvor vi har 2 hold med i
turneringen.
bjarne/jan

, ,
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Tor.sten og Frederik med deres miniputter.
Knælende fra v.:Klaus,Svend,Anders,Troels,Kurt,Brian og Sebastian
Stående fra v .•:Jan,Søren,Thomas,Martin,Anders,Jim og Matin.

Torsten og Frederik har delt deres miniputter op i 2 hold.
Fra Torsten har vi fået følgende beretning.
Dette var min første sæson som træner, og jeg synes at det er gå-
over alle forventninger.
I foråret sluttede vi som nr. 3 i vores pulje, men i efteråret
gik det mindre godt, bl.a. på grund af spillerstop. Som sagt slut-
tede vi i foråret på en 3. plads med 20 point og en meget fornem
målscorer på 50 - 20 hvorimod i efteråret sluttede vi på en 5.
plads med 12 point or en målscorer på 38 - 33.1 det store og hele
er jeg dog tilfreds med udendørsturneringen.
vi er nu så småt begyndt på indendørsturneringen,hvor vi har spil-
let 3 kampe - 2 har vi vundet med 2-0 over vores 2.hold og S.U.B.
men tabt til topholdet Lysabild efter en god kamp med 2-3
Tak for det, drenge I torsten.
Frederiks miniputter har også haft en god sæson. 'I foråret blev
det til en andenplads med en målscorer på 45 - 21 og i efteråret
sluttede de på en førsteplads med en målscorer på 58 - 22.
Frederiks miniputter er også begyndt indendørs, hvor der også er
spillet 3 kampe - een er vundet med 1-0 over Notmark,har tabt til
førsteholdet med 2-0 og til Egen med 3-1.
også tak til drengene fra Frederik.
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DAMEJUNIOR OG DAMER
Med hensyn til 7-mands damejuniorholdet bragte den afsluttede sæ'-
son både sorger og glæder. Glæderne sørgede spillerne selv for,
hvorimod skuffelserne, nok må tilskrives vi ledere. vi må så prøve
at forbedr'e os' i næste' sæson. '
Som det absolut bedste hold i rækken burde holdet have været;.selV
-skreven til deltagelse i regions'finalen,men forskellige faktorer

herunder en alt for ensidig resultatorienteret indstilling fra
vornærme,ste modstander gjorde;at vikeligheden blev en anden.
Sagen blev påklaget til'JBU, og nu - længe efter turneringens af-
slutning -,har vi modtaget en undskyldning fra JBU's side. så må
vi se at finde ud' af,hvad den, kan bruges til.
IØvrigtopnåede holdets målpige,METTE BEYER, at blive udtaget til

,U-14 holdet'under JBU.Flot, flot af METTE.
For, bameholdets vedkommende er der også kun tale om en hvirkelig
fin sæson. Vinder af Holsted .cup'en,sølvmedalje ved Landsmesterska
-berne samt flere bemærkelsesværdige resultater over højere ran-
gerende hold;var,vel højdepunkterne. Som rækkens bedste hold mente
de,f,leste sikker:t også, at opzykn Lnq til serie 2 blot var en for-

,malitet. E:tenkel,t,mål, et par andre tilfældigheder, herunder en
Nord-alsisk dommers dårlige syn,skildte os fra oprykningen. At så
det oprykkende hold blev sendt hjem med et tocifret nederlag, un-
derbygger, kim, at vi havde et stærkt hold i år.
'også,på dameholdet har vi haft fornem repræsentation på udvalgte
ho ldv.Sonisædvanlig fristes man næsten til at sige, var KAREN GRAU
med på dels JBU's regionshold og efterfølgende på det egentlige
U-16 hold; hvor hun 'på landsbasis gjorde sig smukt bemærket. Også
et tillykke til KAREN.Iøvrigt skal der lyde en tak til NB og for-
manden for en smuk mod't.aqe Lse ved hjemkomsten fra landsmesterska-
berne.
Afslutningsfesten for de to hold var i år henlagt til de nye klub

,husfaciliteter.Alt gik rigtig for sig. Svend havde sørget for det
kulinariske og efter hyggelig samvær,gik vi over til de første ud
nævneIser.
Bom årets damejuniorspiller blev PERNILLE WESTEN-HANSEN kåret.
Flidspræmien gik til PIA JENSEN.
,Udnævnelsen som årets damespiller tilfaldt TINA MEYER og søsteren
HELLE MEYERfik flidspræmien.
Endelig blev pokalensom årets ungdomsspiller overrakt METTE BEYER
af ungdomsformanden. ,
ET STORT TILLYKKE TIL ALLE DE KÅREDE.
Med hensyn til sæsonen 1992'er der .sket den ændring,at Svend over
tager'træningen for både damer og'damejuniorer. Undertegnede fun-
gerer så 'som holdleder'for begge hold.Vagn I s hjælp er mere påkræ-
vet i' drengerækken, og derfor skal, der lyde en tak til ham for
hans medvirken i sæsonen 19'91. Kjeld A

MEDDELELSE FRA SPILLERNE
========================

Fra spillerside'vil vi gerne sige tak til, VAGN og SVEND for deri
netop afsluttede sæson. Vi håber, at de har kunnet "holde, os ud" -,
ikke mindst til de store stævner, hvo r vae Lvmedalj en ved Laridæme s+
terskaberne 'iSunds nok var, den største oplevelse. Ved hjemkomsten
blev ,vi ineget overraskede over den "heltemodtageIse"" viniødte.
Klubben viste sig fra sin allerbedste side, og der skal 'lyd,een
stor og velment tak til Peter Glock for et meget fint arrangement
Annette
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Lørdag den 19.oktober, den første rigtige kolde
efterårsdag mødtes vi 35 pige- og drengespille-
re, trænere og nogle forældre ved Idrætscentret.~------------------------~
De~ var dagen, vi,havde besluttet at tage til
VeJle og se superl1gakampen Vejle - Frem.

KI.12.00 tog vi plads i flysæderne i en stor
b~s med Svend Wrang som chauffør (kaptajn) .
V1 ankom efter en behagelig "flyvetur" til Vej-
le adion, 3 kvarter før kampens start.
Hl tod ledere fra Vejle Boldklub og tog imod
os~ vi fik udleveret billetter og billeder af
VeJleholdet og herefter anvist en god plads(der
var nu plads nok, ialt var der kun 1900 tilsku-
er) .

AFSLUTNINGSFEST 1991
====================

Efter at flere af os havde købt nogle "dyre"
pølser, for at holde varmen (og holde sulten
borte), startede kampen.
Lad ~et være sagt med det samme Vejle tabte
for~Jent 1-2, det selvom at vore piger i et ny-
del1gt sangkor havde heppet på Vejle, stort set
som de eneste, men flot var det piger.
Efter den "kolde" kamp, hvor vi ikke kunne hol-
de varmen ved at klappe, var det ud i den varme
bus og hjemover.

på en motorvejsrasteplads holdt vi ind - vi hav
-de pølser, øl og sodavand med. Pølserne skulle
v~ selv,varme på et medbragt gasapparat, som
v1ste S1g at være defekt, hvilket betød, at vi
stod med 125 kolde pølser uden at kunne få dem
varmet.

Gode råd var dyre, men på rastepladsens cafete-
rie havde de varmt vand, vi så måtte "købe"
hv. fter vi fik dejlige varme pølser.
~ en fin, fin tur, bussen og chaufføren var
1 orden, kampen rimelig, humøret i top og pøl-
serne varme, var vi hjemme i god tid,nemlig kl.19.30

En anden og god måde at holde turneringsafslut-ning på.
Niels Ole
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Stort udvalg i dame- og børnetøj
Storegade 37 , 6430 Nordborg

TH. 74 451579

SI"g'erlorret" I"{len

Fa. J. J. J E N S E N
Storegade 46 - Nordbg, - Til. 74 45 14 06

Locks k/er.
Parallelvej 2

74490883

1'~'IT::'''S7;1• •lns]1lratlon
.6renz.AntlJU'sen

SØNDERBORG NORDBORG
04423557 04451658

MARGUERITTEN
W74491343

Paraflelvej 6 • Lavensby

Q!
HAFNIA

SERVICE

KUNDECENTER
Mads Clausens Vej 1
6430 Nordborg
Telefon 74450205



M. PERRECfAARD A·S

8430 NOROBORG
TLF. 450160

6474 SKOVBY
TLF. 444400

KORN - FODERSTOFFER

BRÆNDSEL - BYGGEMATERIALER

Din økonomipartner.
Nordborgvej 24,
6430 Nordborg.

TLF. 74 49 11 77

BIL-HJØRNET
~'"

••••~t;LX
vi Frederik Holm

Løjtertoft 13
6430 Nordborg

Tlf. 7445 1704

Ctf~
Storegade 278 . Nordborg

Tli. 74 49 05 67

PIGE/DAME AFSLUTNING

Nord-Als Boldklub's ungdomsafdeling, består ikke
kun af drengespillere. Klubben har efterhånden
også en stor pige/dame afdeling, der også spil-
ler med i de forskellige J.B.U.turneringer.
N.B. har hold i dame serie 3,hvor det i år blev
til en 2.plads.Ligeledes deltager vi også i da-
mejunior, pige og småpigefodbold, så der er mu-
lighed for at spille fodbold for alle piger i
alle aldersgrupper.

I 1991 har vi efter indstilling fra trænerne
valgt METTE BAYER som årets ungdoms '1-
ler i pige/dame afdelingen.
Mette er valgt på baggrund af hendes meget va-
rieret talent på en fodboldbane dog er det
oftest måljobbet hun ses i.
At hun er en dygtig målvogter, viser hendes ud-
tagelse til J.B.U.'s region 4 hold og hendes
deltagelse i bruttoholdet omkring U-14.
Mette Bayer er en rigtig N.B.er, altid været i
klubben, vellidt blandt kammeraterne, hun er en
værdig modtager af pokalen som årets pige/dame
ungdomsspiller 1991.

Overrækkelsen af hæderen skete ved en lille
fest i klubhusets lokaler.
nielsole

***********************************************
* ** TAK FOR GAVEN PÅ MIN 50 ÅRs FØDSELSDAG *
* ** Martin Hansen *
* (boldoppuster) *
* ************************************************

BYENSGRILL

Karin ••'W Bjarne

Storegade 50 74451986

~K V O tikN~Syn • .pl
vi Kaj V. B. Kristensen. Ridepladsen 1 . 6430 Nordborg. Tlf. 7445 1551

\ Tlf. 74490549

"EN VIRKELIG NYHED PÅ VEJ"

Meyerheim vil gerne have E.N. med i sit "talk-
show". (Bare vi nu ikkermister E.N., ikke'på
grund af fodboldspillet, men klaverspillet) .
F.
NORD-ALS BOLDKLUB INO:BYDER ALLE: SXOL!:RN'I:S la.ASSER nu. B0RNEliAVEKI..A.SSrJt
TIL OG MED S~la..ASSER PÅ NORD-ALS TIL INDDft>ØR$TOOaCILO D&H.~5.r. H.F'ER. 1--------------1
1992 I }\IORP-ALS ~.

DEN DANSKE BANK

Alle der kender Erik Nørskov ved, at han er en
virkelig god boldspiller.Nu er han også begyndt
at spille med "fingerne".Ifølge hans klavertræ-
ner, har han nu trænet i 1 år, og er nået så
langt at han helt alene, uden hjælp, må trykke
på de sorte tangenter. Næste år får han så lov
til at prøve at trykke på de hvide. Med lidt
held skulle vi så have en "klaverbokser" i N.B.
i 1995. Jeg har derfor tilladt mig at kontakte,
Victor Borge og Richard Claydermann,og efter at
de har hørt E.N. spille "Lille Peter Edderkop"
med en finger(optaget på bånd), har de medglæ-
de sagt ja til at komme.Det eneste de forlanger
er, de må blive fotograferet sammen med E.N.
og billederne bliver taget med E.N.'s eget
spec. kamera. så Nord-Als Boldklub venter med
længsel på året 1995. Jeg har allerede bestilt
tid i klubhuset, alt er klart til NB's klaver-
bokser.
Sidste nyt

FREDAG L.ØROAG

~!':! ..!L~
vi Nis Dreyer - AUT. EL·INSTALLATØR

./ All indenfor el-branchen

./ - også salg af el-artikler og hårde
hvidevarer.

Brønd r« Holm Tlf. 74 45 02 01
6430 Nordborg Billff. 30 741403

ERIK JENSEN
v.v.s. NOl'dbol'g ApS

Mellemvej 2 - Nordborg

Telefon 74 45 05 65
Biltlf. 30 74 05 65

Gasfyr - Oliefyr - verme - Sanitet
samt blikkenslagerarbejde

L. P. HANSEN
FARVE OG TAPET

Storegade 17, Nordborg
Tlf. 74450069

Langesø
Herrefrisør
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John Rasmussen
Mågevej 2 - Langesø

Tlf. 744512 31
MALERMESTER

FEBRUAR

Mellemvej 21, Nordborg
74451852

F::eRUA.R

S0NOA.G

16
~::BRU ••.R

MALERMESTER

HANS JORGEN
PEDERSEN

HESSELHØJVEJ 10
6430 NORDBORG

Telefon 74451679

I begyndelsen af det nye år vil indbydelser til
NB ~ LE CUP 92 blive delt rundt på skolerne på
No Is. så når I kommer i skole efter nytår,
spørg efter skole cup indbydelserne.
SOM NOGET NYT - VIL DET KUN VÆRE MULIGT AT DEL-
TAGE I SKOLE-CUP'EN MED BLANDEDE HOLD.
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