


aktiv i NB, pil enten den ene eller
anden måde 11

Erik Første gang jeg stødte på
NB var I 1969. Da spillede
jeg et år for Svenstrup og
var med til at slå NB med 2-1
I en meget dramatisk kamp,
hvor jeg var meget tæt på
udvisning.
Senere, dvs. året efter blev
jeg så NB'er. Det foregik på
old-boys plan.
Når du nu spørger hvor
mange år jeg har været aktiv
I NB, så må vi dele det op I

a) på banen

b) som leder

På banen er jeg aktiv I alle
kampens minutter - og på
godt 20 år giver det megen
aktivitet !!
Som leder har jeg været
træner I 8 år I ungdomsaf-
delingen, hjælpetræner af og
til, derefter, kontlngentop-
kræver I nogle år,teknlktræ-
ner I 2 år, arrangør af sko-
le-cup I 20 år, bestyrelses-
medlem I old-boys, konsu-
lent for grand-old-boys,
redaktør på "'SPORTEN'" I
mange år, kampprogramud-
arbejder til 1. senior hold,
speaker på stadion, dommer
I adskillige kampe og så
kommer jeg Indimellem I
klubhuset !!

10 SPØRGSMAL TIL UNGDOMSFORMANDEN.

Erik, ungdomsformand i NB! Det
er jo ikke noget man vælges til,
men derimod noget, man bliver
bedt om.
Var du vanskelig at overtale 11

Erik Nej. Det var jeg faktisk Ikke.
Jeg havde I en periode
snakket med flere I NB om
ungdomsafdelingen, også
med bestyrelsen.

g syntes, der var så
ange spændende tiltag,

som jeg egentlig gerne ville
være med til at føre ud I li-
vet, så derfor var jeg nem at
"'overtale"'.

Du har endnu IKKE været for-
mand eller kasserrer i NB, men
hvad har du været med til i NB,
og i hvor mange år har du været

- 3 -



~HAVNBJERG
~ TLF. 74 45 1737

Havnbjerg Butikscenter

Gå til specialisten - det betaler sig

Nordborg Autoopretning
vi Svend Clausene Undervognsbehandling

Tlf. 74 45 30 94
Mellemvej 7 - Nordborg
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74433000 .

KØRESKOLE
SIIIII. 30 26 38 73

IBLOMSTERHUSET
Storegade 7 • Nordborg

TI!. 74 451343 I

Sp Peter s "kik" ind i fremtiden på generalforsamlin-
gen, den såkaldt "5-drs-plan" blev der bl.a. navn t,
gældende for ungdomsafdelingen.
Ynglingeholdet i mesterrækken i 96, juniorholdet
op i mesterrækken i 95 og 96, juniordamer skal
spille l l-mandsfodbold hurtigst muligt, samt en
stigning fra 200 til 300 spillere !!
Hvor skal de komme fra 11 og hvad er dine kom-
mentarer til det øvrige 11

Erik Nu er det jo Ikke sikkert at Peter's kik Ind
I fremtiden vII stå ved magt. Selv Storm P.
sagde jo nogle bevingede ord om fr 1-
den.
Men det er klart, at der skal gøres noget
aktivt. Jeg - og flere - er af den overbevis-
ning, at det er de bedste klubber, der får
medlemmerne. VI har gode ledere, vi har
gode faciliteter, og det skal udnyttes. VI
skal arbejde henimod at blive kendte, syn-
lige på vores resultater og på den måde vi
behandler børnene og de unge mennesker.
NB skal være en klub, der giver oplevelser.
Det skal være rart at komme der - for hele
familien.
Men OK, vi skal også have lidt hjælp. Fød-
selstallet må godt sættes I gang, så - !!!

Sp Er der problemer med at stille hold i nogen af
ungdomsrækkerne i dr 11

Erik Som det ser ud nu, er der nogle årgange,
der er tyndt besat. Dog ser det ud til, vi
kan stille 11-mandshold alle de st r,
hvor det er muligt VI kunne godt ønske os
nogle flere junior spillere. Det er nok mest

•
JElCENTER

STOREGADE 15 • TLF 74 45 01 52
6430 NORDBORG

III '\),~siden 1865I~ --.I(a7l~\ -på bordet hvor
~) venner mødes
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der, det kniber.

Sp Sporten mangler referater fra de forskellige ung_
domsrækkeri
Vil du gøre noget ved det 11

Erik Som tidligere nævnt har jeg både været
træner og redaktør. Derfor ved jeg også,
at der sker meget både ved træning og I
kampe, som kunne være helt sjovt også at
få I SPORTEN.Samtidig ved jeg også som
redaktør, at det er svært at få noget stof

frivillig vej fra trænerne. Jeg vII selvføl-
elIg prøve at påvirke alle I ungdomsafde-

lingen - såvel spillerne som trænerne og
lederne - til at komme med stof til SPOR-
TEN.
Selv skal jeg nok bidrage med noget til
hvert nummer.

Sp Skal der ske størrer omlægninger i ungdomsafde-
lingen, eller fungerer det godt nok, som det "kerer"
nu 11

Erik Større omlægninger er der Ikke lagt op til.
Der er mange gode tiltag I gang allerede,
og det vII vi forsøge at forstærke.
Ledergruppen I ungdomsafdelingen, Leif
Kjærgaard som kasserer og Kjeld Høl som
sekretær og jeg selv, er fundet godt sam-
men arbejdsmæssigt og støttes herunder
bl.a.af NB's konsulent John Pedersen. Når
• rtll lægges en række dygtige trænere og

ere, der både forstår sig på børn/unge
mennesker og fodboldmæsslgt står stærkt,
så mener jeg at grundlaget er helt I top.
Det bør kunne give resultater .

Bygningsartikler - Trælast

Nordborg Trælasthandel

Holmgade 39 • Tlf. 74 45 14 57

"".=T' klipog hårdesign== :,II,".'J?-.-l\' for hende-=-, h~ \:, .,/ og om
vi Lene Larsen. Stationsvej 5 (vi Kvickly)

Tlf. 74 45 37 64

~~~ ~/'-
~ ..-- (

Unibank
Stationsvej 4 Telefon 74450533
6430 Nordborg Fax 744544 34

Oceka·købmanden
EJNAR LORENSEN
købmand, Turevej 42. Kirkeby

Tlf. 74 45 00 55

.•

Th. Brorsens Vej 1 6430 Nordborg
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KROGH's
BAGERI

Th.Brorsensvej 56



MATAS MATERIALISTEN

Storegade 35
6430 Nordborg
~ 74 451711

Danbo Super
Th.Brorsensvej 46

6430 Nordborg
~ 74 45 11 09

Center Sko tiIH,Imuth luu
Havnbferg Bullkscenlar
6430 Nordborg - telf.4!i3314

Det betaler sig altid at g~til fagmande
HANS SCHMIDT

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

Sp Dine forventninger for ungdomsafdelingen i 1992
11

Erik Ungdomsafdelingen I 1992. Ja, nu har vi
fået ynglIngeafdelIngen med I ungdomsaf-
delingen og for 1.holdet I mesterrækken,
håber Jeg på en topplacering. De øvrige
årgange kender Jeg Ikke så meget til, men
det vigtigste for mig I 1992 er, at vi får en
tilgang til vores klub, fordi vi formår at vise
vores klub ud ad til som en god, positiv og
aktiv klub, og hvor vore præstationer å
banen skaber respekt såvel på det spe
lige som på vores opførsel.

Sp M angler du det gamle klubhus 11

Erik Jeg var en af de mange, der holdt af det
gamle klubhus. Lad mig straks sige, at jeg
savner det Ikke. Det nye er bare skønt. Det
er mit store ønske, at det vII blive brugt
endnu mere, og her specielt af ungdoms-
afdelingen. Jeg drømmer også om, at vi
kan få modstanderholdene Ind I klubhuset
efter kampene til f.eks. en snak over en
sodavand eller lignende.
Ved mine besøg I det nye klubhus, glæder
jeg mig over billedet af det gamle hus. Det
Ilgner et "skur", men det var nu dejligt -
dengang !!

Sp Er der blevet mere klubliv i ungdomsafdelingen, ef-
ter vi er flytte: ind i Idrætscentret 11

Erik Som sagt - det kan jeg Ikke umiddelbart
sige ja til. Det er dog helt sikkert, at .det vII
Indgå I vore planer at få optimal udnyttelse
af såvel klubhus som det øvrige af Idræts-
centret Jeg er af den klare overbevisning,
at vi har det bedste Idrætscenter I Sønder-
jylland - og det er bygget for at blive brugt.
VI vII arbejde hen på fuld udnyttelse af
"vores del".!

(forts.side 11)
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Formanden orienterer.
Nedenstående skema viser, hvordan bestyrelsen har konstitueret
sig efter generalforsamlingen, og hvem de enkelte udvalg og jobs i
klubben har som kontaktperson i bestyrelsen.

NORD-ALS BOLDKLUB 1992
BESTYRELSEN UDVALG / JOBS KONTAKTPERSON

FORMAND PETER GLOCK Konsulent John Pedersen
r Sporten Ib Anthony

Club 22 -
Fanebærer Per Petersen

NÆST- ANDERS EBSEN Fest-i-by Poul-Otto Bonnerup
FORMAND Lottospi l Annelise Jørgensen

Aktivgruppen Benny Jørgensen
Spec. arrangementer Formænd

KASSERER BJARNE KNUDSEN Sponsorudvalg Peer Christiansen

SEKRETÆR CONNI B.KOLMOS Festudvalg/senior Formænd

MEDLEM POUL LYNGKILDE Klubhusudvalg Leif Nielsen
Mat./rekvisitter Martin Hansen
Kampfordeler/sen. Birger Andersen

UNGDOMS- ERIK NØRSKOV Økonomi/ungdom Le if Kjærgaard
FORMAND Sekretær/ungdom Kjeld Høi

Trænere/ungdom -
Kampfordeler/ungdom Birger Andersen
- Børge Neesgard
Lokale dommere Eric Schwab
Skolecup Per Møllerskov

(
Forældreudvalg -

)
SPILLERUDV. KAJ DUUS JENSEN Trænere/senior -
FORMAND Holdledere/senior -

Koordinator Walter Schwaermer
Spillerudvalget

OLDBOYS- CHRESTEN BLOM Nord-Als Cup -
AFDELING

(formanden 0'__ r fOtt.lide e)
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FA ET OK KONTOKORT OG STØT

0/<

Hver gang du tanker
OK benzin,

støtter du din egen klub
økonomisk
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Damefodbold
Ved et fornyligt afholdt møde med dameafdelingens trænere og
holdledere har Svend Wrang bedt bestyrelsen om at finde en ny
træner for dameholdet til sæson 1993.
Svend har "'fortjent" at man efterkommer dette ønske, idet han nu i
adskillige år har ydet en kolossal indsats for afdelingen.
Lykkes det os, vil han meget gerne "rykke ned" og træne de små i
afdelingen.
Hvem er interesseret i et job som dametræner i N.B. ?

Kørselsordning.
Ved fællesmødet i seniorafdelingen den 19.3.92; var der en del dis-
kufioner omkring NB's kørselsordning.
Tilsyneladende er alle ikke klar over, hvordan reglerne skal hånd-
teres og hvad der i grunden er .aftalt •.
Derfor vil kørselsordningen nu igen blive hængt op i klubhuset, så
alle kan informere sig.

Anerkendelse af usædvanlige resultater.

Folkeoplysningsudvalget har
vedtaget, at der skal holdes en
sammenkomst på Rådhuset,
når en enkeltperson eller et

old præsterer et usædvanligt
esultat indenfor fritidslivet.

"Seriøse" oprykninger, me-
sterskaber (ikke sønderjyske),
konkurrencesejre eller lig-
nende præstationer kan frem-
over hædres,
Det blev også vedtaget, at der
skal afholdes en årlig dag,

hvor man hædrer folk indenfor
folkeoplysningen, der har gjort
en særlig indsats.
Alle kredse indenfor området
kan indstille en person til
denne hæder.
På dagen vil der blive overrakt
en erindringsgave til de ind-
stillede.
NB's bestyrelse er "vågen"
over for tilbudene.

pg
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SPORTENS SUPER-S KONKURRENCE !!
Da "Sportens" tidligere chefredaktør hr. Erik Nørskov, gennem hele den netop
overståede vinter, har vist mesterlige evner i super-5 tips, vil den nye medar-
bejder på "Sporten", Jesper Nørskov, oprette et "Super-5 udvalg" og invitere alle
vore læsere til at tage kampen op.
Dette sker ved, sammen med mesteren Erik Nørskov, at deltage i vores nye
konkurrence

SPORTENS SUPER-S
Hver deltager tipper hver uge, gennem hele foråret, resultaterne af 5 udvalgte
kampe på en særlig kupon, lavet af "Super-5 udv."
Kuponens kampe vil bestå af NB's fire seniorholds kampe, kombineret med en
kamp fra Superligaen eller Bundesligaen eller måske en lilleputkamp; )
Hver deltagers tips hemligholdes, og kun antal rigtige tegn offentliggøres; f.eks.
rigtige ud af de 5.
Den samlede stilling vil sammen med den enkelte uges resultater hænge til gen-
nemsyn i klubhuset.
Hver deltager betaler et startgebyr for hele foråret på KR.30,00, for een seddel,
hvor præmierne fordeles mellem de 5 bedste i konkurrence (flest samlet antal
rigtige), efter regler fastsat af "Super-5 udv." Dette kan afhænge af deltager an-
tallet.
Eksempel på 1.præmie: 500 kr + 2 billetter til åbningskampen mod Tyskland i den
nye Idrætspark.
"Super-5 udv." er ansvarlig for konkurrencens forløb og vil samtidig afgøre alle
tvivlsspørgsmål.
MEN VIGTIGST: konkurrencens formål er at skabe spænding og sjov blandt del-
tagerne og samtidig virke som en motivation for de enkelte hold til at yde endnu
mere end det maximale! For ingen tipper vel på modstanderne? "Super-5 udv."
forventer at DU deltager, og husk at alle kan være med.

Eksempel på en Super-5 kupon.

Super-5 Uge 16 18/19 april'92 tegn (1x2)

NB serie 2 Bov I.F. lørdag kl.15.00 ODD
Broballe NB I serie v søndag k1.09.00 ODD
NB II serie v Egen lørdag kl.13.15 ODD
NB yngl.mest. Horsens FC søndag k1.14.00 ODD

..

Brøndby IF B1909 søndag k1.16.00 ODD
Kuponen vil ligge klar ugen før i klubhuset og afleveres senest 1 time før 1.kamp
spilles.
HAR DU MOD PÅ AT DELTAGE I KONKURRENCEN, INDBETALER DU BARE
STARTGEBYRET TIL UDVALGETS MAND, SOM ER I KLUBHUSET HVER TIRS-
DAGITORSDAG KL.20.30 - 21.30

P.U.V. 1 Jesper Nørskov
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Sp Alle ved, håber jeg, at det koster megen fritid at
være friviIling leder i en fritidsklub. Du har som
sagt været med i mange år.
Hvad siger familien?? Kan du blive ved med at
have opbakning på hjemmefronten, også nu efter
duerb/~etungdomsfonnad??

, Erik Jeg har prøvet mange jobs I NB'. Nogle er
mere bundne end andre. Ungdomsforman-
den har selvfølgelig sine opgaver, men der
er større mulighed for at planlægge min

sats således, at den foregår mere på
Ine premlsser.

Det skal heller Ikke være nogen hemllghed,
at mit mål er AT LAVE sA LIDT SOM MU-
LIGT SELV, men at holde fast I trådene og
koordinere, når det er nødvendigt. Derfor
mener jeg, at det Ikke skulle stjæle så me-
gen af familiens tid.

Til sidst,Erik, held og lykke som ungdomsformand
iNB.
ia

ARETS SPARK l
Så ruller fodbolden igen udendørs. Sæsonen 92 er startet,
og vinterens milde tag i Danmark har gjort opstarten til
en fornøjelse.
De fleste afdelinger har forladt hallen og er søgt på græs,
således også seniorafdelingen. Denne omstilling klarede
spillerne uden problemer, men en af de mere erfarende
(Ben .J.) har åbenbart haft vanskeligheder i år. I week-
end( 2/23.feb. spillede NB's 2.hold (senior) sin første
træn! skamp i Lysabild.
Omtalte spiller bliver sat til at sparke hjørne i venstre side.
Der er en kraftig medvind - godt med tilløb - og så ellers
indover med bolden, hvor 17-18 spillere venter. Dette var
vel meningen(red.).
Men bolden rammes på en sådan måde, at den triller til
indkast ved midterlinien! Vel at mærke i samme side som
sparket er taget!!!!
Stor undren. Samme spiller huskes fra sidste sæson - som
målscorer netop på hjørne. Om det var dette spark, der
rystede medspillerne skal være usagt, men resultatet
blev, at en 3-0 føring blev sat overstyr.

Stort udvalg i dame- og børnetøj
Storegade 37 • 6430 Nordborg

Tlf. 74 451579

Slagterforretningen

Fa.J.J.Jensen
Storegade 46

6430 Nordborg
~ 74 451406

Locks k/er
Parallelvej 2

74490883

l'tØIT~A:S7;!l
• •IllSjllratlon

4Jrenz.AntJøsen
SØNDERBORG NORDBORG

04423557 04451658

~

J MARGUERITTEN
~:- ~74491343

«<-4, Parallelvej 6 • Lavensby

m
HAFNIA

SERVICE

KUNDE CENTER
Mads Clausens Vej 1
6430 Nordborg
Telefon 74 45 02 05
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M.PERREGAARD AIS

1-----------1 Banerne er blevet kridtet op til sæson 1992 !
Alle som elsker fodbolds porten ser med spænding
frem til turneringsopstarten, og som NB'er, er vi
selvfølgelig meget spændte på, hvordan vores hold
kommer ud af starthullerne, og hvordan de vil kl re
sig i de forskellige rækker.

Seniorholdenes lidt farveløse sæson 91 er glemt, og
hvis
eksperternes prognoser holder stik, kan vi glæde
os til mange gode fodboldoplevelser i de næste 7 -

Din økonomipartner. 8 måneder.
Nordborgvej 24, Af vores 1.hold forventer vi, at de endelig kan kon-
6430 Nordborg. solidere sig i rækken, således at man igen kan sætte

TLF. 74 49 11 77 sig nogle større mål. Spillermaterialet burde vi have1----------1 hertil.
Det er heller ikke urealistisk at tro på, at 2.holdet kun
opholder sig et år i serie S, selvfølgelig med hjælp
fra 3.holdet, som er stærk nok til at overraske den
ene eller anden modstander.
4.holdet er i skrivende stund NB's
Fantomhold . Det eksisterer, men vi har endnu ikke
set det! Forhåbentligt dukker spillerne op inden tur-1-----------1 neringsstarten, så Brian og Svend ikke skal bruge
for megen tid ved telefonen for at sætte hold.
Ynglingeafdelingen har tilmeldt to hold til turnetin-
gen. Det er i sig selv en præstation, når man I' r
og hører om, hvilke problemer andre klubber ar
med denne årgang.
Vi må håbe, at det lykkes Verner, Jan og Henrik at
få stablet et 2.hold på benene,

8430NORDBORG· 6470 MOMMARK

~74450150 • @4407110
KORN· FODERSTOFFER

BIL-HJØRNET..•",
m.~t;lX

vI Frederik Holm
Løjtertoft 13

6430 Nordborg

Tlf. 74 45 1704

~~

Storeoade 278 . Nordborg
TIL 74 490567

BYENS GRILLlak a r i n ~. Bjarne

Storegade 50 7445 1986

Slut resultatet blev 3-5.
SPORTEN tilbyder fra næste sæson start, spillere med en
ddan skæmmende sparketeknik, specialtræning en uge
før alle andre!
jn

N.B.92

~K V O tik
Nyt SY" • • P I
vI Kaj V. B. Kristensen. Ridepladsen 1 .6430 Nordborg. Tll. 74 45 1551

Tlf. 74490549
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som kan gennemføre turneringen uden problemer,
så vi altid har nogle gode reserver til mesterrække-
holdet. Dette hold skal efter forlydende være mindst
lige så stærkt som sidste år. Vi kan altså glæde os
til mange dejlige fodboldkampe med vore ynglinge.
Dameholdet var tæt på en oprykning sidste år. Hol-
det er opsat på, at gøre det endnu bedre i år, så
også her bliver det spændende at følge kampene.

, Der er mange andre hold i NB, som er klar til at
rykke ud og yde en god indsats i den kommende
sæson.
ALLE ØNSKES EN GOD TURNERING 11992.
I d sammenhæng en lille bøn til vort trofaste
sta blikum, og det gælder især vore aktive spil-
lere og ledere, når de er tilskuere. Spillerne på ba-
nen vil helst have, at man støtter dem fra sidelinien, 1-----------1
og ikke fra
afstand. Klubhuset kan jo bruges før, i halvlegen og
efter kampen.
Men Nord-Als Boldklub er jo ikke kun fodbold. Vi.har
andre aktiviteter, som i princippet forberedes med
samme grundighed som fodboldsæsonen, og hvor
resultaterne er lige så vigtige for os, som i fodbold- 1-----------1
kampene.
Lottoholdene er
midt i turneringen , og har indtil nu præsteret et
meget flot resultat.
Fest-l-By fejrer i år 25 års jubilæium med et meget
festligt program.
Aktivgruppen er medarrangør af en kæmpe
Country & Western Festival
NB arrangerer i samarbejde med NH
Børnenes Dag i Idrætscentret.
Nor - Is Cup'en for ynglingehold skal afvikles. Her
har ndby I.F. som første klub tilmeldt sig med det
bedste hold de kan stille.
Der er altså god grund til at ønske ALLE i NB, og de
som hjælper os, EN GOD SÆSON 1992:
PG

cDFeY!r:!~~
vi Nis Dreyer - AUT. EL-INSTALLATØR

./ All indenfor el-branchen

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

Brøfld r« Holm Til. 74 45 02 01
6430 Nordborg Blltll. 30 74 14 03

ERIK JENSEN
v.V.S. Nordborg ApS

Mellemvej 2 - Nordborg

Telefon 74 45 05 65
BilIII. 30 74 05 65

Gasfyr - Oliefyr - verme- Sanitet
samt blikkenslagerarbejde

L. P. HANSEN
FARVE OG TAPET

Storegade 17, Nordborg
Tlf. 74 45 00 69

Langesø
Herrefrisør

John Rasmussen
Mågevej 2 - Langesø

Tlf. 74451231
MALERMESTER

~

Mellemvej 21, Nordborg

74451852
MALERMESTER

HANS JØRGEN
PEDERSEN

HESSELHØJVEJ 10
6430 NORDBORG

DEN DANSKE BANK
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