


9 Spørgsmål til KASSERER BJARNE KNUDSEN
Sporten Hvordan ser du fremtiden for

.de mindre' klubber - rent
økonomisk

Bjarne Man skal kalde en skovl en
skovl - en spade en spade,
og arbejde' på det niveau
man er,ikke stræbe for højt
på alt for kort tid, det er som
regel for dyrt.

Sporten Er NB en økonomisk sund
klub

Bjarne Det kan man ikke sige på
nuværende tidspunkt, men
med de udarbejdede planer,
kan den blive det igen. .

Sporten Som ny mand i klubben og
bestyrelsen, hvad mener du
om klublivet i NB

Bjarne Jeg kommer ikke selv. meget
i klubben, men mener at .der
er et godt og positivt sam-
menhold/liv i klubben.

Sporten Mener du klubbens 5-årsplan
på det økonomiske kan over-
holdes

Bjarne JA.

Sporten Har du ideer til nye ind-
tægtskilder udovers- Lotto -
Fest-l-By - Koncerter - m.m.

Bjarne Nej, men til ændringer I de
bestående engagementer.

Kasserer Bjarne Knudsen

Sporten Hvad fik dig til at overtage
kassererjobbet i NB

Bjarne En opfordring fra Peter
Glock. Da vi tidligere har ar-
bejdet sammen i Fest-l-By,
med godt resultat, sagde jeg
ja.

Sporten Hvad forstår du ved en god
kasserer

Blarne Det er svært at sige. Det
kommer meget an på, om
klubbens økonomi er positiv
eller negativ, men man skal
altid forstå at spille sammen
med/gå imod øvrige besty-
relsesmedlemmer.

fort.s.4
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~ HAVNBJERG
~ TLF. 74 45 1737 Bjarne

HavnbjergButikscenter

JENS I BESTYRELSEN.
r---:;;;::;::---1 Bestyrelsen har givet Conni "barselsorlov" fra bestyrel-

sesarbejdet. Jens Hansen (anfører på l.holdet) overtager
Conni's plads iht. vedtægterne.

Gå til specialisten - dat betaler sig
Nordborg Autoopretning

••••• vI Svend Clausen

~ Undervogn.sbehandllng
Tlf. 74 4530 94
Mellemvej:; • Nordborg

~
URE GULD SØLV

TLE 74 45 37 57
Storegade 15 A - 6430 Nordborg

Sporten Hvordan har du det egentlig med fodbold
- altså som aktiv på banen

Jeg spiller ikke selv, men har da spillet
både i HIF, NIF og NB.

Har du kendskab til andre foreninger og
sportsklubber, så du evt. kan drage nogen
erfaring ind herfra

Jeg har været bestyrelsesmedlem, kas-
serer i flere klubber.
Desuden harjeg i kraft af mit job kontakt
til klubber/støtteforeninger m.v.
Vi siger tak til dig:" Bjarne og enske«
fortsat held og lykke som kasserer i N
willi

NB TIL SVERIGE TIL NÆSTE AR.
Finspång I.K. et blevet kontaktet mht. et besøg af eet
eller to seniorhold fra NB i Bededagsferien i 93. Vi er•...----------t næsten sikre på, at vi får et positivt svar. Mere infor-
mation om turen senere.

Sporten

Bjarne

"N.B. - NYT"

~
JEL-CENTER
TLF. 74 45 01 52

STOREGADE 15 • 6430 NORDBORG

FEST-I-BY 93 SAT pA SKINNER.
"Fest-I-By Komiteen" er navnet fremover på udval ,
som står for planlægning og afvikling af arrangementet
Fest-I-By.

sI \'\1ft/f!
I~(fi1.~\ -på bordet hvor
~I) venner mødes

siden 1865
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Udvalget består nuaf 5 personet(3 fra NB og 2 fra
NH), hvor NB iht. aftalen skal stille formanden og NH
kassereren.
Ny formand blev Sven Erik Frederiksen, Kjeld Høi og
Poul Christensen fortsætter i udvalget. NH stiller med
Helle Olsen (kasserer) og Tina Nielsen, Helle og Tina
har været med før.
Der blev fornylig afholdt et "ide møde", hvor ca. 30
personer deltog, og udbyttet var mere end tilfredsstil-
lende. Fest-I-By Komiteen har nu et katalog med 54
stikord (ideer) til vurdering.
SPORTEN håber, at komiteen løbende orienterer om
d, arbejde her i bladet.

DAMEHOLDET I SERIE 2 fra 93.
Allerede inden den sidste kamp skulle spilles, havde
NB's damehold sikret sig oprykning i Serie 2. Et
STORT tillykke til Svend Wrang og hans dygtige piger,
som i skrivende stund - der mangler endnu en kamp -
er ubesejret.
Holdet har haft en forrygende sæson med flere "hight-
leights":

• Vinder af SI-pokalturnering

• Vinder af Holsted Cup

• Vinder af JBU's Region 4 Cup, hvor de vandt over
et tophold fra Serie l

• Nr. 2 ved Landsmesterskaberne for 4.år i træk

Svend stopper efter denne sæson som træner for dette
hold, og han bliver afløst af Jan Jacobsen fra Svenstrup.

LOTROP til Nord-Als i 1993 ?
Klubben fra vor svenske venskabsby er interesseret i at
besøge os med deres damehold sidst i marts 1993.

Th. Brorsens Vej 1 6430 Nordborg

Holmgade 39 - Tlf. 74 45 14 57

Bygningsartikler - Trælast

Nordborg Trælasthandel.~
klipog hårdesign

• " •••."'~'~ Li for hende
/ og ham.

rsr/--~'"-' ,Unibank
Stationsvej 4 Telefon 74450533
6430 Nordborg Fax 74454434

1!lli!!!!I.. ,. . - ,

08n1055 pr. Nordborg, III. 74 45 18 18
*7445 18 18 BIlIII. 30 74 4918

Oceka·købmanden
EJNAR LORENSEN
købmand, Turøvel42. Kirkeby

Tlf. 74 45 00 55

KROGH's
BAGERI

Th.Brorsensve] 56
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Som bekendt blev stævnet aflyst i år pga. manglende
tilslutning og usikker økonomi omkring stævnet.
Det var skuffende; men nu er vi klar med et nyt forsøg,
efter at NB sammen med Brøndby og AGF har fået
tilsagn om EF-støtte til arrangementet. Kommissionen
i Briissel kræver dog, at der minimum skal være hold fra....---------1 4forskellige EF-lande.
NB's mål er 8 ynglingehold fra mindst 6 nationer! Der
er udsendt invitationer til de klubber, vi i forvejen ken-
der i Europa, samtidig blev samtlige foldboldunioner
(F.A.'s) i de 12 EF-lande kontaktet med en anmodning
om at indrykke en tekst (annonce) om Nord-Als Cu
1993 i deres medlemsblade.
Mere kan vi ikke gøre, og vi venter nu spændt på en
reaktion.
Ved årsskiftet tager vi så stilling til, om stævnet kan af-
vikles som planlagt i pinsedagene i 1993.
pg

matas
vI Bente Sudergaard
Tlf. 7445 17 11

toregade 35 - Nordborg

Danbo Super
Th.Brorsensvej 46

6430 Nordborg
~ 74 45 11 09

NORD-ALS CUP 1993.

STørrEMEDLEMMER
Mandag den 05.10.92 var der lodtrækning blandt NB's
støttemedlemmer, og klubhusbestyrelsesmedlemmerne

•••• ••• Leif og Poul sørgede for, at følgende hver vandt et ga-
vekort på kr. 250,00

Center Sko Cl.
Helmulh BUH •

Hovnblerg Bullkmnler
8430.Nordborg - t.lf.46337,( •

Astrid Petersen, Nordborg

Bjarne Brodersen, Nordborg

Per Søndergaard, Langesø

Gavekortene er afsendt.
I løbet af oktober måned sendes der giro-indbetalings-
kort ud til alle støttemedlemmer, og årskontingentet er
uændret kr. 100,00. Sidste betalingsfrist er den 01.11.9'
Vi er for tiden ca. 80 støttemedlemmer i klubben, og VI
har derfor besluttet at nedsætte præmierne til 7 måned-
lige trækninger a kr. 250,00, og julelodtrækningen er nu
på 2 gavekort a kr. 500,00 og et gavekort på kr. 250,00.

, lulelodtrælmingen inder sted lørdag den 12. december
mellem kl. 14.00 og kl. 18.00 i forbindelse med klub-
husets julehygge.
Er der blandt bladets læsere, nogle der ønsker at blive

De( be(al.r sig altid at gi til fagman- støttemedlem i NB, kan dette ske ved henvendelse til
den HANS SCHMIDT Anders Ebsen ~ 74490018 eller et af bestyrelse smed-

Ure & optik - Guld & sølv lemmerne.
LøJtertolt 8a ae
tlt.74450015

- 6 -

Ansigtsløftning til en 23 - årig.
Er man I NB ligeglad med klubbladet SPORTEN7

Vi er nu i oktober måned, og dette hæfte har nr.5/92, hvis alt går godt, kan vi
måske forvente et enkelt nummer mere i år.
Stille og roligt er vi gået ned fra 12 over 10 til 8 numre pr.år og tendensen er
tilsyneladende forprogrammeret, og da næsten ingen har reageret på denne
udvikling, spekulerer man på, om man virkelig skal bruge kræfter på at holde
liv i bladet.
Havde interessen været tilstede, kunne man med et moderat spark på skinne-
benet af NB's ansvarlige for bladet, med sikkerhed fået dem til at gøre deres
a ide. .
D findes nemlig et par personer, som meget gerne vil gøre dette arbejde, men
de kan ikke komme igang, uden vores medvirken.
Er denne passivitet et tegn på, at SPORTEN ikke mere har medlemmernes in-
teresse? Det vil jeg næppe tro!
For bladet har nu i 23 år været et godt kommunikationsmiddel både indenfor
klubben og udadtil. Hertil kommer, at økonomien omkring bladet, næsten aldrig
har været problematisk, og "udgiverne" har i .de sidste par år formået at op-
bygge et pænt overskud.
Dette var selvfølgelig kun muligt, fordi vi har ca. et halvt hundrede forretnings-
drivende, som med deres annonce i bladet støtter os i denne sag. Alene af
denne grund er vi nødt til at beskæftige os seriøst med SPORTEN's skæbne,
ellers mister vi en masse goodwill.
Derfor skal tøjlerne omkring arbejdet med bladet strammes op, og bestyrelsen
er blevet enige om følgende:

• undertegnede er indtil videre ansvarlig for indsamling af stof til bladet.

• Ib Anthony tager sig af renskrivning, montering,distribution samt økono-
mien.

• Jesper Nørskov er "redaktionel medarbejder" med en fast opgave, nemlig
t skrive "små daglige begivenheder i NB".

• Willi Ziewitz er "løs redaktionel medarbejder'" med specialopgaver som
f.eks. større interviews.

• SPORTEN skal udkomme mindst 8 gange årligt.

• forsiden får en "ansigtsløftning"

Med disse tiltag regner jeg med at SPORTEN igen vil komme op på dupperne
og håber på, at mange i NB vil hjælpe til med indlæg, som til enhver tid kan
afleveres i SPORTEN's postbox i klubhuset eller til undertegnede.
Peter Glock
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FA ET OK KONTOKORT OG ST0T
N o r d - A 1s B o I.d k 1u b .

0/<

Hver gang du tanker
OK benzin,

støtter du din egen klub
økonomisk
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GÆST NR. 200.000til.LOTTO !

')
}

Gæst nr 200.000 Kaj Andersen. Holm som her ses sammen med Annelise og Peter.

.)
,J

Om det var det gode vejr eller ud-
sigten til at blive gæst nr 200.000, og
dermed den glade vinder af et gratis
årskort til NB's ugentlige lottospil, er
nok svært at svare på, men der var
fuldt hus onsdag den 30.10. i Havn-
bjerg Skoles Aula. Omkring 400 let-
togæster var med til at hylde vinde-
ren. Både Kaj og mange af de øvrige
gæster har været med i mange år,
mange lige side starten i 1974.

NB Lottogæst nr.200000

Gæst nr .200.000
Kaj Andersen, Holm

med blomster

-9 -



"KLUBHUS OPEN" for samtlige NB-'Fans r

ABEN FOR SAMTLIGE NB-FANS.
Hver lørdag fra den 24.10. vil klub-
huset være åbent i tidsrummet
14.00 til 18.00. Vi vil hermed ud-
nytte den fodboldløse årstid, så
medlemmerne kan mødes til en
hygge-snak over en sodavand
med mere.
Det vil jo være synd ikke at bruge
vores gode klubhus faciliteter i
vinterhalvåret, så mød talrigt op,
både voksne og børn, tag det gode
humør med og lad os få nogle
hyggelige timer sammen.
Klubhusudvalget har på efterføl-
gende nævnte lørdage fastlagt ak-
tiviteter som alle kan deltage i.

LØRDAG DEN 31.10.92.
Dart-turnering med fine gevinster.
Start: kl. 13.00 til?
Pris: 10.00 kr. pr. person.
Tilmelding: i klubhuset eller til
Jesper Nørskov - sidste tilmelding
er den 27.10.92.

LØRDAG DEN 14.11.92.
'Kegleturnering for hele familien.
"NB-mesterskab" med fine gevin-
ster.
Start: kl. 14.00 -16.00
Pris: 10.00 kr. pr. person
Tilmelding: i klubhuset eller til
Poul Lyngkilde -tlf.74454160
Efter kegleturneringen mødes vi i
klubhuset, hvor præmieoverræk-
kelsen vil finde sted, samt udtræk-
ning af Super 5.

Sidste tilmelding den 8.11.92.

LØRDAG DEN 12.12.92.
Julehygge - med små sjove ind-
slag - for hele familien, samt ud-
trækning af præmier til støtterned-
lemmerne. Godteposer til bør-
nene.
Udtrækning af lykke nr. - Præmie' ~

1 stk. Stereo Kassetteradio

PS. Hver lørdag man deltager i
"Klubhus Open", vil der blive ud-
leveret et lykkenr. pr. person. Så
det gælder om at deltage på så
mange lørdage som muligt for at
samle flest lykkenr. som så giver
større change for at vinde den
flotte "Stereo Kassetteradio" som
udtrækkes den 12.12.92.
In

KLUBHUSREGNSKAB.
NB's klubhusudvalg har netop af-
leveret et foreløbigt regnskab for
1992. På godt jysk er resultatet ri-
meligt, og vi kan alle glæde os
over at tidligere års svind nu næ-
sten er forsvundet (svindet I

mindre end 1% af omsætningen}.
Overskuddet fra klubhuset skal
bruges på spillerne og andre bru-
gere af klubhuset, derfor har ud-
valget besluttet at investere i bl.a,
dartskiver og nye stole.
Har du forslag til øvrige investe-
ringer, er du velkommen til at rette
henvendelse til Leif eller Poul.
ae
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Stort udvalg I dametøj
SIoregade 37 . 6430 Nordborg

TH. 74 451579

NB's KLUBHUS - STOLELOTTERI
Klubhus-udvalget vil hermed gerne sige tak til
alle, som med god hjælp og stor interesse har
støttet lotteriet. Vi skønner også meget på dem,
som frivilligt stillede sig til rådighed og hjalp os
med at sælge lodsedlerne div. steder på Nord-
Als. Uden deres hjælp havde det nok knebet 1----------1
med at få solgt alle lodderne.
Da vi havde solgt ca. halvdelen, opstod der en
stilstand i salget. Det gjorde os lidt nervøse, for
vi skulle gerne have udsolgt, for at overskuddet
vr'\iemme.
Eft.../et kort møde i klubhuset, blev vi enige om,
at når vi igen gik rundt og solgte lodderne, •••• ••••••
skulle vi prøver at anvende vores evner som
sælgere lidt bedre?, f.eks.argumentere for at
alle de store gevinster endnu var tilbage, at
man skulle være hurtig til at købe nu, for der var
ikke mange lodsedier tilbage o.s.v.
Efter vi havde anvendt denne metode i en uges
tid, havde vi næsten fået udsolgt, der var 12
lodsedier tilbage. Da jeg selv skulle passe ••••-------- ••••••
klubhuset den kommende tirsdag, lagde jeg de
sidste lodsedier frem på bordet i en række, for
nu skulle de altså sælges.
Jeg afprøvede alle mine gode argumenter over
for de første 20 NB'er som kom, jeg fik solgt 6
stk. Så fik jeg øje på to for mig taknemmelige
ofre - Peter og Anders. Jeg fik fat i dem, og ••••-------- •••••
brugte nu knebet med hensyn til, at der stadig
var-en flot Stereo Kassetteradio tilbage af ge-
vi~ rne, og at changen for at den var blandt
de sidste 6 lodder var meget stor.
Tro mig eller ej, de hoppede endnu en gang på
den, de købte hver 3 stk., så nu var jeg glad, for
jeg havde fået udsolgt.
Jeg glemmer sent den spænding, der var hos
Peter og Anders, da de åbnede kuverterne, men
ak, de måtte endnu en gang sande, at de ikke
havde vundet noget.
Overskuddet på lotteriet blev på ca. 6000,00 kr.,
så vi arbejder nu videre med køb af nye stole.
klubhusudvalget/In

Slagterforretningen

Fa.J.J.Jensen
Storegade 46

6430 Nordborg
~ 74451406

Locks kler
Tlf. 74490883

Parallelvej 2 - Lavensby

Et godt sted
at starte

~ DEN DANSKE ~ANK

M~'RGUERITTEN
- din blomsterbutik
Parallelvej 6 - 6430 Nordborg

Telefon 74 49 13 43

m
HAFNIA

SERVICE

KUNDECENTER
Mads Clausens Vej'
6430 Nordborg
Telefon 74 45 02 05
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M.PERREGAARD AIS

14'0 NORDBORG· 1471 MOMMARK

~7«50150 • ~7«07t10
KORN - FODERSTOFFER

Din økonomipartner.
Nordborgvej 24,
6430 Nordborg.

TLF. 74 49 11 77

BIL-HJØRNET..•",

nmt.IX
vi Frederik Holm

Løjtertoft13
6430 Nordborg

Tlf. 74451704

BYENS GRilLlaKann •• Bjarne

Storeqade 5074451986

NYT FRA OLD-BOYS
O/d-Boys afd. udendørssæson 1992.

Så er udendørsaktiviteterne forbi for i år. Resulta-
terne har været til at glæde sig over som NB'er. Alle
4 hold har gennemført turneringerne med pæne re-
sultater, de endelige placeringer i rækken kendes
endnu ikke.
Dog bør enkelte resultater og arrangementer næv-
nes her i SPORTEN.

• besøg i juni af Vejle Boldklubs stjernehold

• NB afholdt i august SI's pokalfinaler for O'
Boys og Grand Old- Boys

• Old-Boys A Sønderjysk pokalmester

• Old-Boys A deltager i Landsmesterskabet i Hel-
singe

• Old-Boys A deltager i turneringen om det Søn-
derjyske Mesterskab

I hvert enkelt tilfælde har spillerne repræsenteret NB
på bedste måde, hvilket de skal have ros for.
Vor nuværende formand Ole Dall ønsker efter 4 pe-
rioder ikke at fortsætte, så derfor bør vi allerede nu
undersøge, hvilke emner vi har. Der findes efter min
mening mange emner i afdelingen, der bør kunne
tage over, så på med vanten drenge.
Indendørstræningen er nu startet, 11 var mødt den
første aften, vi kan sagtens være flere, det er tirs-
dage kl. 20 - 21.
I løbet af resten af året, er der flere arrangementer
i klubhuset, (se side 1O/red.) og jeg mener, at vi s'
møde op og være med til at støtte de ideer, udvalg
har, også for at vise, at der er liv i afdelingen, og at
vi er en del af NB og tager del i klublivet.
cblom

(®
Nyt syn

DIN LOKALE OPTIKER

K. V. OpTIk
Husk N.B.'s Lottospil

hver onsdag kl. 19.00 i
Havnbjerg Skole's Aula

TILMELDING TIL NB's AFSLUTNINGSFEST 1992.

Hallo kære NB'ere!

Herved indbydes I (dame-, ynglinge-, senior-,
oldboys- og veteran-afdelingerne samt kærester,
ægtefæller, trænere, holdledere og bestyrelse)
til en forhåbentlig dejlig· og festlig aftep.

Ti spunkt: Lørdag d. 07.11.92 kl. 18.30
Sted: Havnbjerg Skoles Aula
Menu: Stort buffet / kaffe / musik & sjov
Pris: 100 kr.

'VI Kaj V. B. Kristensen Aidepladsen 1 6430 Nordborg

TELEFON 7445 15 51 - 74 49 05 49

Der bliver igen tale om en "klassisk" afslut-
ningsfest med meget billige priser samt god og
uformel underholdning. Forslag vedr. indslag af
underholdende karakter modtages meget gerne.

cDreYf!.~!!:..sMfiee-
vi Nis Dreyer - AUT. EL·INSTALLATØR

.I All indenfor el-branchen

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

Brønd r« Holm Til. 74 45 02 01
6430 Nordborg BIlIII. 30 74 14 03

ERIK JENSEN
v_v.5_Nordboll'g ApS

Mellemvej 2 - Nordborg

Telefon 74 45 05 65
Blltlf. 30 74 05 65

Gasfyr - Oliefyr - Varme - SanItet
samt blikkenslagerarbe/de

NORDBORG
FARVE & TAPET

Storegade 17 . 6430 Nordborg
Tlf. 74 450069

LANGESØ HERREFRiSØR
vi John H. Rasmussen

Drej et godt nummer

74451231
UNDGA VENTETIDEN - BESTIL TID

Mågevej 2, Langesø

MALERMESTER

Mellemvej 21 - Nordborg
7445 1852

Tilmelding sker ved betaling af de 100 kr. til
din træner/holdleder. Ellers kontakt Jens Hansen
i klubhuset tirsdag og torsdag aften (privat
telefonnummer: 7445 0147).
Tilmeldingsfrist: Tirsdag d. 20.10.92

Vii ødt!
Med venlig hilsen

MALERMESTER

HANS J.
. PEDERSEN
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Festudvalget
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HESSELHØJVEJ 10
6430 NORDBORG

Telefon 7445 1679 .
BIItil. 30 74 50 39


