


Generalforsamling den 28.1.1993.

m d.'
NB's bestyrelse anno 1993.

Stående fra venstre: Poul Lyngkilde, Peer Christiansen, Peter otock, Jens Hansen, Bjarne Knudsen,
rik Nørskov og Anders Ebsen.

Børge Zanchetta blev valgt til dirigent,
og Børge konstaterede, at det var de
samme 46 stemmeberettige medlem-
mer, der var mødt op, som også var til
stede sidste år.
I' Peters beretning skal følgende ci-
teres.

SeniorafdelIgen.
Igen et begivenhedsrigt år for NB med
alt hvad der hører til i en aktiv for-
erung.
Men hvordan gik det så med de planer
og mål, vi satte for et år siden - holdt
de, eller er de allerede kørt af sporet TI
Sportsligt holdt planen kun delvis.
l.holdets forbliven i Serie 2 var plan-
lagt, men vi havde håbet, at vi kunne

konsolidere os i rækken, det er som
bekendt ikke sket.
Der har været megen uro omkring
holdet i de sidste to år,' og kort før
sommerferien måtte vi konstatere, at
det var håbløst at tro på, at vi kunne
blive ved med at mægle mellem par-
terne, for endnu engang at komme
helskindet igennem sæsonen.
Der var ikke andet at gøre end at
handle, og den måde vi gjorde det på,
var efter min mening rigtig, men denne
konklusion, er jeg først kommet til, ef-
ter at sæsonen sluttede.
I den forbindelse vil jeg endnu engang
sige tak til Walter Schwaermer for
hjælpen i denne kritiske situation.
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2.holdet har ikke indfriet vore forventninger. Opryk-
ningen glippede længe før turneringen sluttede, og det
var bestemt ikke, fordi 3. holdet tog et point fra dem.
Jeg glæder mig meget til den kommende sæson. Vi har
med John, Flemming, Lars og Brian en dygtig træner-
stab, og spillermaterialet har bestemt en kvalitet, som1-_.---------1 svarer til de sportslige mål, vi har sat os.
Jeg ved udemærket, at trænerne og spilleme ikke gerne

.vil høre, hvad vi forventer af dem i den kommende sæ-
son, men det kommer de til, for vi er blevet opfordret
til at udarbejde en fremtidsplan. Det har vi gjort - den
blev godkendt, derfor mener jeg, det er legalt at min! e
hinanden på, hvad den indeholder, og hvor vi står.l-"':::;~~:!:;;~:'-..JDet er mege~ vigtigt, at vi alle , spillere og ledere, r-
søger at arbejde hen mod målet, med de muligheder vi
har, og hvis der indtræffer uforudsete ting, er det jo ikke
forkert, at man undervejs reviderer planen og ændre
organisationen, hvor det er nødvendigt.
Jeg føler endnu ikke, at vi er kørt af sporet, foreløbigt
står der i vores plan, at i 1994 spiller vort l.hold i Serie
l, 2.holdet i Serie 4, 3.holdet i Serie 5 og 4.holdet i Serie
6.

t---------I Ungdomsafdelingen.
Det er mit indtryk, at ungdomsafdelingen generelt set,
er kommet godt gennem sæsonen 1992.
Afdelingens slagskib var også sidste år ynglingeholdet,
selvom det ikke nåede helt til tops i mesterrækken. Vi
har nu haft et par gode år med ynglingeholdet, og
selvom vi må erkende, at det nok vil tage et stykke tid,1- -1inden vi når samme niveau, kan vi dog glæde os over,
~t d~ fleste t~enter fra holdet, nu er mødt op til træning
1 sernorafdelingen og prøver at gøre sig gældende der.
Helt til tops nåede vort damehold, som også hører t; .
ungdomsafd. Holdet har vundet alt, hvad man
vinde i løbet af en sæson, og prikken over i'et, var be-
stemt det JYSKE MESTERSKAB.

~ HAVNBJERG
~ TLF. 74451737

Havnbjerg Butikscenler .

~
URE GULD SØLV

TLF. 74 45 37 57
Storegade 15 A • 6430 Nordborg

m
JEL~CENTER
TLF. 74 4501 52

STOREGADE 15·6430 NORDBORG

I~~; ;+,.IJ '~I siden 1865 .
7, '" a(1i1.~\-pabordet hvor
~) venner mødes
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Der har været store problemer med at få besat de for-
skelligepost, og for at få disse problemer ud til diskus-
sion og en eventuel løsning, vil der blive arrangeret
nogle temadage i 1993, JBU tilbyder også kurser, som
behandler emnet, et sådant kursus er bestilt. Man er
også i NB opmærksomme på, at lysten til at spille fod-
bold i de yngre årgange, er blevet mindre, selv efter
Danmarks triumf ved EM.
Selvom man i ungdomsafdeligen har været meget ak~
tive for at hverve nye medlemmer, har udbyttet været
beskedent. Man arbejder videre, og håber at udviklingen
kan vendes.

OLD-BOYS AFDELINGEN.

OB har netop afholdt ge-
neralforsamling, den om-
tales andet sted her i bla-
det. Men man har fået ny
formand, nemlig Peer
Christiansen.

Peer Christiansen

ÅRETS IDRÆTSMAND 1992.

Bygningsartikler - Trælast

Nordborg Trælasthandel

[I]~
Holmgade 39· Til. 74 45 14 57

a;i\klipog hårdesign== \\" \ for hende~ . h-== ,. / og omra.J '< •. , >,
vi Lene Larsen, Staticnsve] 5 (vI Kvickly)

Til. 74 45 37 64

Statlomvej " Telefon 74450533
6430 Nordborg Fax 74454434

rntBJ!!I... . .' .. . - .
Danfoss pr. Nordborg, tlf. 74 45 18 18

'74 45 18 18 BIIII1.30 74 4918

Oceka·købmanden ~I

Årets Idrætsmand skal
fremover kåres på gene-
ralforsamlingen.
Bestyrelsen havde fundet
en værdig NB'er til Årets
Idrætsmand, nemlig
Bjarne Jensen, til lykke
med det. EJNAR LORENSEN

købmand, Turøvej42, Kirkeby

Tlf. 74 45 00 55
Bjarne Jensen

Th. Brorsens Vej 1 6430 Nordborg

KROGH's
BAGERI

Th.Brorsensve] 56
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matas
vI Bente Sudergaard
Tlf. 7445 17 11

toregade 35 - Nordborg

Arets tilskuer.

Der var blomster og vim-
pel til Kaj som årets til-
skuer, Kaj er altid at finde
på sidelinien, og det både
når det går godt, og ikke
mindst, når det går min-
dre godt for NB, det er
spillerne glade for.

Kaj Jensen
Nord-Als Cup 93

Nord-Als Cup 93 hænger i en tynd tråd, man tvivler på,..,.-----------1 at der bliver en Cup i pinsedagene i år. Responsen fra
de udenlandske klubber er ringe, der skal som bekendt
være deltagelse fra 5 andre EF-lande, for at få den lo-
vede EF-støtte, og uden den går det ikke.

Danbo Super
Th.Brorsensvej 46

6430 Nordborg
~ 74 45 11 09 Blomster til Conni.

Conni fritages fra besty- •••--------.,1-----------4 relsesarbejdet, hun skal
bruge tiden på noget an-
det, som er meget vigti-
gere, og vi glæder os til et
nyt medlem i NB's ung-
domsafdeling.
Conni skal have tak for
et par gode år i bestyrel-

~~~ sen og andre gøremål for
klubben.

Cenfer Sko •
IIfølmulh BUfS

Hovnblerg Butlhclnlør
6430Nordborg - telr. 453374

O~ b~al.r sig altid at gi til fagman-
den

HANS SCHMIDT
Ure & optik - Guld.& sølv

Uljtertolt 8a
trf.74450015

Conni B.Ko/mos
Jeg synes, at året 1992 stort set har været et år,
kan "arkivere" med god samvittighed - sluttede Peter.

UNGDOMSAFDELINGEN.
Efter et år som formand i ungdomsafdelingen, mente
Erik, at det var naturligt at gøre status over, hvorvidt
man havde levet op til den målsætning, man havde ud-
arbejdet for ca. l år siden.
Måske var det lykkedes på det sportslige, men ikke hvad
angår forøget medlemstal, man havde ellers haft mange
jern i ilden for kapre nye medlemmer. 2 gange havde
man med succes afholdt et arrangement, der hedder
UVelkommen til klubben" - l gang i Havnbjerg og l
gang ved Idrætscentret, nogle af deltagerne er dog senere
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Lidt om
programmet
FEST·I·BY·komiteen har på en
række møder i løbet af efteråret
udstukket rammeme for festda·
gene. Af programmet fremgår
det, at vi har valgt at afkorte
FEST·I-BY·dagene med en dag
således, at vi først starter om
torsdagen. Denne aften af·

holdes lottospil og "De unges
Aften" i ølteltet. Her vil der
blive forskellige former for
underholdning og ind imellem
spiller Perron·7 disko·musik.
Fredag (Storebededag) afvikles
de to store frokoster for hen-
holdsvis damer i Hal1 og herrer
i ølteltet. Om aftenen bliver der
"Ladies Nighf' i Ha11. Musik·
ken til frokosterne leveres af

I Be"~ agsferien afholdes atter
FE Y" som der er blevet
de.sidste 25 år. SPORTEN har
talt med FEST·I·BY·komiteens
formand, Sven' Erik Frederik·
sen, som udtaler: • Når FEST·
I·BY løber af stabelen den 6.·9.
maj i år, vil de færreste næppe
lægge mærke til nogen æn·
dringer i forhold til tidligere år.
For det er ikke på selve fest-
pladsen og ej heller i proqram-
met, der er sket de store ny-
skabelser. Det er derimod i
selve planlægningsarbejdet, at
der virkelig er foretaget radikale
ændringer. NB og NH udpeger
som hidtil medlemmerne af
FEST·I·BY·komiteen, men an-
tallet af komitemedlemmer er
skåret væsentlig ned i forhoki
til tidligere, idet komiteen nu
kun består af 5 medlemmer. Til
ge'}c"",, har komiteen så ud·
dek t arbejdet til i alt en
snes forskellige udvalgsfor·
mænd som hver især har ned·

sat udvalg til varetagelse af de [tj~~~~§~~~~§§~~~~~~~~forskellige aktiviteter/arrange·
menter. Disse udValgSkal fore-
tage.detailplanlægning, budget·
tering og udarbejde' vagtplaner
m.m. . Vi håber på denne
måde, at gøre de enkelte hjæl·
pere. mere engagerede og an·
svarabeviste omkring netop de·
res aktiVitet/arrangement,· når
de allerede på et tidligere tids·
punkt bliver draget med ind i
planlægningen. - 7 -



Stambordsorkestret til damerne
og Chasse til herrerne. Og så
fortsætter Stambordsorkestret
om aftenen til "Ladies Night".
Lørdag eftermiddag afvikles
Den Danske Bank-Cup som en
gadeturnering, hvor der bliver
mulighed for at tilmelde sig i
forskellige sportsgrene. Lørdag
aften afholdes Galla-aftenen i
Ha11, startende med fælles-
spisning, hvor der indimellem vil
blive afviklet nogle konkurren-
cer med store præmier. Denne
aften udtrækkes også vinderne
af et stort kontant-lotteri, som
man vil få mulighed for at købe
lodder til i forvejen. 1.præmien
er 10.000 kr. kontant. Og hvis
vinderen er tilstede i hallen
lægger FEST-l-BY 2.000 kr.
oveni præmiesummen. Danse-
musikken lørdag aften er lagt i
hænderne på "Klaus & Ser-

vants" . Søndag formiddag
trænger vi alle til at få lidt
motion, så derfor arrangeres et
stort FAMILIECYKELLØB med
start og mål fra festpladsen. For
at gøre det hele lidt mere fest-
ligt har vi engageret et fantas-
tisk sprudlende og komisk jazz-
orkester (Ramsing Street Para-
does), som nok skal få det til at
"rykke" i folk. Orkestret spiller
bagefter til en omgang "Fro-
kost-jazz" i ølteltet, hvor vi tra-
ditionen tro serverer gratis sil-
demadder. Om eftermiddagen
afholdes "Børnenes Dag" med
de sædvanlige børneaktiviteter
og dennegang vil vi prøve at
afvikle et "Børne-Grand-Prix".
Tivoli har igen lovet at børnene
kan benytte alle de kørende
forretninger til halv pris søndag
eftermiddag. Og så er det hele
forbi, når vi når til søndag aften.

Økonomi
Overskuddet fra de sidste års
FEST-I-BY'er har ligget ret kon-
stant på ca. 100.000 kr., og det
er da også det beløb, vi stræ-
ber efter at nå igen. Vi har valgt
ikke at satse en masse per II
på dyr musik, men derirt..J'
holdt os "på måtten". Ikke
desto mindre håber vi seMøl-
gelig, at folk vil strømme til
Festpladsen i stort tal trods det,
at vi har skåret en dag væk, og
vi har strammet vores musik-
budget op. FEST-I-BY-komiteen
ønsker alle SPORTENS læsere
et godt nytår og et på hyggeligt
gensyn i Bededagsferien.
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NB:
Vær især opmærksom på. at benskin-
ner skal være dækket af strømperne,
som skal gå helt op under knæet.

GULE OG RØDE KORT:
Anvendelsen af gule og røde kort står
nu i selve lovteksten. Gult kort vises
ved en advarsel. Såfremt spilleren
skal have advarsel nr. 2. vises først
det gule kort - og derefter det røde
kort.
OBS:
Såfremt den anden forseelse i sig
selv er til en udvisning. vises kun det

. røde kort.

MÅLSPARK OG FRISPARK I EGET
MÅLFELT:
Et frispark til det forsvarende hold i
eget målfelt og et målspark må tages
fra et hvilket som helst sted i målfel-
tet. (Hidtil skulle det ske fra den halv-
del af mårteltet. hvor forseelsen blev
begået/bolden gik ud af spil).

. FORSÆTLIG TILBAGELÆGNING TIL.
EGEN MÅLMAND:
Ændringen lyder:
'Når en spiller forsætligt sparker bol-
den til sin egen målmand, må denne
ikke røde bolden med hænderne. Hvis.
målmanden rører bolden med hånd
eller hænder, skal han straffes med et
indirekte frispark, som skal tages fra
det sted, hvor forseelsen blev begået,

- 9 -

Fodboldsæson med nye regler
Målmandsreglen m.m. træder i kraft i JBU's turneringer i 1993- Gennemgåændringerne med spillere,
trænereog ledere med udgangspunkti nedenstående informationer . _.

')

)

[tr. dog frispark til det torsvarende
parti i eget rnåltelt.'

Læg mærke til ordene 'forsætligt,
sparker og rører'.
'Forsætligt' vil sige 'med vilje'. 'Spar-
ker' er noget, man gør med foden
eller fødderne og 'rører' skal tages
meget bogstaveligt. Der skal således
dømmes indirekte. frispark, selvom
målmandenuforsælligt kommer i
berøring med bolden med hånd eller
hænder i forbindelse med en' med-
spillers forsætlige/bevidste tilbage-
lægning med fødderne. '

Læg mærke til, at det er tilladt
målmanden at røre bolden med
hånd/hænder, hvis den er spil,
let tilbage iii ham med hove-
det,brystet, låret, knæet o.S.V_

Læg mærke til, at et indkast
må kastes til målmanden, som
her uden straf kan bruge
hånd/hænder.

Læg også meget mærke Iii
følgende: Hvis en spiller lindet
på at omgå ånden i loven ved
forsætligt at "løfte" bolden op
med foden og f.eks. heade bold
den tilbage iii sin målmand
eller spilleren lægger sig på
knæ og skubber bolden tilbage
så er der tale om utilbørlig

JBr ar besluttet at iværksætte
ær erne i fodboldloven fra og
me sæsonen 1993. Det drejer sig
bl.a. om tilbagelægninger til målman-
den, som har været i brug i Dan-
marksturneringen og internationale
kampe siden 1. august 1992.

Flere af ændringerne, der er foretaget
af FIFA (det internationale fodboldfor-
bund). sigter på at gøre spillet hurti-
gere og mere dramatisk specielt i
straffesparkfeltet. Det seneste halve
år, har bekræftet, at reglerne virker
efter hensigten.

I det følgende gennemgås alle de
ændringer, som spillere, ledere og
trænere - bør kende og begynde at
vænne sig til i forbindelse med
træningskampene. Det vil nok være
en god ide at' gennemgå' reglerne -
med baggrund i oplysningerne på
disse sider - på et spillermøde i klub-
ben, evt. med deltagelse af en dom-
mer. .

)
')

SPILLERNES UDSTYR:
E r": r, hvis udstyr ikke er i over-
en melse rned loven, skal ved
første standsning i spillet. bortvises
fra spillepladsen, så udstyret kan
bringes i orden. Spilleren må først
genindtræde under en standsning i
spillet, og dommeren skal kontrollere
udstyret. .



optræden, der straffes med ad-
varsel 09 indirekte frispark.
Det er saledes i denne sam-
menila:ng ,helluden betydning,
om malmanden efterfølgende
overhovedet rører bolden.

VIGTIGT:
Foreningen af Lokalunioner har
vedtaget. at reglen vedr. tilbage-
lægninger IKKEonifaller rækker for
spillere op fi/12 år.

12 konkrete eksempler
1. En spiller sparker forsætligt bol-

den til egen målmand, som beo
finder sig i strattesparkteltet,
Målmanden rører bolden med
,håndlhænder:

Kendelse:
Indir.ekte frispark.

2. .En spiller sparkerforsætligt bol·
den til egen målmand, som beo
finder sig udenfor straffespark·
feltet:Målmanden foddribler ind
i straffesparkfeltet og samler
bolden op.

Kendelse: .
Indirekte frispark

3. En splller sparker målspark til
. sin målmand, som befinder sig

udentor straffesparkfeltel Mål·
manden foddribler ind i straffe'
sparkfeltetog samler bolden op.

. Kendelse: '
Indirekte frispark '

4. En spiller sparkerforsætligt med
hælen bolden til sin målmand,·
som berører bolden med' 9.
,håndlhænder.

Kendelse:
Indirekte frispark.

5. En anqriber sparker bolden mod
mål. En forsvarsspiller lægger
bolden død (træder på den) for
at målmanden kan løbe til og

. sanilebolden op, hvilket han så
gør.

Kendelse:
Indirekte frispark.

6: En forsvarsspiller vil sparkebol-
den væk, menhelkikser sparket,
såledesat bolden fra hans fod i
stedet går til hans målmand,
som samler bolden op.

Kendelse:
Spillet fortsætter. Bolden er ikke
forsætlig/sparket iil målmanden.

7. En angriber sparker bolden mod
mål. Bolden rammer på vejenen
forsvarsspiller og ender hos
målmanden, som ører bolden
med hånd/hænder.

Kendelse: .
Spillet fortsætter. Bolden -er ikke.
forsætligt sparket til målmanden.

8. Målmanden er kommet udenfor
straffesparkfeltet og erobrer
med fødderne bolden fra en
modspiller. Målmanden foddrib-
ler ind i straffesparkfeltet og
samler bolden.

Kendelse:
Spillet fortsætter. Bolden er sidst
spillet af ~n modspiller.

En forsvarsspiller sparker bol-
den til en anden torsvarssplner,
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som uden at røre bolden i'ader
den' 'gå til målmanden, som
berører bolden med håndlhæn-
der.

Kendelse: .
. Indirekte frispark. .0
10. En forsvarsspiller sparker bol-

o den tværs over eget straffe'
sparktelt; hvor ingen'andre spn-
lere end målmanden er inærne-
den. Målmanden løber ud og
samler bolden op.

Kendelse:
Indirekte frispark.

11. En angriber og en forsvarssoiller
løber begge efter bolden.' For-
svarsspilleren tackler og som re-
sultat af tacklingen løber bolden
til målmanden, som bilrører den
med håndlIiænder.

Kendelse:
A. Hvis dommeren skønner, at for'.

svareren ikke forsætligt spillede
bolden til målmanden, skal spil·
let fortsætte.

B. Hvis ,dommeren derimod
skønner, at det var forsvars'
spilJerens hensigt at spille mål·
manden, dømmes der indirekte
frispark ..

12. En torsvarssplller spar!\\
forsætligt bolden til sin rrlJ
mand, som rører bolden med
hånd/hænder og hindrer derved
bolden i at gå i mål.

Kendelse:
o Indirekte frispark.

set i klubben.
Vi har store problemer med at finde spillere til pigehol-
det, uden resultat har der været omdelt sedler i skolerne.
Der er startet et samarbejde med Egen for junior og
ynglinge, og det ser ud til at blive ganske fortræffeligt.
Man havde samme problemer i Egen, som i NB, man I----~~~----'I
manglede spillere til disse 2 årgange. S ·1
Der er tilmeldt 3 kombinerede hold fra Egen og NB i pi
1993 under navnet NB/EUI Nord-Als. Det bliver så fodbold
spændende at følge disse hold i turneringen. •
Erik bragte - som Peter også problemet med mangel på I
trrrre og ledere på banen. Nord-Als
[)I.Jurde være en naturlig ting, at seniorspillere ef- o Boldkl'ub
ter at havde lagt de største ambitioner på hylden
meldte sig og gjorde deres "værnepligr i klubbens ••• ----- •••••-----1
ungdomsafdeling -
sagde Erik, nogen melder sig heldigvis, men det er ikke
nok.
la

Generalforsamling I Old-Boys.
28 OB'er var mødt og Bent Riemer blev valgt til
dirigent.
Old-Boys A blev nr. 1 i sin puIje - Old-Boys B
nr.10, Grand OB A nr. 6 og Grand OB B nr.11.
OB A vinder SI pokalturnering. Old-Boys har
haft besøg af Vejle Boldklub's Stjerne hold i for-
bindelse med Nordborg 92.
Old-Boys afholder SI pokal stævne ved Nord-Als
Idrætscenter også et Nordborg 92 arrangement.
Der var tak for samarbejdet med NB's senior-
og ungdomsafd., klubhus og Idrætscenter.

. g ros til holdene, vi har betalt for mange
b r iJ.m.turneringen, dette skulle ikke gerne
forekomme i 1993.
Claus aflægger rengskabet, der blev godkendt,
dog med et lille underskud.
Et forslag fra bestyrelsen at hæve kontingentet
fra 400kr årlig til 500 kr. blev vedtaget.
Formanden var på valg, Ole Dall ønskede efter
5 år ikke at fortsætte, ny formand blev Peer
Christiansen (se side 5)
chr.blom.

Slort udvalg I dameløj
Sloregode 37 . 6430 Nordborg
4 o Tlf.74 451579 .
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Lockst kler
Tlf. 74490883

Parallelvej 2 • Lavensby

Et godt sted
at starte

~ DEN DANSKE BANK

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

Telefon 74 49 13 43

~

'HAFNIA
SERVICE

KUNDECENTER
Mads Clausens Vej 1
6430 Nordborg
Telefon 74 45 02 05



M.PERREGAIlRD AIS

Nyt fra I •• I II:DUT

Vi vil her igennem SPORTEN gerne sige tak til lille-
putterne for en herlig og meget fin sæson. .
Vi har haft mange gode timer sammen, både til
træning, kampe og stævner. '
Det er ikke mange trænere, der er så heldige, som
vi har været. Her tænker vi på jeres opførsel, når vi1-----------1 har været ude til kampe, hvor vi har set andre hold,

=: ;; ~ som slet ikke havde nogen form for disciplin.
C. O :;; F.eks. på turen til Lunderskov, hvis vi havde sagt det
II) • -. må l, og det må I ikke, så var den sag ude af verden,Ja ~ II) hvorimod flere af de andre trænere styrtede rundt i..•. •..
O • Cl) 2 døgn for at styre deres spillere....I ~ "O (god reklame for NB/red.)
II) C) ~ I 11 mands turneringen lå vi efter foråret på en fin

••.• CO Cl) 2.plads, men sluttede efteråret i den forkerte ende,
ID "tJ C) pyt med det, vi tager revance senere .• II) ~Z C (1) 17mands turneringen så det længe ud til, at vi skulle
~ O :er vinde rækken, men blev til sidst overhalet af Lysa-
II) ~ C bild.(ærgerligt).;æ ~ > I indendørsturneringen sluttede A-holdet som nr.2
••• .r:. ~ og B-holdet som nr.3. Begge hold har deltaget i

følgende indendørsstævner:1----------4 Midt-als -, Egen -, LSG -, Svenstrup - og Dybbøl Cup,
derudover har A-holdet deltaget i Broager Cup.
Heraf skal nævnes, at A-holdet fik ee.n 1.plads og to
2.pladser, for B-holdet een 3.plads i Dybbøl Cup,
hvor vi tabte 2-3 til SUB, som dog senere vandt fi-
nalen 7-0.
Vi vil hermed gerne sige en stor tak til forældrene for

1- -1 en fantastisk opbakning. Vi har haft et trofast publi-
kum i jer, og ingen andre hold har haft 6 biler til
rådighed, hver gang man skulle ud til kamp.

NMANGETAKN. .,~,
I den nye sæson bliver Vagn i lilleputafd., hvor f'!,..)l
skal træne sammen med Bjarne Jensen, Kim og jeg
skal have drenge-holdet sammen med Kieran Daly,
På gensyn med sportslig hilsen.
Vagn, Kim oa Steen

14'0 NORDBORG· ,.(7) MOIMMRK

~744S0150 • ~1«07110
KORN - FODERSTOFFER

BIL-HJØRNET

S·'" vi Frederik Holm
IIII!t.l.': Løjtertoft 13

6430 Nordborg

Tlf. 74 45 1704

~~~

~Æ
Storecade 278 . Nordborg

TIL 74 49 OS 67

~
Nyt syn

BYENS GRILL

fAKarin 'V' Bjarne

Storeqade 50 74451986

DIN LOKALE OPTIKER

K. V. OpTIk
"II Kaj v. e. Kristensen . Aidepladsen 1 6430 Nordborg

TELEFON 7445 15 51 - 74 49 05 49

- 12 -

350 kamps
JUBILÆUM cDreYf!~~e.fViee-

vi Nis Dreyer - AUT. EL·INSTALLATØR
.I All indenlor el-branchen
.I - også salg al el-arlikler og hårde

hllkievarer.
Brønd r« Holm Tlf. 74 45 02 01
6430 Nordborg BIIIII. 30 74 14 03

Kieran Daly

Så har den første NB'er spillet 350 seniorkampe, og
det blev Kieran, efter billedet ovenover, ser det ikke
ud til, at han har taget væsentlig skade af det.
SPORTEN ønsker til lykke samt held og lykke med
den næste 350 kampe.

ERIK JENSEN
V.V.S.Nordborg llpS

Mellemvej 2 - Nordborg

Telefon 74 45 05 65
Biltlf. 30 74 05 65

Gasfyr - Oliefyr - Varme - Sanitet
samt blikkenslagerarbejde

- 13 -

NORDBORG
FARVE & TAPET

Storegade 17 - 6430 Nordborg
Til. 74 45 00 69

LANGESØ HERREFRiSØR
vi John H. Rasmussen

Drej et godt nummer

74451231
UNDGA VENTETIDEN - BESTIL TID

Mågevej 2, Langesø

MALERMESTER

~w~
Mellemvej 21 - Nordborg

.7445 1852
MALERMESTER

HANS J.
PEDERSEN

HESSELH0JVEJ 10
6430 NORDBORG

Telefon 74 45 1679,
BIlIII. 30 74 50 39


