


Børge Jeg har været 3 år i EUI,
hvor jeg trænede deres
Serie 4, sluttede med at
rykke ned i Serie 5.

Sporten Hvilke væsentlige forskelle
er der mellem NB og EUI.

Børge Nu er NB kun en boldklub,
modsat EUI som er en for-
ening med mange
idrætsgrene, alene heri en
stor forskel, og i de tre år
jeg var hos naboen EUI,
skulle jeg acceptere mange
flere ting, modsat i NB. Det
skal også nævnes, at der i
EUI, var et meget godt
sammenhold.

10 Spørgsmål til Børge Neesgaard.

Børge Neesgaard

Sporten Hvordan betragter du NB's
sportslige situation - er
Serie 2 det højst opnåelig.

Børge Nej det vil jeg ikke sige,
men er der spillere til det,
kunne Serie 1 eller højere
da være dejligt, og i så fald,
skal 2.holdet følge med op
efter.

Sporten Har du stadig opgaver in-
denfor NB.

e Ja jeg har de sidste år
været kampaftaler for 5 og
7 mands turneringen, ikke
det store arbejde i det, men
det er dejligt at være blandt
NB folk igen. Jeg har også
"fløjtet" nogle af disse
kampe, det er virkelig en
oplevelse.

Sporten Hvilke klubber har du
trænet udover NB.

Sporten Hvilken af de mange funk-
tioner,du har beklædt inde-
for NB ,har været den mest
spændende.

Børge Puha, det er et vanskeligt
spørgsmål, det er næsten
umuligt at svare på eller
beskrive med en kort kom-
mentar uden at fylde hele
SPORTEN - men tiden som
formand i ungdomsafdelin-
gen,· det var nogle dejlige
år.

Sporten Ville en evtl.
sammenlægning af klub-
berne på Nord-Als efter din
mening være en fordel eller
ulempe for fodbolden på
Nord-Als.

Børge Det ville jo nok skabe nogle
stærke ungdomshold, men
jeg tror, der vil gå nogle år
endnu, før det bliver ak-
tuelt.
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~ HAVNBJERG
~ TLF. 74 45 1737

Havnbjerg Butikscenter

~
RE GULD SØLV

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

Sporten Hvis du idag skulle vælge fritidsinteresser,
ville du så vælge fodbolden igen.

~
JEL-CENTER

TLF. 74 4501 52
OREGADE 15 o 643(1 NORDBORG

'Ii '.i,j~ \:\\ .l/l .\11 siden 1865,~ ~J
(~M\-påbordet hvor
~) venner mødes
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Ja det skulle have noget med fodbold at
gøre, ingen tvivl om det.
Jeg vil slutte med at ønske .NB held og
lykke fremover.
B.Neesgaard.
Sporten siger tak til Børge og ønsker alt godt

fr~over. ..--~--------------~
~~'\\klip og hårdesign--=-ff'==: ' r~, for hendeE og ham

vi Lene Larsen, Stationsve] 5 (vi Kvickly)
Til. 74 45 37 64

Børge

Ny mand I bestyrelsen

Fredy Naef

På et spillermøde, afholdt den 11.3.93, blev
Fr,edy Naef valgt som spillerrepræsentant til
b( relsen.
Som suppleant blev Ken Wonsyld valgt.

Th. Brorsens Vej 1 6430 Nordborg
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Bygningsartikler - Trælast
Nordborg Trælasthandel

Holmgade 39 . TIl. 74 45 14 57

StatIonsvej " Telefon 74450533
6430 Nordborg Fax 74454434

1ImI!!I""I ' , '.' .,,'
• I - '

Dantoss pr. Nordborg, til. 74 45 18 18

07445 18 18 BilIII. 30 74 49 la

Ocekaokøbmanden~I
EJNAR LORENSEN
købmand, TUrDve/42, Kirkeby

TIt. 74 45 00 55

KROGH's
BAGERI

Th.Brorsensve] 56



malas
vI Bente Sudergaard
Tlf. 7445 17 11

toregade 35 - Nordborg

NYT FRA UNGDOMSAFDELINGEN.
Trænermangel.

Trænerposterne er efterhånden ved at være besatte.
Dog er der stadig enkelte huller, så hvis der bladt
FORÆLDRE,OLD-BOYSSPILLERE, SENIORSPILLERE1-------------1 m.m.er nogle, som har lyst til at gøre en indsats for
NB, skal de kontakte Erik Nørskov. Man skal også
melde sig, selvom man ikke har speciel trænerer-
faring. Tænk på at man som barn selv havde stor
gavn og glæde af, at der var en voksen, der havde
lyst og tid til at træne en.

Kampfordeleren meddeler.
Birger Andersen som er klubbens kampfordeler
meddeler, at man i år ikke vil tolerere de mange
sidste øjebliks anmodninger om flytning af kampe. I
år vil en kamp kun blive flyttet, såfremt der foreligger
en skriftlig anmodning senest 28 dage før planlagt1----------...afvikling. Husk det trænere. Det må være rimeligt,
at kampfordelerne og dommerklubben får accep-
table arbejdsvilkår.

Danbo Super
Th.Brorsensvej 46

6430 Nordborg
~ 74 45 11 09

Center Sko •
I

Ihlmulh BUIS

Hovnb[erg Fullk!c,nler
6430.Nordborg - telf.453314

Dat betaler sig altid at gå til fagman-
døn

HANS SCHMIDT
Ure & optik - Guld & sølv

LElJtertolt 8a
tlf.74450015

•

Radio Als
Ligesom andre klubber lider NB under dalende
medlemstal. For at synliggøre de forskellige afdelin-
gers træningstider vil der i uge 12 og 13 blive sendt
meddelelser ud gennem Radio Als. Der vil ligeledes
blive sat sedler med træningstider op på skole' .
Kvlckly, Favør m.m., ligesompuslingeafdelingen
sende sedler hjem med nuværende spillere, så de
kan kontakte deres kammerater.

Besøg fra Hamburg.
Peter Glock oplyser, at en klub i Hamburg har rettet
henvendelse til NB angående en venskabskamp i Kr.
Himmelfartsferien mod NB's lilleputter. NB har ac-
cepteret.
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Spændende job tilbydes I
Som bekendt har vi nu i flere måneder forsøgt at finde en træner til ynglingeholdet
Vi har kontaktet adskillige personer, både mundtligt og skriftligt, men uden resultat
Heldigvis har Verner indvilliget i at fortsætte, således at holdet ikke står uden træner
her i opstartfasen. .
Desværre er der nu mange der tror, at problemet er løst, fordi Verner '"kører sæsonen
ud". Det vil han også meget gerne, men ikke som '"full-~ime job'". Derfor har vi fortsat et
problem, idet bestyrelsen for nogen tiden siden lovede Verner, at han måtte trække sig
tilbage fra trænergerningen og bruge sin. tid på noget andet indenfor Nord-Als Boldklub.
Dette løfte agter vi at holde, og hvis vi ikke finder en.anden løsning, skal bestyrelses-
medlemmernetrække i træningsdragten og træne dette hQldl
Kære NB'er, dette kan da ikke være rigtigt? Findes der virkelig ingen i NB, som kan

tage sig en sådan opgave?
I alle glemt jeres fortid som fodboldspillere, og alle de trænere og ledere, som har

o et deres fritid på at træne og passe jer?
For dem har det bestemt ikke kun været et "offer", for et sådan stykke arbejde for en
forening, er heldigvis også forbundet med en masse gode og positive oplevelser.
Tænk lidt på det I '
Vi har dog heldigvis mange, som stadigvæk engagerer dem i foreningsarbejde, og det
er vi meget taknemlige og glade for. De optræder oven i købet ofte som Tordenskjolds
soldater i NB, til dem er denne appel selvfølgelig ikke rettet.
Bestyrelsen er også klar over, at tiden har ændret sig, at det ikke mere er så nemt, at
skaffe frivillige hjælpere til foreningsarbejde, som i '"gamle dage'".
Måske er løsningen på dette problem, at vi fremover deler opgaverne på (endnu!) flere
personer, således at den enkelte ikke mere er fastlåst i et bestemt tidsskema, når man
påtager sig et stykke arbejde for klubben.
For en træner kan dette betyde, at man engang imellem har mulighed for at "holde fri'"
og kan overlade holdet til en anden. .
Dette vil vi nu prøve i ynglingeafdelingen, i håb om, at vi under disse betingelser, kan
finde en eller to, der vil hjælpe Verner.
For en ordens skyld, skal det nævnes, at både Mogens Christensen og Claus Clausen
er tilknyttet afdelingen som holdledere - der er altså allerede sammensat et godt team.
Yderligere skal det nævnes, at vi går med planer om, at sende vore ynglige- og junior-
hold til Tjekkiet i år. Desuden er det sikkert ingen nyhed mere, at vi har indgået et sa-
marbejde med EUI omkring disse årgange - så et mere spændende job end dette, kan
vi for tiden ikke tilbyde i Nord-Als Boldklub.

ret går opgaven ud på at træne vort yngligehold 15-20 gange i løbet af året og følge
t par gange til turneringskampe.

Vi glæder os meget til at høre fra nogen, som vil hjælpe os. Og husk, lykkes det heller
ikke denne gang, må bestyrelsen træne holdet - og det vil da være synd for deml
I denne forbindelse, vil jeg gerne ønske alle hold i NB, en god start på den nye sæson
med mange gode kampe og resultater, samt mange positive oplevelser med fodbolden
i løbet af året.
Jeg synes, vi er kommet rigtigt godt i gang i år, og der er god grund til glæde sig til
sæsonen 1993.
peter glock
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Resultatet af
SKOLE-CUP 93
Klasser: Nr.1: Nr.2:

1.klasse Havnbjerg 1A Nordborg 18 I

2.klasse Nordborg 28 Guderup 2.A

3.klasse Nordborg 3A II Guderup 3

4.klasse Nordborg 4A I Guderup 4A

S.klasse Guderup SA II Guderup 58 I

6.klasse Havnbjerg 68 I Havnbjerg 68 II

7.klasse Guderup 78 Oksbøl 7

8.klasse 0sterlund 8D Guderup 8A

Skole-Cup 93.

104 hold, ca. 600 skoleelever, 211
kampe med 932 mål, det er Sko-
le-Cup 93 i tørre tal.

Finn, een af de mange frivillige hjælpere
ved Skole-Cup 93, i samtale med nogle
af de mange deltagere.
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Oksbøl blev vinder af børnehaveklassen~~~- p~--------------------~

Per får hjælp ved lodtrækningen af
Sydbank Sønderjyllands gavecheck på
500 kr.

Vinder af checken blev 2B fra Nord-
borg Skole.
En repræsentant fra 2B ses her med
checken.
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8. klasse nr. l Østerlund 8D

8~klasse nr.2 Guderup 8A
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FEST-l-BY
Fest-l-By udvalget laver i år et superlotteri.

~ NU STARTER SALGET AF ~O\\DA{IS'

~ NordalsBoldklub& {~Ii~
~ Nordals håndboldklubs "\!~.
Fest iBy superlotteri

1. Præmie 10.000kr.
.2. Præmie 8.000kr.
3. Præmie 4.000kr.

Kun 1000 lodder a 50 kr.
Lodsedlen er udstedt i 1000eksemplarer.
Lodsedlerne sælges i tiden 5. marts 1993til 5. maj 1993.
Lodtrækningen foretages af notarius publicus torsdag den 6. maj
1993,og offentliggøres lørdag den 8. maj 1993ved Fest i By's fest-
aften i Nordals Idrætscenter.
Regnskab er fremlagt hos reg. revisor Claus Clausen, Storegade
28,6430 Nordborg i tiden 1.- IS. juli 1993.
Vindernumrene bekendtgøres i dagbladet Jydske Vestkysten den
15. maj 1993, og i ugeavisen »Alsposten« den 18. maj 1993.
Præmier udleveres hos Kjeld Høi, Østerhaven l, 6430 Nordborg,
senest den l. juni 1993.
Præmier der er udtrukket på ikke solgte lodder tilfalder NH &
NR '

Hvis vinderne er tilstede i Nordals Idrætscenter lørdag
den 8. maj 1993, ved Fest i By's festaften, udbetales

1000 kr. ekstra til hver vinder.
Ost i By 6. maj - 7. maj. - 8. maj - 9. maj Fest i By

Stort udvalg j dametøj
Store gade 37 . 6430 Nordborg

TH. 74 451579

Locks. k/er
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
Chancen for at vinde en af de tre kontantpræmier er 1-----------04
meget stor, idet der kun bliver solgt 1000 lodsedier.
Alletrænere og ledere i klubben skal hjælpe med
at sælge lodsedier (til spillernes forældre, venner,
naboer, familie osv.). Kjeld kontakter jer.
Håber alle støtter lotteriet.

kjeld høi
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~

HAFNIA
SERVICE

KUNDE CENTER
Mads Clausens Vej 1
6430 Nordborg
Telefon 74 45 02 05



TELEFON 7445 15 51 - 74 49 05 49

,

Nyt fra Old-BoysM.PERREGAIlRD AIS·
DGI pokalturnering.

Der er tilmeldt 3 hold til DGI sønderjyllands pokal-
turnering for Oldboys - Grand Oldboys og Veteraner
(over 45 år).....----------1 Årsagen til at Veteranerne er tilmeldt denne turner-
ing, er den, at der ikke var hold nok på Als og Sun-
deved til at lave en mere lokal turnering.
Vi har i bestyrelsen endvidere drøftet muligheden for
at lave en "intern" turnering med hold her fra øen.
Er der nogen af Old-Boys, som har andre ideer, så
kom frem med dem, vi er åbne for gode forslag.
chresten

•• ,O NORDBORG· •• 71 MOMMARK

~7«50150 . ~7«07l10
KORN - FODERSTOFFER

Spil
fodbold

i
Nord-Als
Boldklub

*

Guleærter turnering.
Så er tiden atter kommet, hvor NB veteraner og old-
boys ruster sig til en ny og forhåbentlig god turner-
ing.
Første skridt i enhver sæson, er den meget vigtige
Hguleærter turnering", som finder sted sidst i februar
måned hvert år.....----------11 år foregik det søndag den 21. februar klo 10.00 på
lysbanen. Turneringen er et såkaldt "five a side",
hvor der spilles mod 7 mandsmål på tværs af banen.
I år var vi så heldige, at der var et fint "sne-tæppe"
over hele banen, hvilket bevirkede mange
mærkelige indslag.
Men efter en god times hård turneringsfodbold, var
det med at komme ind under den varme bruser i en....----------1 fart. Derefter op i klubhuset til de varme gule ærter,
præmieoverrækkelse, et spil dart eller måske et slag
"mini fodbold".
De ca. 30 deltagere i år, kunne så efter alt dette
hjem med en god samvittighed og trætte ben - og a
en time på øjet!!!
leif rohr

BIL-HJØRNETe·'" vi Frederik Holm
nll~tilX . Løjtertoft 13

6430 Nordborg

TIt. 74 45 17 04

cp~
Storecace 278 . Nordborg

TIL 74 49 OS 67

BYENS GRILL

AK a r i n •• Bjarne

DIN LOKALE OPTIKER

K. V OpTIk
vI Kaj V. B. Kristensen Ridepladsen 1 6430 Nordborg

Storeqade 50 74451986
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Ynglinges indendørssæson.
Så har vi atter fundet fodboldstøvlerne frem og vovet r----------.....
os ud på "plænen" igen. Selvom der i vinterpausen
sikkert er blevet præsteret nogle chokerende lave
kondital, og vægten har sneget sig et par kilo i den
forkerte retning, har vi i ynglingeafdelingen ikke helt
svigtet fodbolden.
På trods af, at træning har været et så godt som uk-
endt begreb, har vi alligevel præsteret at skrabe tre
hold sammen. Alle tre hold har deltaget i en del 1-----------1
stævner, hvor det er blevet til flere 1. og 2. pladser. ERIK JENSEN
I turneringen har vi haft to hold med. Et i A-rækken V.V.S.Nordborg ApS
og et i B-rækken. For A-holdets (NB 3) vedkom- Mellemvej 2 - Nordborg
mende gik det mindre pænt. Pointudbyttet skal jeg Telefon 74 45 05 65
n ndlade at nævne. B-holdet (NB 1) blev derimod Biltlf. 30 74 05 65
~ v.eræn puljevinder og kvalificerede sig dermed Gasfyr- Oliefyr- Varme - Sanitet
til resrcnemeeterekabet. Beklageligvis var vi vist samt blikkenslagerarbejde
kommet i den forkerte række. I----...,,-~----I
Til regionsmesterskabet måtte vi skuffende nok
~nøjes" med en 2.plads. Efter maximum points i
Indledende runde præsterede vi nemlig at vende en
føring på 5-1 til nederlag på 5-6. 2.pladsen var dog
nok til at komme med til JM. NORDBORG
JM foregik i Hedensted over en hel week-end. Efter FARVE & TAPET
SY'! ka":lpe (tre sejre, en uafgjort og tre nederlag) Storega~lr. ~~ 4~~g6~OrdbOrg
matte VI dog erkende, at vi lige akkurat ikke kom I---.....;.;.;.;..;.;;.;;.;;.~;.;;..--~
med i finalerunden, hvor kun de fire bedst placerede
kom ":led. Vi måtte nøjes med en femteplads. Ekstra
ærgehgt var det, da modstanderne i to af vore
kampe præsterede at score blot fem sekunder før
tid. Vi trøstede os dog efter stævnet med at vi havde
besejret både guld- og sølwinderne. Alt i. alt en
dejlig week-end med et godt kammeratskab .
Vi vil hermed gerne takke NB for den økonomiske 1-----------1
støtte, I ydede i forbindelse med JM. MALERMESTER

k • ~-1!'-e-L.-;A-

cDreY!1F5:e/~!t.~.!-
vi Nis Dreyer - AUT. EL·INSTALLATØR

.I Alt indenfor el-branchen

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

Brønd la, Holm Til. 74 45 02 01
6430 Nordborg BillIL 30 741403

LANGESØ HERREFRiSØR
vi John H. Rasmussen

Drej et godt nummer
74451231

UNDGA VENTETIDEN - BESTIL TID
Mågevej 2, Langesø

Mellemvej 21 - Nordborg

7445 18 52
MALERMESTER

HANS J.
PEDERSEN

HESSELHØJVEJ 10
6430 NORDBORG

Telefon 74 45 1679 .
BIIIIL 30 74 50 39
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