


Generalforsamlingen den 20.1.1994.
**** * ****

Afsked med Erik Nørskov som ungdomsformand. Der var pakker fra NB. Den
tidl.igere kasserer Anders Ebsen overtager Eriks job som ungdomsformand.

Der var vin og blomster til "C.E.R." for 25 års virke som revisor i N.B. Et hårdt
og opslidende job.

Årets tilskuer blev også kåret på generalforsamlingen, det blev Helge Høi.
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NB's GENERALFORSAMLING DEN 20.JANUAR 1994
Formandens beretning for 1993
Jeg vil starte min beretning over 1993 på samme måde so
tidligere år nemlig med at rapportere årets bedrifter i en krono-
logisk rækkefølge i form af stikord, og derefter behandle enkelte
punkter lidt mere udførligt.
Aret 1993 startede for vore seniorspillere med en for NB utradi-
tionel måde - med aerobic. Jeg er overbevist om, at de fleste var
overrasket over, hvordan den kvindelige instruktør fik musklerne
smidiggjort.
Den 9.januar var vi med 2 personer repræsenteret på JBU's de-
legeretmøde iHolstebro. .
Generalforsamlingen sidst i januar forløb roligt og sagligt. Der var
ca. 50 fremmødte.
tnaeraerstræninqen blev afsluttet med et tive-e-siae stævne.
I begyndelsen af februar meldte vi ud, at vi vitte samarbejde med
EUI omkring ynglinge- og juniorfodbold. Der blev afholdt et spil-
termeae, hvor over 40 spillere mødte op.
NB's populære <seotecup: blev afviklet for 25. gang med et flot
jubilæumsstævne.
Tilslutningen til træningen I seniorafdelingen er meget fin <aet
tegner godt for sæson 93.
I februarlmarts måned har nogle af NB's ledere været på forskel-
lige kurser.

l..!!!!!!!!!!!!!W Så var der spillermøde midt i marts, hvor Fredy Naef blev valgt
som spillernes repræsentant i bestyrelsen.
Inden turneringsstarten holdt "truppen" træningssamling på cen-
tret med afsluttende fest på DCT.
Fest-l-By blev afholdt for 26. gang med et godt resultat rent
nomtsk.
Jeg vil ikke hemmeligholde de par såkaldte "krisemeaer" i sento-'
rafdelingen, der blev notat i løbet af maj og juni.
Sidst i maj var seniorafdelingen i Sverige på visit hos venskabs-
byen Finspån. Denne tur har fået både god og dårlig omtale - alt
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Til generalforsamlingen var der fremmødt ca. 38 stemmeberetti-
gede medlemmer. Med Børge Z. som dirigent forløb generalfor-
samlingen stille og roligt som altid. De eneste ændringer i besty-
relsen er, at Araer E. bliver ny ungdomsformand, da Erik N. efter
mange års tro tjeneste iNB stopper. Nyt bestyrelsesmedlem bliver
Verner P.
Af indkomne forslag, var der kun et, og det fra bestyrelsen selv.
Det var angående kontingentet. Da det blev vedtaget, betyder det,
at kontingentet for damer over 18 år, ændres fra nuværende 440
kr årligt til 660 kr. for alle andre uforandret.
Det blev oplyst, at NB igen i 94 får et ynglingehold, 15 friske unge
gutter har selv fundet en træner.
Fra Peters beretning bringes følgende:
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afhængig med hvem man snakkede.
Forårsturneringen slutter og 2.holdet er det store samtaleemne -
endnu ubesejrede - hvem kan stoppe dette hold? Det gik også
godt for t.notaet med en 3.plads, og både 3. og 4. holde er også
godt med.
I ungdomsafdelingen er man bekymrede for, om man kan gen-
nemføre turnering for ynglingeholdet. Verner og co. forsøger
endnu engang at redde denne afdeling.
Indimellem har NB sammen med NH igen været værter for kom-
munens børnehaver ved et arrangement på stadion med bOldlege
og meget andet. 260 børn fik et par dejlige timer sammen med
deres ledere og folk fra NB og NH.
Sidste arrangement inden sommerferien var en såkaldt NB-Dag
en lørdag eftermiddag omkring klubhuset og stadion.
Udvalget for dette arrangement blev desværre ikke belønnet for

. deres anstrengelser - alt for få mødte op. Men de som kom fik et
lj'" ifove timer, og jeg håber, at man også i år vil stable noget

nae på benene.
Kort før sommerferien sendte vi en af vore seniortrænere til et
internationalt trænertræf i sydtyskland. Det var Flemming - jer er
sikker på,at han har fået noget input, som vil gavne hans indsats t--------------I
iNB. ~~~ 7//--.-'"I sommerferien spillede vi et par venskabskampe mod tYSke hold, --:9'"
og det var både senior og ungdomshold. Jeg glemmer aldrig en ...., . ,
leder for et hold fra Hamburgegnen, som fortalte mig, at hans
spillere aldrig har spillet på græs, og det var på et tidspunkt, hvor Un l-ba n k
vore baner havde det dejligste græstæppe. Han spurgte mig vir-
kelig om der måtte ryges her på stadion ....!
Efter sommerferien måtte vi erkende, at der ikke længere var ba-
sis for at gennemføre en turnering med vores ynglingehold, op-
bakningen var for ringe, og derfor meldte vi holdet ud af turne-
ringen.
Der blev holdt et fællesmøde i seniorafdelingen midt i august.
Klubhuset holdt deres traditionelle "pø Ise gilde" sidst i august med
gOd tilslutning fra alle afdelinger iNB.
Et par uger senere var der rockaften på Nemerreanus med NB
som arrangør.
Midt i september - 6 kampe før turnerings afslutning, var opryk-
ningen for 2.holdets vedkommende i hus. Det blev selvfølgelig fej-
ret på behørig vis - af spilleme. Dagen efter tabte man finalen i _
region e-cup ret overbevisende mod Billund. t--------------I
Bedre gik det for aemenotaet, som også nåede finalen i denne
turnering. HOI(1et vandt deres kamp med 6-2 samme dag.
~ mber var også måneden hvor NB var med til at afvikle et
a, karrage'!'ent, det såkaldte "Sports-Master-Løb". Det gik me-
get godt, og vi er nu spændt på, om vi også i år må være med.
En tirsdag aften sidst i september har jeg talt ialt 46 spillere på
træningsbanen, det kan man da kalde en god tilslutning.
Dameholdet har hele turneringen igennem været med i toppen af
deres række, sammen med Vejle Boldklubs hold. Den 26.septem-
ber
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mødtes de to hold på Langesø Stadion i en dramatisk kamp med
mange tilskuere og NB vandt med 4-2. Nu var oprykningen til Se-
rie 1 så godt som sikker.
Ugen efter var oprykningen i hus.
I den allersidste kamp glippede tnotaets oprykning. z.notaet slut-
ter med en 15-2 sejr, 3. og 4. holdene vinder også deres kampe
og rykker ligeledes op.
Afslutningen af sæsonen blev markeret med en sammenkomst i
klubhuset lørdag den 1B.oktober, NB var vært ved et lille trakte-I-------------t ment, et arrangement som forhåbentlig bliver til en tradition.
Ugen efter spillede NB's tre kredsvindere deres første - og sidste
- kredskampe.
Afslutningsfesten foregik lørdag den 23. oktober i Havnbjerg sko-
les aula med rekordtilslutning, god mad, gOd (og høj) musik og
god stemning.
Sidst i oktober har vi haft et par ledere på et DIF-kursus.
Et musikarrangement på Nernerreanus med en amerikansk c
trysanger fik god kritik, men NB måtte igen konstatere, at
slags musik har alt for få tilhængere her på egnen.

!'- -I Samme dag var en flok medlemmer med venner og bekendte til
bundesligatopkamp i Hamburg.
Klubhuset åbnede for forskellige aktiviteter i vinteren. Der var en
dartturnering, en kegleturnering, et nve-s-stae stævne og den tra-
ditionelle juleafslutning. Desværre har tilslutningen til disse arran-
gementer ikke været alt for god.
Dette kunne man heldigvis ikke sige om NB's julebal i Nord-Als
hallen. Ca. 1300 gik gennem tælleapparaterne.
Den sidste aktivitet jeg vil nævne er spillermødet for uge siden,
ca. 32 mødte op.!-------------t Det var det forløbne år i meget store træk.
Igen et år med mange aktiviteter, typisk for Nord-Als Boldklub,
hvor fodboldsporten selvfølgelig er midtpunktet i foreningen, men
hvor *foreningsliver spreder sig over meget mere.
Det gør det selvfølgelig ekstra spændende at være leder og med-
lem i en sådan forening, og jeg håber, at medlemmerne accepte-
rer denne politik, ellers er generalforsamlingen det rette sted at
tilkendegive sin mening herom.
For to år siden har vi som bekendt lavet en plan over, hvordan
fremtiden for Nord-Als Boldklub burde tegne sig. Det var et enkelt

!-__----------I stykke arbejde at fremstille en sådan plan, at køre efter den er
dog ikke så enkelt. .
Det måtte vi i mellemtiden erkende, når vi sammenligner målsæt-
ningen med det opnåede resultat på nogle enkelte punkter. Is-
medlemsudviklingen i ungdomsafdelingen har vi fuldstændigt J

vurderet. I en tid hvor alle foreninger melder om frafald, har vi
budgeteret med fremgang, og den er bestemt ikke indtruffet.
Der blev selvfølgelig gjort en indsats for at nå målet, men uden
held. Til gengæld undgik vi et større frafald og dermed har planen
alligevel opfyldt en del af sin mission.
Medlemsudviklingen og det sportslige er selvfølgelig et par områ-
der, som er meget vanskelig at planlægge fordi mange uforudsete
ting kan spille ind. Derfor tager jeg det lidt mere afslappet, når vi
her må konstatere en afvigelse fra målsætningen.
Værre ville det have været, hvis vi kørte af sporet på områder,
som vi selv er herre over. For eksempel for et så vigtigt område
som økonomien eller vor organisation i foreningen. Her mener
jeg, vi har styr på tingene, og derfor ser jeg i de ting, som ikke
lykkedes i det forløbne år, en ny opgave eller udfordring for de
kommende år.

malas
vI Bente Sudergaard
Tlf. 74 45 17 11
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26 A R S

Nord-Als Boldklub

Fredag
25

Februar

indbyder alle skolernes klasser på Nord-Als
fra børnehaveklasser til og med S.klasser til
indendørsfodbold i

Lørdag
26

Februar

Nord-Als Hallen

Indbydelser med tilmeldingsblanket er delt ud i
klasserne. .
Ekstra sedler kan fås ved kiosken i Nord-Als Hallen
og Guderup Hallen.

Søndag
27

Februar
Sidste frist for tilmdding er:

TORSDAG den 27. januar
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Sporten' s "Genbrugsmarked".

Er du vokset fra dit fodboldudstyr, kan en anden i NB sikkert bruge detl
Brug SPORTEN til annoncering - det er selvfølgeligt gratis.
Skriv på et .stykke papir hvad du kan tilbyde eller hvad du mangler og
læg sedlen I Sportens postkasse i klubhuset, og din 'annonce' vil komme
i næste udgave af bladet (max 2 gange eller efter nærmere aftale).
Men husk, vi skal vide:

• Dit navn.

• Adresse eller telefon nr.

Hvad du vil sælge, bortskænke eller hvad du mangler.

Størrelse.

•
•
• Prisen.

Følgende effekter kan vi tilbyde:

•
Genstand Mærke Str. Kontaktperson/tlf/adr. Pris
Fodboldstøvler ADIDAS 41 1/2Verner Petersen

m.skruepropper Sprogøvej 10 - 74453146 NU
brugt to gange ny pris 999,00 500,00

Fodboldstøvler PATRICK 43 Verner Petersen
mJaste knopper Sprogøvej 10 - 74453146 NU
brugt to gange ny pris 750,00 400,00

HJÆLP TIL FEST-l-BY
AII~ træ~ere i NB har fået udleveret nogle mandskabslister, som skal bruges til
reqlstrerlng af personer, der vil hjælpe ved FEST-l-BY 1994. Det er meningen,
at de enkelte trænere spørger deres spillere (Senior - ynglinge - junior), børne-
nes forældre eller i egen omgangskreds, om de vil hjælpe klubbe.
Der er ~ulighed for at vælge forskellige jobs og tidspunkt, er man ligeglad med
det og VII bare hjælpe, så skal FIB-komiteen med sikkerhed nok 'finde' et job til
vedkommende.
Navnene på de interesserede skrives på listen og afleveres inten til FEST-l-BY
sekretariatet direkte eller i NB's klubhus (den hvide postkasse indenfor).
Det er meget vigtigt, at alle gør en indsats for, at vi får rigtig mange hjælpere.

- 8 -

Sidste nyt fra FEST-l-BY
FEST-l-BY 1994
Traditionen tro afvikles FST-I-BY i Be-
dedagsferien. Festpladsen åbner i år
onsdag den 27. april og de forhåbent-
lig festlige dage slutter søndag den 1.

!daj.

NYE ATTRAKTIONER
Kjærs Tivoli har netop investeret i en
ny "kørende forretning". Det er efter
sigende en mellemting mellem "Det
flyvende Tæppe" og "Jordrysteren".
Det endelige navn for dette nye ræd-
selsuhyre foreligger ikke endnu,-men
det bliver nok noget i retning af 'Top-
Spin". Ingen tvivl om, at denne nye at-
traktion nok skal trække mange unge
til.
Derudover arbejdes der på at få det
berømte ELASTIK-SPRING til Fest-i-
By. Formedelst 400 kroner kan alle
vovehalse få deres lyst styret, hvis de
ellers tør springe ud fra den 60 meter
høje mast!!!

I....-S,pm noget nyt - eller måske nærmereI<...)get gammelt - åbner Festpladsen ,
ølteltet, ølvogn og pølsebod allerede
om onsoaqen. Denne aften vil der
være levende musik i ølteltet afveks-
lendemed blød disko.
Herrefrokosten rykker vi en dag frem,-
idet den afholdes torsdag aften i Øltel-
tet. Endelig sker der også nogle ænd-
ringer på det rent sportslige plan.
Firma-fodboldturneringen lørdag efter-

middag afløses af en hold-rund-
boldturnering. Holdene, som kan
bestå af børn og voksne af begge
køn, kan sammensættes af gader, fir-
maer, klubber ell. lign. Og i anlednin-
gen af NB's 25 års jubilæum forsøges
henlagt både en række turnerings-
kampe men også venskabskampe til
banerne ved Nord-Als Idrætscenter i
FEST-l-BY-perioden.

MANDSKAB
Samtlige trænere i NB og NH samt
udvalgsformænd, bestyrelsesmedlem-
mer m.v. skulle nu have modtaget et
MANDSKABS-skema. Alle frivillige
hjælpere, som har lyst til at give et
nap med, skal påføres et af disse ske-
maer. Hvis der blandt SPORTENS
læsere, skulle være nogen, som end-
nu ikke er blevet spurgt om, de vil
hjælpe til FEST-l-BY, er man meget
velkommen til at kontakte undertegne-
de. Mandskabslisterne skal afleveres
inden 18. marts. VIGTIGT!

Vi ses om ikke før til FEST-l-BY

Sven Erik Frederiksen
Perikonvej 10, Havnbjerg
TIt. 74 45 08 08 (arbejde)
Tlf. 7445 05 32 (privat)
Fax 74 49 03 90

-- - - --
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Sp'ortsligt har året '1993 været et af de bedste, hvis ikke det bed"
ste år overhovedet, i klubbens historie, når vi taler om seniortoa-
bold.
4 af klubbens 5 seniorhold rykkede op, når·vi tager dameholdet
med i den pulje. Det er et meget flot resultat. Vores t, hold blev i
samme række. Men holdet har i hele sæsonen været med til at
præge denne række og oprykningen glippede først i den allersid-
ste kamp.
Jeg kan dog ikke undlade at nævne, at der igen har været en del
mislyde imellem spillerne og trænerne, ja selv udefra blev vi ud- 1-------------1
sat for negative påvirkninger. Vi måtte igen bruge megen tid til at
mægle mellem parterne, tid som kunne være brugt til noget an-
det. Der blev dog lagt en lille dæmper på glæden over de sports-
lige resultater, når man erindrer sig disse episoder.
Der er meget godt at sige om NB's ungdom, men i år vil jeg have
lov til at løfte pegefingeren, ikke alt har i det forløbne år kørt
• det plejer";

iI ganske kort liste nogle af de ting op, som efter min mening
har givet en del personer frustrationer i aet forløbne år.
For ringe tilslutning til ungdomsafdelingens fællesmøder, alt for t---------~~_t
mange trænere blev bare væk.
Trænerne, især de nye, skal informeres bedre, hvad NB forventer
af dem, og hvad de kan forvente af klubben.
Ungdomsafdelingen skal have flere penge at arbejde med.
At arrangere et eller andet for sit hold i klubhuset er alt for dyrt.
For få træningstimer indendørs.
Vi mangler fortsat et sæt mål til l-mandsfodbold. Vi har fået åfslag
fra kommunen og Idrætsfonden om tilskud, men vi giver ikke op.
Der er for få NB-trænere som deltager på kurserne, selvom de
er gratis
Der er altså nok at gå i gang med.
Jer er dog sikker på, at alle i ungdomsafdelingen er indstiller på
at stramme tøjlerne igen en lille smule, for det er efter min me-
ning tiltrængt.
Jeg vil igen starte en diskussion op, som går ud på, at knytte old-
boysafdelingen endnu tættere til hovedforeningen. Emnet kommer
op med jævne mellemrum, så lad os i løbet af året få en fornuftig
snak om det, med en eller anden konklusion, som enten fører til
en behandling på næste generalforsamling eller som afliver ideen.
Arets første større arrangement var igen den såkaldte ·Sko/e-
cup", som i 1993 kunne fejre 25 års jubilæum. t-----------~t'
Det er et meget godt PR-initiativ for fodboldsporten og dermed for
No d-Als boldklub.

l-BY - det er en begivenhed som Nord-Als og særdeles
-Als Boldklub ikke kan undvære.

Fest-l-By bedømmes altid på, hvor mange penge det har givet os.
Personerne bag arrangementet har selvfølgelig altid dette i bag-
hovedet, men forstår heldigvis også, at en byfest med en sådan
tradition også skal byde på et attraktivt program.
Desværre har publikum i de senere år ikke rigtigt honoreret deres
anstrængelser, men nu ser det ud til, at denne kedelige tendens t------------i
er stoppet. Sidste års overskud 'blev næsten 50% større end året
før, og dette resultat kan vi være meget tilfredse med.
Lottospillet, her er vi fortsat meget tilfredse med forholdene om-
kring Havnbjerg skoles aula og har et godt samarbejde med sko-

. len. Vi er dog forpligtet til at være vågne for andre muligheder,
og derfor skal en eventuel flytning til Nemerreanus diskuteres i
den nærmeste fremtid.
Ikke alt hvad vi har foretaget os i 1993, var så indbringende som
FEST-l-BY og Lottospillet.

Udendørs træningstider.
***** Stort udvalg I dametøj

Sloregade 37 • 6430 Nordborg
TH. 74 451579

Forhør dig om starttidspunket hos din træner.

Mandag og Onsdag. Tirsdag og Torsdag

16.00 - 17.00
16.00 - 17.00

17.00 - 18.00
17.00 - 18.00

18.00 - 19.00

19.00 - 20.30
19.00 - 20.30
19.00 - 20.30

Microputpiger
Lilleputpiger

evt.18.30 Drenge
Piger

Lilleputter

Dame junior
Dame senior
Ynglinge

16.30 - 17.30
16.30 - 17.30

17.00 - 18.30
17.00 - 18.30

18.30 - 20.30

Microput 86
Microput 87 + 88

Miniput
Junior

Senior

Locks kler
Tlf. 74 49 08 83

Parallelvej 2 - Lavensby

Generalforsamling i Old-Boys.
**** **** Et godt sted

at starteOmkring 30 af Old-Boy-afdelingens
medlemmer var mødt op til den år-
lige generalforsamlingen. Forman-
den Peer aflagde en saglig og god
beretning, over årets begivenheder,
med Bent Riemer som dirigent. Da
der ikke var de helt store sportslige
præstationer at berette om i 1993,
blev det DGI, der fik et pust med på
vejen. Peer mente ikke, at det var alt
der fungerede, som det skulle, DGI
var ikke fulgt med tiden, de var for
tunge at danse med i den daglige
rutine.
Afdelingens årsregnskab samt afd.
økonomiske status blev for sidste
gang i denne omgang, afgivet af

Claus Clausen, der bliver afløst af
Alfred Hansen på kasserer siden.
Der var genvalg af Chresten Blom,
Jørn Nissen, Peer Christiansen samt
afdelingens revisor Carlo Meyer,
Under eventuelt var der en livlig og
kraftig diskussion omkring emnet
DGI. Man blev dog enige om, at ~
rigtige sted at fremkomme med ,I(
af DGI, måtte være på et møde hos
dem. Til sidst blev der enighed om,at
man skulle deltage, eventuelt efter
at bestyrelsen havde haft kontakt
med andre klubber her i området, på
et kommende DGI møde.
cb
D

~ DEN DANSKE BANK

M*RGUERITTEN
- din blomsterbutik
Parallel vej 6 - 6430 Nordborg

Telefon 7449 13 43
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M.PERREGAIlRD AIS Vi har haft to musikarrangementer på Nerherredhus, som sam-

menlagt ikke har givet nogen ekonomn« gevinst. Heldigvis var
ekonomien skruet sammen på en sådan måde, at risikoen for et
sterre tab var udelukket.
Nu vil man måske sperge, hvorfor vi ikke holder fingrene fra så-
danne arrangementer.
Vi er godt nok blevet lidt mere tilbageholdende eller forsi.gtige på
dette område, men vi vil givetvis også fremover være abne for~------------Iden slags aktiviteter. Det hænger også sammen med, at NB's ak-
tivgruppe er ved at etablere sig igen. Det vil så være g~vet, at
denne gruppe som "specisttster" fremover tager sig af sadanne
opgaver.
Juleballet var et vellykket arrangement, som igen gav et meget
pænt overskud.
Noget helt nyt for os var at være arranger af et motionsier
såkaldte "spor: Master Leb*. Opgaven fik vi tildelt gennem ,
som drev Sport-Master forretningen i Nordborg. Det var mit ind-
tryk, at NB's folk fik test opgaven tilfredsstillende, og vi viste igen,
hvor fleksibel klubben er.
Klubhuset har også i det torietme år været rammen om mange
NB-aktiviteter. Det bliver flittigt brugt til vores meder og er et po-
pulært samlingssted fer og efter kampe eller træning eller ved
andre lejligheder.
Faciliteterne indbyder selvfelgelig også til afholdelse af meget
andet, når en træner eller andre fra NB mangler et sted et.være.
I denne forbindelse vil jeg endnu engang fastslå, at vi i sådanne
situationer holder os til de aftaler, vi har med Idrætcenteret. Vi
kan ikke gere alting, som vi gerne vil, og hvad vi må, burde ef-
terhånden være kendt for alle .•...-------.-----1 Det burde også være en selvfelge/ighed, at man i sådanne tilfælde
ferst kontakter klubhusudvalget, som i de fleste tilfælde vil finde
en fornuftig lesning.
Klubhusudvalget har styr på tingene, og det både omkring ekono-
mie n og driften. Lokaliteterne fremtræder altid rent og opryddet,
selvom de bliver brugt af mange. Udvalgets næste opgave er at
ommemere vort lille kontor, og så er det hele næsten perfekt.
SPORTEN udkommer nu regelmæssigt. Det er mit indtryk, at
medlemmerne er tilfredse med indholdet, hvis ikke, vil vi gerne
have nogle reaktioner.
Kendsgerninger er, at der fremstilles ca 450 eksemplarer mindst
8 gange årligt, det har bevirket, at bladets pengekasse er ved at
være tom. Vi har besluttet en beskeden forhejeise af annonc
serne for at rette op på etcanomten.
NB's liste med hjælpere er meget lang, og NB skylder jer alle en
tak for jeres indsats, I er allesammen med til, at klubben kan fun-
gere.

1430 NORDBORG· C471 MOMMARK
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STØT VORES
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8'"vi Frederik Holm
IIIr=tclX Løjlertoft 13

6430 Nordborg
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HEJ NB.
cDreY!1r:!;el'".§!!.[Viee-
vi Nis Dreyer - AUT. EL-INSTALLATØR

./ All indenlor el-branchen

./ - også salg al et-artikler og hårde
hvidevarer.

Brønd la, Holm Til. 74 45 0201
6430 Nordborg BIlIII. 30 74 1403

ERIK JENSEN
V.V.S. Nordborg llpS

Mellemvej 2 • Nordborg

Telefon 74 45 05 65
BilUf. 30 74 05 65

Gasfyr - Oliefyr - Varme - Sanitet
samt blikkenslagerarbejde

NORDBORG
FARVE & TAPET

Storegade ·1l - 6430 Nordborg
TII..74 45 00 69

LANGESØ HERREFRiSØR
vi John H. Rasmussen

. Drej et godt nummer

74451231
UNDGÅ VENTETIDEN - BESTIL TID

Mågevej 2, t.anqesø

MALERMESTER

~~
Mellemvej21 - Nordborg

7445 1852
MALERMESTERHANS J.PEDERSEN

Vi vil hermed gerne sige tusind tak for den dejlige
modtagelse, vi har fået i NB.
Til alle spillerne på Serie (6) nu 5, siger vi jer alle
også tusind tak for den flotte kurv, som vi modtog
den 23.10.93., tak til NB's bestyrelse for den dejlige
julehilsen.

HESSELHØJVEJ 10
6430 NORDBORG

Telefon7445 1679.
BifilI. 30 74 SO 39
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Med venlig hilsen
Kirsten og Berkov.

Julekonkurrencen

I SPORTEN nr. 8 spurgte vi læserne "Hvad siger
Børge til drengen?"
Vinderteksten blev:
"-- ska' du ikke ha' farman Børges autograf også ---
jeg ha' nemli' også spillet før --- !"
Det gaven kæmpe æske chokolade til Lena Steen.
Sporten ønsker tillykke.
T øvrige deltagere siger vi tak for interessen.


