


Skole-Cup 94.
118 hold 217 kampe 903
mål. Det er Skole-Cup 94 i
tørre tal.
118 hold det er ny rekord
for tilmeldte hold. Det var
4. og 5. klasser, der havde
de fleste hold med, men
også fra børnehaveklas-
serne var der flere hold
med i år end i 93.

Igen i år var det 3 festlige
dage i Nord-Als Idræteen-
ter, både for skoleeleverne,
forældre og bedsteforæl-
dre.
Også i år blev stævnet af-
viklet uden uheld. Det er
som om, at efter der kun
spilles med blandede hold,
er noget af det "vilde" taget
ud af spillet. Det er kun
godt, så er der også flere,
der vil være med.

KI.: Nr.l: Nr.2:

8h. Børnehu· østerlund
slll

l.kl. østerlund Havnbjerg
1811

2.kl. Nordborg Havnbjerg
2A1 2A1I

3.kl. Nordborg Nordborg
381 3A1

4.kl. Guderup Guderup
4AIII 4AII

5.kl. Guderup Nordborg
5A 5811

G.kl. Guderup Havnbjerg
BAII BA+81

7.kl. Havnbjerg Havnbjerg
78 7AI

B.kl. Guderup Guderup
BAl BAII

Her på siden og på side 13 billeder fra
Skole-Cup 94. I Idrætscentret, i pokalska-
bet over for svømmehallen, kan du se flere
billeder fra selve stævnet.
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Som bekendt kan NB i år fejre 25 års jubilæum.
Et udvalg har siden november 93 arbejdet med at
lave et program, som på behørig vis skal markere

•••• ••••denne begivenhed.
Forarbejdet er nu afsluttet,og følgende aktiviteter
påtænkes gennemført:

Ungdomsstævne.
Søndag den 12. juni med microput - hold.

Fodboldskole.
Den 21. - 24. juni på Nord-Als Idrætscenter.
NB og DGI tilbyder alle drenge og piger i alderen;------------1-14 år, fire spændende dage med en masse fodbold
og andre aktiviteter.
Alle fire dage er der fodbold om formiddagen med
træning og spil.
De tre første dage er der en masse andre aktiviteter
om eftermiddagen.
Gøgl, akrobatik, spring og gamle lege. Der er besøg
af en ambulance - idrætsskader.r---:::;:=~---tKanosejlads, klatring i træer og bueskydning. Tænde
bål og lave mad i den frie natur. Sankthansbål,
overnatning med overraskelser og meget mere - - -

Mere om dette spændende arrangement i næste nr.
af SPORTEN.

Jubilæumshæfte.t-------- ...--i "Skriftet" om NB gennem 25 år forventes færdigt
omkring 1.august.

Senior I Old-Boysstævne.
Lørdag den 30.7. eller 6.8. med efterfølgende "teH

fest" ved siden af stadion.
Five-a-side indendørsstævne.

Lørdag den 5.11. i Hal-1.

~ HAVNBJERG
~ TLF. 7445 1737

I-iavnbjerg Butikscenter

c({yofo
~!f17jJJ

Storegade 278· Nordborg . tlf. 74 490567

~s
URE GULD SØLV

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

DU ER ALTID
VELKOMMEN I
NB's KLUBHUS.

25 Ar - Nord-Als Boldklub

~
JEL-CENTER
TLF. 74 45 01 52

STOREGADE 15 • 6430 NORDBORG

fl i;~\:,

fJ:'l,~1 siden 1865
(G1.~)-påbOrdet hvor·
~ venner mødes
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Reception.
Vi holder "fødselsdag" på stiftelsesdagen den 13.no-
vember, og det er i år en søndag.
Om formiddagen inviteres NB's ungdomsspillere,
s~skende, forældre og venner til fest, og om efter-
middagen er den mere "officielle" reception.

Lottospil.
Jubilæumsspillet afholdes onsdag den 16.11. ~'\.

Jubilæumsfest. •••••';.'1 ~ kl' h' d .
Lørdag den 10.12. på Nørherredhus. = r ~."!pog ar eSlgn
Det var ganske kort lidt om, hvad jubilæumsudvalget == ~~\L~~ for hende
har tænkt at stable på benene. _ \ ~V I
S?- RTEN.vil løbende orientere om aktiviteterne og ~ \;;~::)/ og lam
fl over lidt mere udførligt. vi Lene Larsen, Stationsvej 5 (vi Kvick/y)

J bil Tlf. 74 45 37 64
U I æumsudvalget består af Chr. "Geggan" Jørgen- t-----------I

sen, Peer Christiansen, Verner Petersen, Fredy Naef ~($~r/-
og Peter Glock. ø·~-"
Skulle nogen af SPORTEN's læsere ligge inde med -- I
noget materiale som evt. kan bruges i Jubilæums- U ·
skriftet, bedes man venligst kontakte en fra udvalget. n,bank
P.G.

Bygningsartikler - Trælast

Nordborg Trælasthandel

Holmgade 39 - TIl. 74 45 14 57

Statlonsvej c Telefon 74450533
6430 Nordborg Fax 7445443'1Serie 1 DAMER.

*************
~week-enden d.26.-27. februar var vi på træningslejr
I Nord-Als Idrætscenter.
Vi skulle mødes kI.13.00, hvorefter der var indkvar-
tering.
Efter planen skulle vi havde været til Toftlund og
spille træningskamp. Blev aflyst af Toftlund p.q.a.

vej ret. tm;;;;;;;:::::-:::::;;;;i;;;;I

tt:~f]~~~~~~~~:~~~~!~~;~~~~i~!~~~!!1
temmelig våd kamp. 11.." "'.'~ft~

I de næste 2 timer indtil vi skulle spise, forsøgt vi at SendmiJMtegnk1gå kJvb/ooOe8erl)'gmætke,og /ad miJ gNe et uforbI'Idende fBbtxI.

~

..
I ..... .... . - ,

Dantoss pr. Nordborg, III. 74 45 18 18
"74 45 18 18 BiIIlI. 30 74 4918

NORDBORG
AUTOVÆRKSTED 'Is____ a

KROGH's
BAGERI

6430 NordborgTh. Brorsens Vej 1 Th.Brorsensvej 56
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banke Svend i bordtennis samt spillede fodbold og
nød et par øl, alt imens vi slappede af.
Endelig skulle vi spise - UHA, det var godt. Taller-
knerne var bare alt for små.
Godt mætte "trillede" vi ned på keglebanen, hvor vi
havde besluttet at være et par timer. Nogle fandt al-
drig helt ud af, hvad det gik ud på - vel Jette!I----------t Om aftenen "gled" vi ned på Cafe Roma for at nyde
Nordborg's natteliv.
Søndag morgen skulle vi prøve på at være friske kl.
08.00, hvor morgenmaden stod klar. Vi fik præcis en
time til at få smagt det hele.
Vicky stod nemlig klar med en times aerobic i gym-
nastiksalen. Hvordan kunne hun da være så ond. ~
ter denne udmattelse skulle vi så spille hocky, .•...---------t KI. 12.00 var der frokost, og derefter skulle vi spille
Five-a-side. Benene ville slet ikke som os, så vi
stoppede igen efter 40 minutter..
Som afslutning på denne week-end holdt vi evalu-
ering i Klubhuset, hvor vi fandt frem til, at det havde
været en vellykket lejr, dog vil vi gerne have een dag
mere næste gang.
XX

•..•...--------.... Microput & Lilleputpiger!
Center Sko (I Her hvor indendørssæsonen er ved at være slut, vil

vi lige give et referat af, hvordan den er gået. .., d
Hslrnulh Bm Resultatsmæssigt har det været en fin sæson, er
Hovnb[erg BUllhc.nler har været nogle nederlag, men vi har skam også
6430Nordborg - telf.453374 vundet en del kampe.

Microputpigerne har været med i turneringen, hvor•.....---------1 de har spillet mod drengehold. Pigerne har vundet
stort set næsten alle deres kampe, selvom de kun
har været 5-6 spillere gennem hele sæsonen, af den
grund, har de ikke deltaget i noget stævne. ~
De skulle dog have været til et afsluttende stævn
Egernsund søndag den 27. februar, men måtte melde
fra p.g.a. Skole Cup 94.
Vi vil meget gerne sige 1000 tak til de forældre, der
har hjulpet os med kørsel.
Camilla Kolmos og jeg slutter som træner for Mi-
croputpigerne, når indendørssæsonen slutter. Vi vil
gerne sige jer alle tak for den tid vi trænet jer. V,i vil,
håbe at I vil vinde endnu flere kampe i den kom-
mende udendørssæson. I har været nogle rare' og'
flittige spillere at arbejde med.

matas
vi Bente Sudergaard
Tlf. 74 45 17 11

toregade 35 - Nordborg

Danbo Super
Th.8rorsensvej 46

6430 Nordborg
~ 74 45 11 09

Spil
fodbold

i
Nord-Als

,Boldklub

f.side 11
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Sidste ny t fra FEST-I-'BY
Kære læser
Når du læser disse linier er der
knap en måned til FEST-l-BY
1994 løber af stabelen. Fest-
pladsen åbner onsdag den 27.
:3 ril og slutter søndag den 1,

j. I skrivende stund har vi al-
lerede modtaget rigtig mange
tilsagn fra NB- og NH-folk om at
medvirke som frivillige hjælpere
ved dette store arrangement.
Det er vi naturligvis meget
glade for, for uden disse over
hundrede frivillige hjælpere kan
det slet ikke lade sig gøre at ar-
rangere en byfest af det
omfang, som FEST-l-BYer.

Tilføjelser til programmet
Siden sidst er der truffet nogle
nye aftaler om spændende akti-
\li ter i forbindelse med FEST-
• . Torsdag aften vil fremstå
helt i sportens tegn. Således af-
vikles en vigtig turneringskamp
for NB's førstehold. Kampen
starter kJ. 19.00 og finder sted
på Idrætscentrets opvisnings-
bane. KJ. 20.30 begynder en
venskabskamp i Basketball i

Hal 1. Det drejer sig om en
kamp mellem Horsens tørste-
hold og et stærkt basketball-
hold fra Litauen, som tilhører
verdenseliten, Hviaman, erJ,il.
basket-ball og husker de glade
dage under sidste OL i Barcelo-
na, hvor det amerikanske
Dream-Teams imponerede alt
og alle, så venter der jer et par
spændende timer i hallen tors-
dag aften.

Elastikspring og Karao-
kee
Det er nu en kendsgerning, at
vi får elastik-springet til fest-
pladsen fredag eftermiddag
(St.Bededag). Billetter til denne
virkelig højtravende (60 meterlj-
aktivitet vil kunne købes i for-
salg - formedelst 400 kroner.
Imellem de lokale vovehalses
spring, vil professionelle foreta-
ge såkaldte kunstspnoq>: på
cykel, skateboard m.v. Samme
eftermiddag og aften vil der
blive mulighed for at afprøve
sin sangstemme på KARAOK~'
KE-scenen i Hal1.
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GENBRUGSDAG
Lørdag den 9. april kl. 10.00 til 13.00

Alle ved, at det er dyrt at købe sportstøj. Mange spillere (især
i de yngre årgange) kan ikke nå at slide deres sportstøj eller
fodboldstøvler, før de er vokset fra det. Hvorfor så ikke
hjælpe andre, og måske sig selv. Derfor vil NB afholde en
GENBRUGSDAG lørdag den 9. april kl. 10.00 til 13.00 i kir',
huset.

Du skal gøre følgende:

1.

2.

Læg den genstand du vil sælge i en pose.

Posen mærkes tydeligt med:

a. Navn, addresse og telefon nummer

3.

b. Posens indhold og pris

Aflever posen i klubhuset - i rummet med kopimaskinen
- senest fredag den 8. april.

Genbrugsdagen er blevet til på opfordring fra nogle foræl J!lQ~

Succesen afhænger selvfølgelig af, at der bliver indleve '(
masser af effekter til salg.
Derfor håber NB, at mange forældre vil bakke op om arran-
gementet.
Evt. ikke solgte effekter tilbageleveres igen med mindre an-
det aftales.

Hilsen ungdomsudvalget.
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Er du vokset fra dit fodboldudstyr, kan en anden i NB sikkert bruge det!
Brug SPORTENtil 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:

Sporten' s "Genbrugsmarked".

• 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

m.skruepropper
brugt to gange

41 112Verner Petersen
Sprogøvej 10 - 74453146
ny pris 999,00

NU
500,00

Fodboldstøvler PATRICK
mJaste knopper
brugt to gange

43 Verner Petersen
Sprogøvej 10 - 74453146
ny pris 750,00

NU
400,00

Udendørs træningstider.
dag og Onsdag. Tirsdag og Torsdag

Omklæd-
ning:
5&6
4
7&8
4
5&6
.5-6-7-8

Omklæd-
ning:
2
7&8
5&6
4
7&8
5&6

16.00 - 17.00 Microputpiger
16.00 - 17.00 Lilleputpiger
17.00 - 18.00 Piger
17.30 - 19.00 Lilleputter
17.30 - 19.00 Drenge
19.00 - 20.30 Ynglinge

16.00 - 16.30 Sandkasse
16.30 - 17.30 Microput 87/88
16.30 - 17.30 Microput 86
17.00 - 18.30 Miniput

. 17.00 - 18.30 Junior
18.30 - 20.30 Senior

Det hele starter pr. 5. april
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TURNERINGSPLAN 1994.
* * * * * * * * * * *

Der er fremstillet en folder med samtlige turneringskampe for se-
niorholdene og dameholdet.
Folderen kan hentes i klubhuset - og den er selvfølgelig gratis.

Her bringer vi 1.holdes kampe i 94.

S E R I E 2 - K R E O S 1 4

UGEDAG + DATO TID STED KAMP 0
TOR 31.03.94 14.30 BANE 1 NB-GRAASTEN
LØR 09.04.94 14.00 FLADHØJ RØDEKRO-NB
SØN 17.04.94 14.30 BANE 1 NB--FREDERICIA FF----LØR 23.04.94 15.30 ØDSTED AMMITSBØL/J.-NB
TOR 28.04.94 19.00 BANE 1 NB-RØDDING
SØN 08.05.94 18.00 NOTMARK NOTMARK-NB
SØN 15.05.94 14.30 BANE_1_ NB-ABENRA
MAN 23.05.94 18.00 TOF~ IOFTLUNO-NB
SØN 29.05.94 14.30 BAN~_ NB--AGERSKOV
LØR 04.06.94 15.30 SEEST SEEST-NB
SØN 19.06.94 14.30 BANE 1 NB-RIBE
LØR 13.08.94 14.0Q §.RASTEN GRASTEN-NB
SØN 21.08.94 14.30 BANE 1 NB-RØDEkRO
LØR 27.08.94 13.30 IVIADSB'{FREDERICIA-NB
SØN 04.09.94 14.30 BANE 1 NB-AMMITSBØL/J.
L0R 10.09.94 14.30 RØDDING RØDDING-NB
S0N 18.09.94 14.30 BAN~ NB-NOTf"lARK----LØR 24.09.94 13.30 ABENRA ABENRA-NB OSØN 0?10.Q4 .l±.~0 BANE_l_ NB-TOFTLUND
L0R 08.10.94 13.30 AGERSK. AGERSKOV-NB
SØN 16.10.94 14.30 BANE 1 NB-SEEST
L0R 22.10.94 15.15 RIBE RIBE-NB

SPORTEN ØNSKER ALLE HOLD EN GOD SÆSON '94.
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Lilleputpigerne har også været med i indendørstur-
neringen, hvor de blev nr. 3.
Lilleputpigerne skulle også have været med til et af-
sluttende stævne, helt i Toftlund, det blev aflyst på
grund af dårligt vejr.
De har deltaget i stævner bl.a. i Broager-Cup og
Dybbøl-Cup. Desværre ingen medaljer.
Lilleputpigerne starter udendørs onsdag den I----------t
23.marts kl. 16-17. De er tilmeldt 7-mandsturneringen
og kampene finder sted på mandage. Vi håber på,
.at vi får tilgang af nye spillere, da vi på nuværende
tidspunkt kun er 8-9 spillere.
Vi vil selvfølgelig også på holdet sige 1000 tak til de
~ Idre der har hjulpet med kørsel, ikke mindst Per
( illa's far), skal have en stor tak for hjælpen som
træner, når vi var forhindret. I-----....----t
Vi håber på stor tilslutning af spillere, når det går løs
udendørs, samt den altid gode opbakning af foræl-
drene til hjemmekampene.
Camilla Kolmos og Camilla Gaul.

Junior Damer
Junior damernes deltagelse ved de jyske mester-
skaber på Mors den 12.-13. februar.
Turen startede lørdag morgen kl. 05.15 fra hallen i
Leo's bus med Svend bag rattet.
Undervejs samlede vi Dybbøls juniordamer og Bro-
agers lilleputpiger op. Turen forløb planmæssigt,
bortset fra kulden forrest i bussen. Svend frøs, så
han måtte tage ekstra bukser på.
Vi ankom til Mors omkring kl. 11 og blev indkvarteret
på en skole i nærheden.
Vi spillede 4 kampe om lørdagen og 4 om søndagen
inel. semifinalen mod Horsens, som endte 3-3. Vi
si ttede på en 3. plads.
I en var skide god, og personalet meget venligt.
A i alt var det en meget god week-end. Tak til
Svend og de forældre der var med os.
På holdets vegne/Annette

Junior damer's forældre.
Vi der var med som forældre på juniordamernes tur
til Mors, vil hermed takke for en meget hyggelig
week-end. Et virkeligt godt arrangement, hvor pi-
gerne gjorde, hvad de kunne på banen. 3.pladsen var
flot, for det var virkeligt gode hold, de var oppe imod.
Tak til Svend, Ruth og pigerne for deres måde at
være på. Kirsten og Helge.

Stort udvalg idametoj
Storeqede 37 . 6430 Nordborg

TH. 74 451579

Locks k/er
Tlf. 74 49 08 83

Parallelvej 2 - Lavensby

Et godt sted
at starte

~ DEN DANSKE BANK

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

Telefon 74 49 1343
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Efter overstået generalforsamling, det første
bestyrelsesmøde og spillermøde i seniorafde-t-~--------...lingen, har bestyrelsen fået følgende sammen-
sætning:

Formand Peter Glock
Næstformand Poul Lyngkilde
Kasserer Bjarne Knudsen
Best.medlem Verner Petersen O
Best.medlem Jens Hansen
Old.BJ.mand Peer Christiansen
Spiller rep. Fredy Naef

Sidstnævnte blev valgt på spillermødet den 3.
marts. Suppleant for Fredy blev Preben Naef.
pg

M.PERREGAARD AIS
84'0 NORDBORG· 847 l MOMMARK

~7«50150 . ~7«07I10
KORN - FODERSTOFFER

STØT VORES

ANNONCØRER

DE STØTTER OS

BIL-HJØRNETs'"vI Frederik Holm
IIwfilX Løjlertoft 13

6430 Nordborg

Tlf. 74 45 1704

VAGN HANSEN SPORT

~ 74 661640

Den direkte sportstinte

Konstituering i bestyrelsen.
***

TAK I
Efter vort "nødråb" om hjælp i SPORTEN's sær-
udgave lige efter nytår, fik vi en håndsrækning
fra følgende:

~t?J'•...•'.li!

RANI<XEROX ®
Nyt syn

DIN LOKALE OPTIKER

K. V OpTIk
vi Kai v. B. Kristensen . Aidepladsen 1 . 6430 Nordborq

TELEFON 7445 15 51 - 74 49 05 49
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seore-cu 94
Lidt af en flov historie.

cDrey!!rs: el .•s!!.[)!p'! u

vi Nis Dreyer - AUT. EL·INSTALLATØR
./ Alt indenfor el-branchen
./ - også salg al et- artikler og hårde

hvidevarer.
Brønd 7a, Holm Til. 74450201
6430 Nordborg Biltl!. 3074 14 03

ERIK JENSEN
V.V.S.Nordborg llpS

Mellemvej 2 - Nordborg

Telefon 74 45 05 65
811111.30 74 05 65

Gasfyr. Ottetyr- Varme· Sanitet
samt blikkenslagerarbejde

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, LangesøI SPORTENnr. 1 havde ARETSTILSKUERfået et nyt
navn, det er vi på SPORTENmeget kede af. Arets
tilskuer hedder Henry Høeg, hvis der er nogen der I-M-A-L-E-R-M-E-ST-E-R-----oI
er tvivl, så er det herren til venstre. ~~L;l

Mellemvej21. Nordborg
7445 1852

Mogens Christensen - Helge og Kirsten Rudbækt----------I- Verner Petersen - Svend Hansen - Finn Borup
- Henry Høeg - Helmuth Buss.

Nogle har allerede fået et job i NB, andre bli''''
kontaktet i disse dage. 'V
Nord-Als Boldklub siger tak for interessen.
pg

MALERMESTER

HANS J.
PEDERSEN

HESSELHØJVEJ 10
6430 NORDBORG

Telefon74 45 16 79 .
Blltlf. 30 7450 39
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