


Als mesterskab for miniputter.
forbindelse med

"Fest-I-ByN havde NB ar-
rangeret Alsmesterskab for
miniputter. Stævnet blev
afholdt om søndagen, star-
tede kl. 10.30 og kl. 16.10
blev der uddelt præmier.
14 hold var tilmeldt i 3 pul-
jer, og efter 26 kampe var
de 3 puljevindere fundet,
menlig SUB 1, Broager 1
og NB 1. De skulle nu
spille finalekampe, alle~~~~~~~~~~~==~==~

Alsmesterne fra Sønderborg SUB1..-.....-
"mod alle, 3 kampe på hver
2 x 10 min.
Resultatet blev at SUB 1
blev vinder med 2 sejre,
Broager nr. 2 med 1 sejr og
NB nr. 3.
Efter 29 kampe og 149 sco-
rede mål, var der
præmieoverrækkelse.
Man havde også været
heldige med vejret, der var
sol lige fra start til slut. Der
blev vist masser af godt

fodbold. Heppekarrene var
med alle de fremmødt
forældre på plads. Da
stævnet også blev afviklet
flot og præcist, var alle
tilfredse, resultatet af
stævnet må også siges at
være OK, de bedste vandt,
helt sikkert.
På de næste sider er der
flere billeder fra stævnet.

Nr.3 Nord-Als Boldklub 1
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~ HAVNBJERG
~ TLF. 74 45 1737

Havnhjerg Bulikscenter

CfOokQjW1fl1fJJ

Storegade UB· Nordborg . 11f.74 490567

~s
URE GULD SØLV

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

æ
JEL-CENTER
TLF. 74 45 01 52

STOREGADE 15 • 643[' NORDBORG

Ifl ':~\:,
fj? ~I siden 1865
(fil~\ -på bordet hvor
~) venner mødes
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Bygningsartikler - Trælast

Nordborg Trælasthandel

Holmgade 39 - Til. 74 45 14 57

af'~klip og hårdesign-.-' . ~..-
~', "\, for hende
~ \~ i og ham........ " ...

vi Lene Larsen, Stalionsve] 5 (vi Kvlckly)
Til. 74 45 37 64

"Dage i mit liv".
*** ***

En titel som ligesåvel kunne have været:
"Dage i vores liv". Vi prøver jo alle det, en
dag at vågne og mene man udretter for lidt
i sit liv. Sagt på en anden måde, der må
være en dybere mening med tilværelsen i
det liv, den store skaber så barmhjerleligt
har skænket os. Således var det en varm
solskinsmorgen i sommeren 1993, at en
kendt Normand fik den smukke tanke, at han
og hans krigere skulle drage på togt til vi- ~;;;;::::::=:::::;;:;;;;1
kingernes højb?rg Colchesfer. En rejse som r····~~RODERED'
~!ued:~~~~:_ ~~~1~~;redag d. 26-11-1993 til :ii:':iiil, ~D~I&!.~!'
Inden en så farefuld rejse,måtte vi iii;}::' LOGO REKLAMETEXTILER
selvfølgelig planlægge nøjsomt, hvordan vi iI:};::,~:.~.~~451985 FAX.74491985

skulle rejse og hvilken rute det ville være

Stationsvej4 Telefon 7"450533
6430 Nordborg Fax 7445443,\

~

'"'I . .' ..... . - .
Danloss pr. Nordborg, til. 74 45 18 18

·7445 18 18 Biltlf. 30 74 4918

KROGH's
BAGERI

Th. Brorsens Vej 1 6430 Nordborg Th.Brorsensve] 56
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matas mest hensigtsmæssig at tage. Efter lange
diskusioner måtte mindretallet krybe til kor-
set og indrømme, at ruten Nordborg -
Sønderborg - Esbjerg - Harwich - Colchester
nok ville være den mest farefulde. Det en-
este problem var nu kun den økonomiske

1----------1 del af rejsen. Dertor måtte vi begynde en
indsamling, og med en stor indsats fra spe-
cielt den Kings-rygende hunnerkonge og
selvfølgelig vore to trofaste undersåtter zar
Lars og kejser Bent, lykkedes det os med
nød og næppe at få indsamlet præcis hl!
vi skulle bruge.1----------1 Silkehår havde tjek på "bagagen" (og dog)
og den store viking Talende Skalokse havde
styr på den rent praktiske side af rejsen. Så
var der kun tilbage at sætte sig tilrette i den
røde vogn og indtage noget trylledrik.
Første hindring på vejen var tilsyneladende

1---------4 brutal kriqertotk, som forsøgte sig med fejt
baghold. Det blev dog brat stoppet. Dertor
var det en formsag ar erobre den store
skude Dana Anglia. Vi fandt os hurtigt til
rette og efter første etape, var det jo en god
tradition at æde vildsvin og drikke mjød,
hvilket vi så måtte gøre. Nogen var endog

1----------1 så modige at drikke noget vandlignende stof
de fik tildelt, men det skulle de jo aldrig
have gjort.
Da det var gjort drog vi på et endnu fa
gere togt. Vi skulle fravriste penge fra nogle
gæve vikinger og derefter voldtage deres
koner. Dette resulterede i et kæbeslag (vi
kunne jo ikke vide at de havde den nordiske
mester i tvekamp med sig). Der blev der-
efter snakket en del om hvorvidt et
hævntogt skulle udføres, men fornuftige
som vi var, forenedes vi i den marokanske
fredsdans.

vI Bente Sudergaard
Tlf. 74 45 17 11

toregade 35 - Nordborg

Danbo Super
Th.Brorsensvej 46

6430 Nordborg
~ 74 45 11 09

Center Sko •
I

llalmuth BUII

Hnvnblerg PullklClnler
6430Nordborg - telf.453374

Spil
fodbold

i
Nord-Als
Boldklub
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Sporten' s "Genbrugsmarked".
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:

• 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 27 Bente Nielsen
Rypevej 12 - 74491348

Fodboldstøvler 26 Dorit Clausen
Oksbøl Nørregade 7 - 74452828
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For kun 100 kr.pr ~r kan du blive ST0TTEMEDLEM
(passiv medlem) i Nord--~lls Boldklub.

Som ST0TTEI'1EDLEI"1{"<'Irdu NB' s k lubbl ad SpmnEI\i
ti lsendt, der udkommer 8 " i løbet a'f ':\,'",t.
Herudover er du med i lodtræknig om 2.500,00 kr.
som udtrækkes hvert 3r den IS.december i følgen-
de po~-tione~- :

11 x 1000 kr. - l x 500 kr. og 5 x 200 ~

Udfyld nedenst~ende seddel og vi registrerer dig
som ST0TTEMEDLEM i Nord-Als Boldklub.
N~r vi har modtaget din tilme:ding starter til-
sending af SPORTEN, opkrævningen kommer den l. lO,

VELKOMMEN I KLUBBEN
Bestyrelsen

J A - jeg vil gerne registreres som ST0TTEMEDLEM

)
)

Nord-Als Boldkub's medlemskonkurrence.

Hjælp os med at hjælpe en god kammerat til at blive

aktiv fodboldspiller i en sund. inspirerende klub.

Skaf 2 nye medlemmer og få dit eget kontingent refun-

deret!

Betingelser:
- de nye medlemmer skal spille i samme række som dig.

- de nye medlemmer må ikke i de seneste 2 år have

spillet i Nord-Als Boldklub.

- at kontingenterne fra de 2 nye medlemmer er mod-

taget. før dit kontingent refunderes.

Med sportslig hilsen

Ungdomsudvalget

Medlemskonkurrence:
Nyt medlem: Navn: _ Fød.dato: _

Navn

Adresse

Sedlen kan afleveres i NB's klubhus, i postkassen
ved klubhuset, eller sendes direkte til
Bjarne Knudsen , Perikonvej 9 • 6430 Nordbo~g

Adre sse : _ By : _

Anvi st a f : _ Medl.nr. : _

Hverver: Navn: _
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Afleveres til Leif Kjærgaard, Snerlevej 14 6430 Nordborg, Tlf. 74454242
Ibrev9302\LKI

Medlemskonkurrence:
Nyt medlem: Navn: _ Fød.dato: _

Adresse: _ By:_----
Anvi st a f : _ Medl. nr .: _

Hverver: Navn: _
Afleveres til Leif Kjærgaard, Snerlevej 14 6430 Nordborg, Tlf. 74454~42
(brev9302\LKI

- 9 -



o LO O ~ ~ t"") CO O v
Næste dag (lørdag red.) nåede vi endeligt

LO v ~ vores mål Co/chester. Vi startede med et(j) .- v .- (!) O) N O) .- LO o O).- t"") eo ~ N eo o co LO (j) o (!) måltid på et af disse nymodens madhuse,.- .- o o o o o t"") N .- N M
LO O) O) O) O) LO (!) LO LO LO LO LOv v v v v v LO V ~ ~ v v hvor man spiser stående og drikker en brun

~ v v v v v v o v v v~ ~ ~ ~ ~ ~ v ~ ~ ~ ~ ~ masse i stedet for mjød. Underligt sted! Nå,
c: ;;:: men derefter var det tid til endnu et togt. Vi
ID E valgte at dele os i to for at kunne stjælel/) c:"'O
ID c: ID c: ...: mere guld og voldtage flere kvinder, Dette~ c: ID c: l/) ID

ID c: c: ID l/) ID c: l/) b faldt dog hurtigt til jorden, da folk modtogc: c: l/) c: l/) c: ID ~ Q~ ID ID ID ID El/) ID l/) .•... ;:, os som venner og skænkede mjød i voreID l/) en l/) "'O l/) "'O
l/) ID ;:, ..., ;:, m..ci .J:: 3: E E

.:.t:. ~ 'i: (9 c: - s. Underligt folk!- ID Cl m ·m .J:: -c ~
~

I... U m l/) c: l/) l/) Cl:::s Cl> ;:, ID U O m m U m c: , men efter et lidt falleret plyndringstogt,- s:: u, m o:: c: o:: c: i:l: ID ID ~.Q.:.: .c: c: l/) c: var det tid til igen at vende snuden hjemad
~

c: u .J:: ID ~ ID c: 1: E Cl Cl> :::s
"'C ID ID 'ro > ID ID o ro ~ - -~ o .•... m Q s::~ til vore koner og børn, Men først skulle vi- t- ::L ..., Z ::L C/) D- C/) ..., O U -,
O CI>_

igen krydse Nordsøen. Dette var dog kun enal LO o o o o o o o o o o o U o
v t"") t"") ~ ~ o o ~ t"") o o o J!3(Q formsag for os efterhånden toptrænede vik-en ~ ~ ~ ~ co O) O) co o ~ ~ eo ~ Cl).- .- .- .- .- .- .•.. N .•.. .•.. .- inger. Vi blev modtaget på Dana Anglia med- b-< :se -~• s:: o o o o o o o o o o o .!!!'E storm og fik serveret vildsvin, mjød, kvinder

"'C :::s oo t"") t"") t"") o t"") M o o o o o og selvfølgelig sådan nogle små hvide no-~ ~ ~ ID ID ID a) q; o
O ~ ~ ~ ~ (!) (!) ~ ':c: gen både til om aftenen og til det Den lilleb .•.. .- .- .- .- .- .- .•.. .- .•.. .- .•.. 'E ~Z ,- kriger meget uforstående mente at få næstet- ~ .:.t:. ..:.:: ..:.:: .:.t:. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0-
~•..

Cl Cl Cl Cl Cl Cl
:c: & morgen, Det næste halve døgn ligger sandt

Cl) Cl Cl Cl Cl m m Cl m m m ro bi;
"'C ro m ro ro "'O "'O ro "'O 'C 'C "'O Cl> ~ at sige en smule uklart for mig, men det må

"'O "'O "'O "'O l/) l/) 'C l/) l/) l/) l/) ~b.- l/) l/) l/) l/) c: c: l/) c: c: c: c: I... :::s have været godt da nogen snakker om en..•.• ~ ~ ~ ~ ~en o o o o o o o o o o o 0", Cl) gentagelse.O) .•... .•... .•... .•...
Cl Cl .•... Cl Cl Cl Cl "' EC Cl Cl Cl Cl o o Cl o o o o 0,0 Jeg kan ikke andet end glæde mig, da næste.- o o o o o fb

C Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl Ol togt også vil indebære en erobring af Dub-Cl Cl Cl ro m Cl ro m ro m J2 s::æ m ro ro ro ro "'O "'O ro "'O "'O 'C "'O
Ol "'O "'O "'O "'O "'O c: c: "'O c: c: c: c: o,::::l lin?

l/)~ "' c: l/) l/) l/) l/) ro m l/) ro m m m .s:: har kun tilbage at sige, hvis nogen sta-t- ~ ~ ~ ~ ~Cl o E E E E E E -.•... .•... .•... s::
Ol o LO t"") .•.. O) ~ LO t"") .•..

~
dig leder efter meningen med tilværelsen:

O) co co eo ~ ~ eo eo co Skål og godt potår.s:: -"' + + + + + + + + + -~ q;
cq; O) eo ~ ID v N o eo ID v N o - - og hvis nogen leder efter meningen i detteeo eo co co eo eo eo ~ ~ eo eo eo

~ ~ indlæg, så skal vi lede dem lidt på vejen tilID ID
ID Cl Cl erkendelsen.l/)
l/)

.•... ...- .•... ID 'c.. 'o. Det drejer sig vist nok om en skildring af en;:, ;:, ;:,ro o. o. o. .•... ID Cl .•... ...-
..:.:: ;:, ;:, ~ c: ;:, ;:, udflugt en flok seniorspillere har været på-- !!o o o o. o. Cl o o. o. ~b "'O ~ ~ ~ ID c: - ID ID- c: u u u c: ID c: Cl c: ??o ro - ~ ;:, c: - Cl

:x: C/) ~ ~ ~ ~ :.J O ..., >- ~ ....J a, (redaktionen)
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510rt udvalg idameløj
Sloregade 37 . 6430 Nordborg

TH, 74 451579

Locks. k/er
Tlf. 74490883

Parallelvej 2 - Lavensby

Et godt sted
at starte

~ DEN DANSKE BANK

M~"RGUEIUTTEN
- din blomsterbutik
Parallelvej 6 - 6430 Nordborg

Telefon 74 49 13 43



Indendørssæsonen 93/94 er slut, og hvis vi ser
tilbage - hvordan er det gået - kan vi kun være1----------1 tilfredse.
Drengene har haft en virkelig fornem sæson, og
det har været en fornøjelse både at at træne
dem at være med dem til kampe, samtidigt har
sammenholdet resulteret i mange gode ople-
velser for drengene, og det er en undtage
hvis nogen har svigtet.
Holdet har trænet en gang ugentligt, og når der
har været arrangeret ekstra træning (lørdag),
har de ikke svigtet, sågar søskende har deltaget
i træningen, årsagen hertil skyldes nok, at der
mellem microputterne/trænerne/holdlederne og
ikke at forglemme, forældrene, er et godt kam-
meratskab.....---------1 Resultatsmæssigt har det været en fin sæson,
og det store antal kampe de har spillet, skyldes
nok deres store iver efter at spille fodbold.
De har spillet 81 kampe - 63 sejre, 11 uafgjorte
og kun 7 kampe er tabte, og det blev så til en
målscorer på 259 - 60.
Man kan se, at spillerne har forståelse for spil-
let, deres motorik er blevet meget bedre, og derI--__---------t er poentiale i disse drenge.
Vi vil sige tak til forældrene for deres fine op-
bakning, og vi håber, at udendørssæsonen ",.
vil blive en god sæson.

John Callesen og Jesper Kirkegaard.

M.PERREGAIIRD AIS

IHO NORDBORG· &-17l MOMMARK

~7«50150 • ~7«o7alo
KORN - FODERSTOFFER

STØT VORES

ANNONCØRER

DE STØTTER OS

BIL-HJØRNET
@."""V/FrederikHolm

III I!tilX Løjlertoft 13
6430 Nordborg

Tlf. 7445 1704

VAGN HANSEN SPORT

~ 74661640

Den direkte sporlslinio

Microput årg. 87 og yngre

RANI<XEROX
®
Nyt syn

DIN LOKALE OPTIKER

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

TELEFON 7445 15 51 . 74 49 05 49

Vi har nu den nye klub træningsdragt
klar. Spørg jeres træner, han er klar til
at hjælpe dig med gode råd og hvordan I--E-R-IK-J-E-N-S-E-N-I
du kan købe den. V.V.S.Nordborg llpS

Mellemvej 2 - Nordborg

Telefon 74 45 05 65
auur. 30 74 05 65

Gasfyr - Oliefyr - Varme - Sanitet
samt blikkenslagerarbejde
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NY Træningsdragt !

PRISER

2 - 14 = 250,00 kr
XS - XXXL = 330,00 kr

Ungdomsudvalget.

DU ER ALTID
VELKOMMEN I
NB's KLUBHUS.

(Drey!!t:!.el':Ji!.!X!~~
vi Nis Dreyer - AUT. EL·INSTALLATØR

/ All indenfor el-branchen
/ - også salg al el-artikler og hårde

hvidevarer.
Brønd re, Holm Til. 74 45 02 01
6430 Nordborg 811111.307414'03

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

~~L;;l
Mellemvej 21 - Nordborg

7445 1852
MALERMESTER

HANS J.
PEDERSEN

HESSELHØJVEJ 10
6430 NORDBORG

Telefon 74 45 16 79
BlItIf. 30 74 50 39
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