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FEST-I-BY ER OVERSTÅET
Sondag aften (den 14.5.95) kunne alle hjælpere og komite-medlemmer
ånde lettet op. Bortset fra en enkelt byge onsdag aften udeblev den lovede
regn. Til gengæld oplevede vi vel nok den koldeste FEST-I-BY i nyere tid,
men det afholdt heldigvis ikke publikum fra at stromme til festpladsen. Alt
tyder nemlig på, at vi endnu engang har oplevet et rekordår, hvad
overskuddet angår.
Selvfolgelig forløb ikke alt som planlagt. På grund af den kraftige blæst og
de lave varmegrader faldt omsætningen i år både i øl-vognen og i
pølsebodcn, men til gengæld steg omsætningen i Festteltct, - så hvad man
sætter til på gyngeme- det kunne vi så redde hjem på karusellerne.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at bringe en stor tak til alle
udvalgsformændene samt de mange frivillige hjælpere. Mange af jer har
brugt virkelig mange timer, både før men også under selve FIB,så nu
trænger vi alle sammen til at slappe af. Også mine kolleger i komiteen skal
have et stort skulderklap for den helt utrolige arbejdsindsats, som I har
ydet.
Specielt viljeg gerne fremhæve to personer, som jeg synes fortjener en helt
ekstraordinær tak. Det er pladsformanden Poul O.Bonnerup, som hver
morgen, sarrunen med nogle frivillige fodbolddrenge, sørgede for, at hele
festpladsen blev fejet og gået efter i alle sømmene for aftenens
efterladenskaber. I skulle ha - set et svineri ovenpå de store aftener, der blev
virkelig gået til sagen, så alt var klar inden det næste ryk-ind.
Den anden person, som jeg synes, fortjener at blive fremhævet, er Jann
Petersen, som ud over at sørge for flaghejsning og nedtagning, hver
formiddag frivilligt påtog sig den sure tjans at feje og vaske trægulvet inde
i Festteltet. Der skulle virkelig bruges knofedt samt masser af sæbevand,
og så måtte Jann endda skifte vand mange gange undervejs.

Jeg har nu været formand for FE~T -I-BY i tre år, og har været med til
sammen med alle de frivillige hjælpere at skaffe knap en halv million til
ungdomsarbejdet i de to foreninger NB og NH.
Det er vi faktisk lidt stolte over. Jeg synes, at det har været tre dejlige år, og
jeg mener også, at den omstrukturering af hele FIB-planlægningen og
afviklingen, som var blevet indført samtidig med min "embedsperiode" har
været helt rigtigt, og jeg vil da også ønske, at den vil fortsætte i mange år
frem.
Jeg skal i den forbindelse oplyse, at jeg har meddelt formanden for NB, at
jeg ikke ønsker at fortsætte som formand i den ny periode. Jeg vil derfor
slutte med at ønske den nye formand og komiteen alt mulig held og lykke
med næste års FEST-T-BY. Tak for tre gode og sjove men også drøje år.

Sven Erik Frederiksen



FODBOLD TRÆF
INORDBORG
Nord-Als lsoldklub og DG!
Sønderjylland tilbyder alle drenge
og piger i alderen 6-14 år, fire
spændende dage med masse
fodbold og andre aktiviteter.

Hvor og hvordan sker det?
Uge 27 på Nord-Als Idrætscenter.
Fra den 3.-6.juli 1995.
Mandag og tirsdag kl. 9- 15.
Onsdag kl. 9 - torsdag kl. 12.

Hvordan foregår det?
Alle lire dage er der fodbold om
formiddagen med træning og spil.
De tre første dage er der så en
masse andre aktiviteter om
eftermiddagen.
Onsdagen fortsættes hele dagen,
og om aftenen er der
fællesspisning og O-løb for
deltagerne og deres familier.
Deltagerne overnatter på centret
onsdag til torsdag.

Hvad sker der?
Fodbold i massevis.
Basketbold, Kurvebold og Inter
crosse.
Gøgl, akrobatik, spring og gamle
lege.
Besøg af en fodbolddommer.
Banegolf, kegling, svømning.
Friluftsliv.
Overnatning aldersopdelte
lokaler.

Hvad koster det?
Det koster kun 350 kroner I

I denne pris får du endvidere frugt
hver dag. en T-shirt, et foto af
gruppen, en drikkedunk og en
DGI-fodbold
Hvornår skal man tilmelde sig?

Inden den S.juni! -
Kontakt:
Kjeld lilli
Telefon: 7449 1632
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FODBOLD pA NUDANSK

Dressmand
Kreditkort
Trøstpræmie
Vortemagasin
Grædemur
Sahara
Vimpel vifter
Fløjtespilleren

: Reservespiller
: Gult kort
: Frispark
: Fodboldstøvle
: Omklædn.rum
: Grusbane
: Linievogter
: Dommeren
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SI LVAN
GØR DET NEMT
~ 39._borg

til. 74 4514117

(Drey~fJ!. el-s!!.mee-
'II Nis Oreyer - AUT. EL·INSTAllATØR

~ All indenlor el-bf ancnen
/ - også salg al el·arlikler 09 hårde

hvidevarer.

MALERMESTER~-~-
Mellemvej 21 • Nordborg

74451852

250 BØRN PÅ STADION
Torsdag den 13.juni 1995 er samtlige børnehaver på
Nord-Als inviteret til et par festlige timer på Nord-Z
Idrætscenter. For 4.gang holder NB & NH "legedag
for kommunens yngste, og der plejer at deltage mellem
250 og 300 børn.
Arrangementet starter k!. 1O og varer ca 2 timer.
Det hele foregår på stadionen ,og derfor håber vi alle på
rigtig godt vejr.

NB NÆSTE AR TIL TJEKKIET ?
Nord-Als Boldklub er i kontakt med en klub i Tjekkiet,
som meget gerne vil komme til Danmark i sommeren
1996. Samtidig ønsker man et besøg af NB i samme år.
NB har accepteret samarbejdet ,og nu er det op til
seniorafdelingen , om udvekslingen kan blive en realitet.

EN VERDEN TIL FORSKEL

Brønd 7a, Holm
6430 Nordborg

Tlf. 74 H 02 Ol
811111. JO J.4 1403

Center Sko ERIK JENSEN WS
Nordborg ApS

Aut Instattator . MeUemvej 2

74450565
Helmut Buss

Havnbjerg Butikcenter
tlf. 74 45 33 74

mm HAVNBJERG
HAVNBJERG BUTIKSCENTER

6430 NORDBORG

TLF.744517 37

LILLIANS
URE- GULD OG SØLV

STOREGAOE 1SA· 6430 NORDBORG
TlF74453757 FAX: 74452762

For 50 år siden hed det gadefodbold og blev spillet på
villaveje, parkeringspladser og baggårde
I dag hedder det "street-fodbold", og selvom regleri
stort set ikke er ændret, er der alligevel en verden til
forskel.
Nutidens unge får således stillet en oppusteligt stadion
med bander og mål til rådighed og får lov at spille med
en splinterny, selvlysende læderbold.
At spille fodbold på denne måde bliver sommerens helt
"store dille", og DBU's oppusteligt stadion kan opleves
og prøves i Nordborg MANDAG DEN 24.JULI PÅ
KVICKLY' s parkeringsplads.
NB står for arrangementet og du kan læse mere om
det i næste SPORTEN eller i dagspressen.

t::.:5ex BENZIN

Et godt sted
at starte

Ulttlrtoll 13- 63.00 No<dllo<g

nf.74451704

~ DEN DANSKE BANK

MALERMESTER

Danbo Super HANS J.
Th.Brorsensvej 46 PEDERSEN

6430 Nordborg HESSELHØJVEJ 10
~ 74 45 11 09 6430 NORDBORG

Telefon 74 45 16 79
811UI. 30 74 5039

Storeqade I Nordborq I TIL74 - 45 00 70
;,t& :<~':'

;/ffP '\1, siden 1865tip: ~I

(~~) -på bordet hvor
~. venner mødes

AJ.a Motof'AJS
Lundenve,1. 5430 Nordborg .. .7" 4.518 18

Telefax .. __. . 74.tS 13 13

!~~R'S1._1 I::!!MDTDRS
. OPEL I LUNOEHVEJ 1 . S430 NORDBOAG

Tlf. 74490883
Parallelvej 2 - Lavensby
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M~"RGUERITTE~
- din blomsterbutik
Parallelvej 6 - 6430 Nordl,,)!\,

Telefon 7449 I3 43

KROGHS BAGERI VAGN HANSEN SPORT LANG;~~~~~~};!:~ISØRM.PERREGAIIRD AIS
Drej et godt nummer

74451231
UNDGA VENTETIDEN - BESTIL TID

Mågevej 2. Langesø

RANI<XEROXø.]O NORClOORG . &.47) MOMMARK

7"SOlS0 . ~H.07g10

KORN - FODERSTOFFER

~ 74661640Th. aro...ns Vej 56, 6430 HotdIJorg ._ ••••• 7445 4779

SeYej 3, Langese, 6430 Nordborg .••••••••••• 744517 53
Den direkte sportsfiniotilDET BESKYTTEDE æt,' ).klipog hårdesign

',' VÆRKSTED ' ~; ~- -',
, "ØSTERLUND« == \' for hende

'Aellemvej 16, Nordborg ~ \ ,I og ham
, 74490450

maLas æ
JEL-CENTER
TLF. 74 45 01 52

STOREGADE 15 • 6430 NORDBORG

~. ~
-- I

vI Bente Sudergaard Un;ba n k
Tlf. 74 45 17 11

Statlonsvej e Telefon H450533
loregade 35 - Nordborg 64301'lordbor Fax 7445443,1

Stort udvalg i dameløj
Storegade 37 . 6430 Nordborg

T". 74 4515 79vi Lene Larsen, Stationsvej 5 (vI Kvickly)
TIl. 74 453764

BENT
ENGHOFF MARKUSSEN

SPOIlf
J~~AARUP~
~ ~~lOJa

- øt godt sted at handlø ;•.
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"Jr du en af dem 1 1 kvolilet iii gode pri-

der får søde kuldegy,ninger ser. Fakti,k kan du altid se på
ved at sætte dine egne og fami· smilet, om det er en af vare,
liens penge på spil, vil vi fore,' kunder du møder på gaden.
lå en uge i Las Vegas. Hvis du Del er nemlig temmelig svært at
derimod er fypen der hader al holde sit poker ansigt efter en
tabe penge, kan vi varmt anbe- lur i Kvickly.
fole en tur i Kvickly. Her er
nemlig gevinst på alle hylder,
hver eneste dog.
Og hylder er der masser af
Vore, stemkunder. som kommer
igen og igen, kender en god
handel, når de ser den' og
ved, al Kvickly slår for el uover-

Iruffel udvalg af udsøgt

ENDELIG ,
•Herre & Damefrisør

Benyt fordelen
Tidsbestilling

NB's serie 4 hold fik endelig den I "Be. ventede sejr i den løbende
turnering,
Holdet vandt sidste lørdag med hele 6·2 over Kværs og fik 3 tiltrængte
points.
"Nu går det fremad" - lød det i ornkh xtningsrummet efter kampen og
vi er nu alle spændt på , om optimismen holder.
Ikke så godt gik det for I.holdet i Fredericia. Holdet tabte mod
topholdet med 5-1.
Næste modstander er igen et tophold, uB hvis vi vil være med i toppen
af Serie 2, skal derme kamp vindes!
STØT DERFOR NB' s I.HOLD FI~I\SIDELINIEN!
Vi ses

Mandag· Tlrsdog • Onsdag

Lørdag lukket

Havnbjerg
Butikscenter

~74 45 08 40
Kontakt VERNER på

~ 74 453146

SKAL DER
FESTES?
VlUDLEJER
BORDE -STOLE -
T!EPPEPLADER-SCE~E

I/S COM.-ARR.
Nord-Als Idrætscenter
T1f. 74 45 19 19
RING EFTER EN
PRISLISTE

2. PINSEDAG KL.16

NB-KOLDING IF
gratis entre

NOR RG
AUTOVÆRKSTJ='p"lls..
Th. Brorsens Vej 1 f' 6430 Nordborg

.~ INTERSPORr
."..- ~r~~~~nsportSØNDERBORG

~
Nyt syn

Storegade 30, 6430 Nordborg DIN LOK 'E OPTIKER

~

.~ ..•....•..,", ..~ ~
. r, ~"T'W -r . l ,". ' :i l',,~;

.l~.•~llul.~.~':~ j3
SIOlion,vej 12, 6430 NordborgK. V Optik

EL&WS
JØRGENHANSEN , vi "Ai v 8 K""en,en ni"'i,l'd,en' 6410 No«'''ooo

AUT. EL-& WS-INSTALLAT0R 74451540 TELEFON 74451551 - 74490549~----------------._----------------~----------~~~~-~~~~~~----~------------------------------------~
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Få en god start
Er du mellem 10 og 20? Er der noget, du
gerne vil spore sammen til? Vil du hove høj
rente for dine penge her og nu? Vil du
kunne hente dine penge, når det passer
dig? Vil du hove mulighed for at låne?
Så få en StortJobKontol e.
ben opfylder
olle dine krav. START JOB
Kom ind og
snak med os.

K O N T O

(

SYDBANK
Sønderjylland

z
UJ
~a::wc,
~w

Iler er NR's yngste [odbotdspillere. Billedet Nev taget søndag den 14.5.95 efter et stævne på Nord-Als
Idrætscenter. Børnene er årgang 90 og 91 ogfor negens vedkommende var det deres første "rigtige kamp".
Holdet træner en gaJlg om ugen 01/1 tirsdagenfra kl. 16.15 li//7.00 og ifølge trænerne John Weber og Claus
Sørensen 111 å der meget gerne kamille flere.

Storegade . Nordborg
Tlf. 7445 16 10

LlDT OM SPORTEN
Den opmærksomme læser har
sikkert bemærket, at klubbladet
har ændret udseende og
indholdet i form af en mere
koncentreret præsentationen af
foreningens aktiviteterne.
Ændringen skyldes først og
fremmest et ønske om at gøre
SPORTI'.'N mere aktuel, og
samtidig vil vi førsøge at
forbedre bladets økonomi.
SPORTEN's læsere er meget
velkornmen til at kommentere
ændringen. P.G.

NB's JUNIORER PÅ VEJ MOD TOPPEN
Efter 4-0 sejren over Rødekro torsdag den 24.5.95 er
NB's juniorhold nu med i toppen af JBU's stærke A-
række. Holdet startede turneringen ellers med
blandende resultater, men har her på det sidste vist
rigtig godt spil.
Det bliver spændende at følge Steen Isaksens hold,
Il'~ ke er det et kommende mesterrækkehold .....

NORD-ALS BOLDKLUB's KLUBDRAGT
KAN KØBES HOS OS

f~l~xpert
r: TO HOLDER FERIE
Sidste spil før sommerferien er
onsdag den 7.6.95 og efter ferien
starter vi igen ·onsdag den
16.august.

NYT FRA OLDBOYS?
SPORTEN er selvfolgelig også for
vores Oldboys-spillere. I næste
udgave bringes en udforlig omtale af
afdelingens bed rifler.

Storegade 39, 6430 Nordborg, tlf. 7445 1606 NORD-AI.S BOLDKLUB ARRANGERER

Q8 SERVICE
vi F.Lauridsen
Langesø, Søvej 1,6430 Nordborg
AUTOREP. , VASKEANLÆG , ØKONOMITEST
Tlf. 744501 63

MICRO CUP 1995
SØNDAG DEN 25.JUNI, KL.IO-15, NORD-ALS lDRÆTSCENTER

Der deltager hold fra ca. 26 klubber - ialt ca. 250 fodboldspillere i alderen 5 til 10 år _
finalerne spilles på Langesø stadion



8

Udgiveradresseret Blad
(7007 Fac)
Bladnummer 59544

MED NB TIL SUPERLIGA FODBOLD
Microputafdelingen har arrangeret en tur til Odense for at overvære superliga- kampen

OB - Fe København
Kampen spilles søndag den 11.juni, og bussen afgår fra Nord-Als Idrætscenter kI.8.30.
Prisen for turen er 275 kroner for en siddeplads og transport. Der er endnu ledige 10
pladser - så kontakt omgående John Callesen på t1f. 74490840 og få mere at vide om
dette spændende arrangement.
Det er igen et godt initiativ af microput-afdelingen ,som fortjener en god opbakning!

HUSK KORREKT SPILLEDRAGT derfor endnu ikke har det rigtige udstyr, kan
ønske sig det til fødselsdag eller jul. Hvis nogle
forældre er i tvivl om, hvor de kan kobe
strømper og bukser, kan vi oplyse, at det kan
købes hos HERREMAGASINET.

Ungdomsafdelingen

NB' s spilledragt består af sort-/rødstribet
trøje, sorte bukser og røde strømper. Ved
kamp får alle spillere udleveret en trøje, så
det eneste, spillerne selv skal sørge for, er
bukser, strømper, benskinner og
fodboldstøvler.
Ungdomsafdelingen vil gerne have, at
klubben repræsenterer sig bedst muligt-
derfor anser vi en korrekt påklædning ved
kamp for meget vigtig. Vi vil derfor bede alle
spillere om. at de optræder med de rigtige
strømper og bukser. når de spiller kamp.
De ungdomsspillere, som lige er startet og

EFTERLYSNING
Søndag den 14.maj, da NB stod som arrangør af
ALSMESTERSKABERNE for miniputter, blev
der fundet en pung med penge i. Pungen tilhører
en af de spillere, som deltog, for foruden pengene
var der nemlig et frikort til tivoli, som spillerne
fik udleveret. ( .,.,
Henvendelse kan ske til Niels Ole Benned\...... '
eller Kjeld Høi fra ungdomsafdelingen,

NORD-ALS BOLDKLUB - NAVNE/ADRESSER/TELEFONNUMRE

FORMAND
NÆSTFORMAND
KASSERER
BEST.MEDLEM
BEST.MEDLEM
SPILLERREPRÆSENTANT
UNGDOMSFORMAND
OLDBOYSFORMAND

Midthaven 25
Rugløkke 15
Perikonvej 9
Sprogøvej 10
Th.Brorsensvej 38
Bækgade 12E
Rypevej 60
Turøvej 14

tlf 74 45 3 I 79
tlf 74 45 41 60
ur 74453821
tlf 7445 3 I 46
tlf 744917 47
tlf 7445 II 71
tlf 74490018
tlr. 7445 33 88

: Peter Glock
· Poul Lyngkilde
· Bjarne Knudsen
: Vemer Petersen
· Jens Hansen
· Preben Naef
· Anders Ebsen
· Peer Christiansen

KLUBHUS : Nord-Als Boldklub Stadionvej la tlf. 74 45 1806
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