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KLUBKONFERENCE

Der blev arbejdet seriøst, da Nord-Als Boldklub afholdt
klubkonference den IS.november i Nord-Als Idrætscenter.
Det var 3. gang i NB's historie, at arbejdet i klubben blev
"kulegravet", men denne gang blev der udelukkende
fokuseret på vores seniorafdeling.
Der deltog ca. 30 personer i arrangementet og 24 af dem -
spillere, trænere, holdledere og andre med tilknytning til
seniorafdelingen - måtte i løbet af en lang dag gennem
gruppearbejde, diskussioner og tage stilling til mange ting.

FRiSØR Skal der festes?

Bent Enghø"
VI udlejer

Borde·Stole·T.ppeplader.
tlf. Scene

74 4S 08 40 l/S COII.-ARR.
Havnbjerg Bullkcenfer tlf. 74 4a 18 18

Benyt fordelen ved tidsbestilling Nord-Als Idrætscenter

~
~'SSE_ I et godt sted at handle..•• ISPOR.T
AARUP-Tlf. _43 10 kontakt Verner på Uf. 74 45 31 46



Målsætningen for konferencen var, at få
seniorafdelingens ("de aktives") bud på,
hvordan denne afdeling bedst kan
fungere efter deres mening. Bestyrelsen
har nemlig sat sig den opgave, at
forbedre afdelingens "image", og derfor
var det nærliggende, at starte
opgaveløsningen på denne måde. ~~
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Der foreligger nu et godt og omfattende
materiale, som betyrelsen vil bruge, når der
skal laves en handlingsplan for de næste år.
Konferencen vil blive udførligt omtalt på
NB' s generalforsamling den 26. 1.96 på
Nørherredhus.
Til deltagerne sendes et referat fra arrange-
mentet dog allerede kort efter nytår.

Efter et oplæg var der gruppearbejde. 3 gange måtte deltagerne tage stilling til problemer i enforening.

NB I TOP 20!
Det blev ofte sagt - NB har minimum
"Danmark-serie status", når det gælder
om at skaffe penge til klubarbejdet !
Denne gang har klubben vist klasse ved
at sælge lodsedier til DR' s SUPER-
CHANCEN. På trods af stor konkurrence

i egen kommune var NB blandt de 20 mest
sælgende i Danmark. Som tak for indsatse=
blev to fra NB inviteret som gæster
studiet ved udsendelsen torsdag den 14.12.
Så I Carlo og Marie vinke til os ? Tak til
dem, og alle andre hjælpere for deres
indsats. Pengene går ubeskåret til
ungdomsafdelingens jubilæumsfond. *

"
LANGESØ VAGN HANSEN M.PERREGAARD A/S

HERREFRiSØR KORN - FODERS10FFER

v/John H. Rasmussen SPORT NORDBORG
Mågevej 2, Lengese

tlf. 7466 1640 tlf. 74450150
undgå ventetid - bestil tid

tlf.74 4512 31 Den direkte sportslinie
MOMMARJ(
ur 7440 7910

SI LVAN
GØR DET NEMT
HoIrnve<te 39. Nordborg

ur. 74 4514 57
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(Drey~1J!.e/~!.rviGe-
'VINis Dreyer - AUT. EL·INSTALLATØR

./ All indenler el-bf anetten

./ - ogs.! salg al el-arlikler og hårde
hvidevarer.

Brønd rs. flolm Tlf. 74 4S 02 01
6430 Nordborg BUHI. 30 741403

Center Sko
Helmut Buss

Havnbjerg Butikcenter
tlf. 74 453374

MAlERMESTER

~
Mellemvet 21 - Nordborg

74451852

[m!m) HAVNBJERG
HAVNBJERG BUTIKSCENTER

11<I3ONORDBORG

TLF. 74451737

Et godt sted
at starte

~ DEN DANSKE BANK

'" . Storsqade • Nordborq • Tlf.74 - 45 00 70

ERIK JENSEN WS
Nordborg ApS

Aut Instaflator. MellemveJ 2

74450565

LILLIANS
URE - GULD OG SØLV

STOAEGADE 15A· 6430 NOAD80RG
TlF74453757 FAX: 74452762

Tlf. 74490883
Parallelvej 2 - Lavensby

. MALERMESTER
Danbo Super HANS J.

Th.Brorsensvej 46 . PEDERSEN
6430 Nordborg HESSELHØJVEJ 10
~ 74 45 11 09 6430 NORDBORG

Telefon 74 45 16 79
811111.JO 74 5039

.r,I' røl'
l{tØ"\ siden 1865(I'} ~I(a.~\-på bordet hvor
~) venner mødes

e aENZ'N

Løjt.1IOft 13• 63040Nordborg

TIt.74451704

~WotofIJS
lunOetlVeJ 1. 6430 Nordborg . 7~ 45 l' 18

Telefax. . 744S 1313

i::EtiRI§MDTDR~
, OPEL I lUNOEHVEJ 1 _6430 NORDBORG



LOKALE DOMMERE
I NB er vi - på manger områder - heldige
og dette gælder også når vi snakker om
lokale dommere.
Alle 7-mands kampe og en del ll-mands
kampe kan dømmes af "lokale dommere"
og vi hører jævnligt om klubber der må
bestille "sorte dommere" til kampe der
egentlig kan dømmes aflokale dommere.

Lokale dommere gør det gratis og derfor
er vi i NB meget glade for en skare på
10-12 personer, der hvert år trofast stiller
op og dømmer fra l til 22 kampe i løbet
af sæsonen.
Børge Neesgård styrer de lokale
dommere og han ved udmærket godt, at
man skal huske en lille påskønnelse til
disse personer. Han var i løbet af
november måned på en lille tur, hvor alle
lokale dommere modtog rødvin og en ny
fløjte - hvilket var en god ide, for alle
fortsætter naturligvis også i næste sæson.
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SPORTEN ønsker dem tillykke med
gevinsten og siger tak for støtten.
Vi vil endnu engang gøre opmærksom på,
hvordan man kan støtte NB på denne
måde og samtidig blive "passiv medlem".
Det koster kun 100 kr i året for at være
med. Foruden chancen for at vinde en af
de gode præmier ( husk, der er forholdsvis
få "lodsedler" i puljen - i år kun ca. 75 i),
får man automatisk tilsendt klubbladet.
Interesserede kan henvende sig til
klubbens kasserer Bjarne Knudsen på tlf
74453821.

TILLYKKE! NBPAGADEN
Der blev afholdt lodtrækning om de fine
præmier, man kunne vinde som
"støttemedlem" i Nord-Als Boldklub. Her
de heldige 7 vindere:
1000 kr Johannes Nissen
500 kr A. Chr. Jørgensen
200 kr Jens Chr. Steen
200 kr Egon Kristensen
200 kr Astrid Petersen
200 kr' Lilians Ure-Guld-Sølv
200 kr Poul Lyngkilde

Traditionen tro var NB igen på gaden
den sidste weekend før jul.
Der var opstillet 3 boder på Storegade,
hvor der blev solgt gløgg, vafler, jule-
ringriderpølser, samt lodder til en festlig
tombola og meget andet. NB' s initiativ
blev rost af mange og mon ikke man
sender bud efter os næste år igen.
Tak til alle der passede boderne denne
kolde men hyggelige jule-weekend.

NYT TØJ HOS

I Sandbeckl JEL-CENTER *
~

Storegade 15, Nordborg
t1f.74 45 0152

Stort udvalg idametøj
Storegade 37 - Nordborg

Tlf. 74 45 15 79

MARGUERITTEN
- din blomsterbutik

ParaUelvej 6 - Nordborg
Tlf. 74491343
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St..,tiomvejt.o Telefon 741\50531
64 ~O nordbo-o F~x 744501·1 ]·1

as. \ær !.klipog håldcsigl1
:;: ;, --.~ for hende
~\ / og hom

v!l.enø 1.8,~e". SI~lionS\l'el5 (vI Kvicldy)
Til. 74 45 J7 64
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f5:~"en ol dum
de; lår ,ode kvldegy,n;nger
....ed ol sætte dine egne og [omi-

liens penge på ~pil, vil vi [c-es

16 an ugP. i Ios Vego~. Hvi~ du
dr.:-rimod er tyllen der hnder ol

Iobe penqe, knn vi vorml anbe-

fale en tur i Kv;ckly. Her er
neml;g gev;n,t ro 011. hylder,
hver eneste dog.
Og hylder er der ma".r ol
Vores stornkunder, som kQmmer

igen og igen, kender en god
handel. når de ser den' og
ved. ol Kvjckly slår for el uover -

truffel udvalg af ud ,"gi

~;?'~~~~.'F.~!.·~""W-dIiI'-'''''''''''• .-..d :':
Storionsvej 12, 6d30 I'Jofdborg

kval del 1;1grxle rr;'
ser. Faktisk kon du oltid SP. på
smilet. om det er en ol vores

kunder dv mød,.r på god~n.
Det er nemlig temmelig ~VrP.1 t ol

holde sit poker onsiqt ~r1er en

Ivr i K v;ckly.

." INTERSPOIrr
rohleder sport SØNDERBORG
Gågaden

L~
Ny! syn

DIN LOKALE OPTIKER

JØRGEN HANSEN
AUT.EL·& WS·INSTALLAT0R 74451540

---···--··.··.·--------1

K. V OpTIk
III K~ V B Kd~ll'lnsen Aiftepladsen I

TELEFON 7445 1551 .74490549
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K O N T O

NORDBORG
AUTOVÆRKSTED liSFå en god start

Er du mellem 10 og 20? Er der noget, du
gerne vil spore sommen til? Vil du have høj
rente far dine penge her og nu? Vil du
kunne hente dine penge, når det passer
dig? Vil du have mulighed for ot lål1e?
Så få en StarIJobKo~n~lo~I ~~~~1
ben opfylder
alle dine krav. START JOB
Kom ind og
snak med os.

Nordborg, Th. Brorsens Vej 1 ,tlf. 74 45 47

TRÆNER-KURSER
"For at man kan forny sig eller bliver bedre,
skal der ny benzin på motoren", siger
Verner Petersen, som er klubbens kursus-
koordinator.
Ham kan man kontakte, når man vil på
kursus eller hvis man har spørgsmål
omkring kurser.
Verner har telefon nummer 74 45 31 46.
"Alle kan kontakte mig. Enten finder jeg et
kursus efter trænernes ønsker, eller vi laver
et selv", fortsætter Verner, og bedre
service kan man jo ikke forlange.

SYDBANK
Sønderjylland

z
WI-a:we,
~w

Storegade . Nordborg
Tlf. 7445 16 10

Der er allerede planlagt et kursus mandag
den 22.5.1996 fra k! 19-22 som omhandler
målmandstræning.
"På dette kursus skal samtlige trænere
deltage og derfor planlægges der hverken
kamp eller træning denne dag" slutter
Verner og tilføjer, at NB selvfølgelig betaler
kursusprisen for sine trænere. ~)j
Her er et andet spændende kursus-tilbud til
vores trænere:
"Ung og træner for første gang", er et
ursus, som henvender sig primært til alle

de 14-18 årige, der fungerer som trænere,
ledere eller måske som hjælpetrænere i
klubben. Både de helt nye uden træner-
erfaring og de som har trænet et par år.
Sekundært henvender kurset sig til de 18-22

NORD-ALS BOLDKLUB's KLUBDRAGT
KAN KØBES HOS OS

f~l~xpert
(.

Storegade 39, 6430 Nordborg, tIf. 7445 1606

QB
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årige uden trænererfaring.
Dette kursus kan eventuelt laves i
Nordborg, hvis interessen i NB er stor
nok.

METAX-SPONSORAFTALE
Hos METAX i Nordborg står liden ikke stille.
AtfETAX-tanken er nu forsynet med en ny
automat, hvor man døgnet rundt kan tanke på
sit kort. Det betyder, at METAX kan tilbyde
benzinpriser, der er konkurrencedygtige i
forhold til lavprisselskuberne.
Ovenstående betyder dog også at NB 's
medlemmer eller venner, der ejer et AtfETA)(-
kontantkort. skal huske at køre delle kort
gennem automaten, før man betaler med feks.
Dankort. Glemmer man det, mister NB de 10
øre pr. liter benzin, som ivfETAX sponsorerer-
og det vil jo være ærgerligt.
Så husk at bruge META){-kontantkort, når du
tanker.
Bente og Frederik Holm fra METAX vil geme
benytte lejligheden til at ønske alle Nli-ere et
godt nytår.

YNGLINGE-MØDE
NB's Ynglinge indkaldes til spiller-
møde iNB 's klubhus
Tirsdag den 16.1.96, kl.19.30.
På dagsorden er følgende punkter:
Tilbageblik 1995 - Spillertrup 1996 -
Trænere 1996 - Træningstider -
Aktiviteter i 1996 (Copenhagen-Cup),
Er man forhindret den dag, men vil
spille i NB, så kontakt Steen Isaksen
på tlf 7445 38 90.

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

~i~~~ matas
vI Bente Sudergaard

Storegade 35 - Nordborg
tlf. 744517 11
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INDENDØRSTRÆNING
!!:ældende fra 1.1.96

Tirsdag 16.00-1 7.00 Sandkasse
1800-1845 Micro 88
1845-19.30 Lilleputpiger
19.30-20.15 Piger
20.15-21.00 Damer
21.00-22.00 Oldboys

"t, "-
•

Onsdag
Ønsker SPORTEN alle læsere.

Vi starler del nye år med en lille konkurrence,
hvor alle kan væremed. Du skal bare findeud
af, hvor mange ISBLOMSTER der er gemt i

denne udgave afklubbladet.
Sådan ser de ud, og denne skal du tælle med ,

*Skriv svarel på et kort eller stykke papir og
send eller aflever det til SPORn7V's redaktør
Peter Glock , Midthaven 25,6430 Nordborg

inden den 17.januar 1996,
Bland de rigtige svar trækkes en vinder, som

rar en smart NB-FRJTIDSDRAGT !

Fredag

15.00-16.00 Miniput B
1600-1645 Micro 90
1645-17.30 Micro 89
17.30-18.15 Micro 87
18.15-19.15 Miniput C1+2
19. 15-2045 Lilleputter
2045-22.00 JuniorlYngl.
15.00-1545 Miniput A
1545-17.00 Drenge

NYE DOMMERE
Jens Lund og Steen Isaksen fra NB har
bestået dommereksamen Begge ønskes
tillykke og mange gode oplevelser på
fodboldbanerne som "sort" dommer.
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