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DET BES"YTTEDE VÆRKSTED KROGHS BAGERI
ØSTERLUND Th. Brorsens Vej 56, Nordborg

tlf. 74 45 47 79
&

Søvej 3, Langesø
tlf. 451753

Mellemvej 16,6430 Nordborg
tlf. 74 49 04 50

20 spillere i truppen, gennemsnitlig 17 spillere til træning (på
billedet ses desværre "kun" 12 spillere, fotografen kom for
tidligt, alle var endnu ikke mødt op) , en 12-1 sejr som optakt
i træningstumeringen og et fantastisk kammeratskab blandt
spillerne. Det er, hvad NB'synglingeafdeling har meldt
tilbage da SPORTEN har bed trænerne om en kort "situa-
tionsrapport"fra afdelingen.
Ynglingene bliver i år trænet af Steen Isaksen, som går ind i
sit 5. år som ungdomstræner i NB. Han får assistance af
Bjarne Jørgensen som ligeledes har 5 år erfaring som træner.
Alle i afdelingen glæder sig til turneringen 1996 og til
sommeren, hvor holdet deltager i "Brøndby Cup".
SPORTEN ønsker holdet og trænerne en god sæson, samme
gælder selvfølgelig samtlige 25 hold Nord-Als Boldklub har i
år i turneringen

FRiSØR Skal der festes?
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HVORERDE?
Hvem ligger inde med "lB s klubtrojer .)
Vi mangler'
l juniortrøje. nr 12, reklame K V Optik
I drengetrøje. nr 4, reklame Sydbank
I miniputtrøje. nr 8, reklame Sydbank
I lilleputtrøje. nr. 5, reklame Posten.
Flere miniputtrøjer. reklame Voigt og
flere pigetrøjer. reklame Nordals Maler-
forretning.
Samtlige trænere fra 1995 bedes få deres
tøjer afleveret så de nye trænere kan få
dem. Alie hold skal have et komplet sæt ,
Er man i tvivl ,så kontakt Verner.

FEST-I-BY 1996
Årets fest på Nord-Als står for døren'
Onsdag den I. maj starter NB og NH' s
festuge og det lykkedes igen Fest-i-by
komiteen at stable et attraktivt program
på beneneSeivfølgelig er KJÆRS
TIVOLI alle dagene på festpladsen,
ligeledes vil der være pølsebod. ølvogn og
festtelt med musik-underholdning fra
onsdag til søndag.
Hvad der ellers sker festdagene kan man
få oplyst gennem annoncer i aviserne og
omtale i lokalradio - her et udpluk fra det
omfattende og spændende program.
Onsdag
Kæmpe Lottospil på Nørherredhus og
Ungdomsdisco i festteltet kl. 19-22
Torsdag
Danmarks bedste 2 Basketballhold mødes
i Nord-Als Idrætscenter og spiller om
"Super-Cupen '~.Kampen starter kt. 20.
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Fredag
Se Nord-Als 11'a<)\('11 I Der er Helikopter-
IJlndO)'ling fra \,;1 I-I PC' I hal l iwg\ nder
samtidig VJ!lllet1()kll~t(;1l
t\1otQrL;rosS-Op\· i~l1ing '\(\iI\:'1 kI I':; og
ener damefrokosten abnc- hil 11(:11 til
·j&die;;._~ight· Musikken ~pllI('J til kl '::·1
Lørdag
Om formiddagen kan man oplev e
.tLCAnder~~!l paraden ra ')l<lrq;ade i
Nordborg, og for hornene C! der og~a
Skattejagt i bven
På festpladsen starret \.-.1 I 1 R.undbQldt
n~:iDgen, ti~~..~\nd~r~e!l paI1jc!.en kan 1",-
ses kl 1430 Det populære Bo.r:!J~Il~IIJi-
playback-show starterkl I"
Kl.I ?' spilles der en todboMk~IllQ mellem
NB s ungdomsspillere og deres trænere
ledere. KJ 19 starter en hyggelig anen med
fællesspisnin~LQg,lli!!l:"i hallens Cafeteria
Søndag
Om formiddagen afvikles ~!~vn~r for '\;13
og NB s ungdom. KI II starter 1'1!J1lili~-
~'ykelture!) og en time senere i11\ ireres ril
!;~ratis_SilQ.~!;1..Qrdi festteltet.
Børnenes Dj!g starter k!. I.' med forkellige
konkurrencer og Tiv oliet korer med 111'"
PJi;! på alle karruseller hele eftermiddagen
OBS!
Er du interesseret i al hjælpe O~ I dl,~t'

dage, så kontakt venligst Poul-Otto pil
telefon 7445080 I eller en Ira bestvrelser:

. I

LANGESØ VAGN HANSEN I\1.PERREGAARD A/S

HERREFRiSØR «ou», f'1J/IFHS/lJl-J-nl

,-/.John 1-1.Rasmussen SPORT 'fllWllfIRf;
~1åg(>"(.':i2. Langcsu

tlf 7466
tlf. 7.1 ..t5 01,:1\11

und~a ventetid - bestil tid 1640
tlf.7445 1231 Den direkte sportslinie

\10\1\1 \RI-.
tlf 7 ..••• II·"JIII

TELEFON 74 45 15 S1 .74190549

MALERMESTER

HANS J.
PEDERSEN

Ny! syn

3

Et godt sted
at starte

~ DEN DANSKE BANK

Bf' )klip og hjl(b~.i( III___ , :::J=. -.{ fa hende_. I
~\ ,ogtOm

"'fftf!. h'lIe". $tl'Uon,vej~ fv, K\llcltly)
Tft. 7' 45 31 ••

HESSELHØJVEJ 10
6430 NORDBORG

Telefon 74 45 16 79
Biltil. 30 74 50 39

\lQJOt.,\~
u.:.j\cf'loOft :Xl
"''-3<)_ ..

]/',::$
Uniban'<

St"tion'" •••; '. t.tl!'fnn 70t45 Q1j31
r)4~O"0'}IdbO'Q f,,~ 7445/1·' 1,\

e BENZIN

~ 13·83000 NoI<Ibof9

TH. 74 4517 04

ocks

SI LVAN
G0RDETNEMT
~3I.~".744.'4.'

AIa....,"".
lunoenvlJ I ~ NOfCJOOtQ ,. '" " 11

Te'.'u 74 '5 13 13

~ ·Rl§MDTDR~
~_ LlJtIfOlHYE.! l ;uo HOAOflOAG

k/er
Tlf. 74 49 08 83

Parallelvej 2 . Lavensby

Center Sko
Helmut Buss

Havnbjerg Butikcenter
tlf. 74453374

DIN lOkALE oouxe«

K. V Optik

JØRGEN HANSEN
AUT. EL· & WS·INSTALLAT0R 74481540

Danbo Super
Th.Brorsensvej 46

6430 Nordborg
~ 74 45 11 09

MALERMESTER

cSI-OP-e-L.-4-~
Mellemwj21 • Nordborg

74451852

ERII<JENSEN WS
rJnflJhorq ApS

Aut In.1 11I.lt.H Mf'1I1 nl\ll'l 2

74450565

(Drey!'.:!. e/-s!!.rviee-
""NitOreyer-AUT EL·INSTALLATØR

/ AII_od.olor el-bf.nc:hen
l' - og.' Sligal tl·'fllkl., oy ".iule

t'!"'.,.",a'.r
8f~a 7•. Holm Tlf. 74450201
64JO _<100'9 amu 30 14 \4 03



4 5

NORDBORG
AUTOVÆRKSTED lIS

matas ·mm HAVNBJERG
HAVNBJEAG BUTIKSCENTEA

M30 HOAOBOAG

TLF. 74 4517 37

LILLIANS
URE· GULD OG SØLV

STOAEGAOE 15",8430 NOfIDBOAG
TtF 74 45 37 57 FAX: 7445 27 82

RANI< X[r~OXvt Bente Sudergaard
Storegade 35 - Nordborg

tlf. 74 45 17 11Nordborg, Th. Brorsens Vej 1"t1f. 74 451547

fra Als og Sundeved. Stævnet afholdes
søndag den 5.maj fra k1.9.00 på banerne
ved Nord-Als Idrætscenter.

FIB LODSEDLER
I ugen efter påske sender NB og NH en del
af klubbens spillere ud for at sælge
lodsedier til FEST-I-BYs årlige kontant-
lotteri.
Lodsedlerne koster i år kr. 20, og til den
heldige vinder er der kontante præmier på
bl.a. kr. 8.000.
Vi håber, at alle tager godt imod klubbens
spillere.

JUNIORFODBOLD
Omkring årsskiftet, så det ikke godt ud for
NB' s juniorafdeling, med 10 spillere og
ingen træner. Der er trøst at hente i biblen,
hvor der står "at alt kommer til den som
kan vente", og det viste sig jo også at være
rigtigt.
En af klubbens rutinerede træner - Per
Rasmussen - meldte sig, og sammen med
Axel Astrup sørger han for' træningen af
juniorafdelingen. Vi kan i dag glæde os
over 15-20 spillere, og vi tror at holdet
klarer sig i Junior A-rækken.
Der blev for nylig afholdt et forældremøde
i afdelingen og vi kunne glæde os over godt
fremmøde, og en efterfølgende sejr over
HøruplNotmark i en træningskamp.

FODBOLDTRÆF
Igen i år arrangerer NB og DGI et
fodbold-træf for drenge og piger i alderen
fra 6-14 år. Arrangementet finder sted :
uge 27 i og omkring Idrætscentere
Programmet ligner de tidligere års, med
fodbold om formiddagen og diverse
aktiviteter om eftermiddagen, som f.eks.
kano, banegolf, svømning, gøgl, akrobatik
m.m. Der er sendt indbydelser ud til alle
der deltog i 1995, og øvrige interesserede
kan kontakte holdets træner, eller Kjeld
Høi på telefon 74 49 1632. '

FÆLLESMØDE
Mandag den 25.03. blev der afholdt et
møde for trænere og ledere i ungdomsaf-
delingen, og vi kunne glæde os over et flot
fremmøde. Der er nu iaJt 25 trænere i
afdelingen, og i alle aldersrækker er der
min. 2 trænere, hvilket bl.a. betyder, at den
enkelte træner en sjælden gang kan holde
fri og passe andre ting.
På mødet snakkede man bl.a. o
træningstider, deltagelse i stævner/cups,
idrætscenter, kontingentet og andet. Ung-
domsudvalget fornemmer en god stemning
blandt trænerne, og ser med stor optimis-
me på den kommende udendørs sæson.
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I forbindelse med FEST-I-BY arrangerer
NB igen i år en turnering for miniput hold

NYT TØJ HOS JEL-CENTER MARGUERITTENI Sandbeckl
~

- din blomsterbutik
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Få en 'god start
Er du mellem 10 og 20? Er der noget, du
gerne vil spare sammen til? Vil du hove høj
rente for dine penge her og nu? Vil du
kunne hente dine penge, når del passer
dig? Vil du hove mulighed for ol låne?
Så få en SlarIJobKo,,,n:lo~I__ ~~~~~1
ben opfylder =
olle dine krav. START JOB
Kom ind og
snok med os.

K O N T O

SYDBANK
Sønderjylland

Klubben yder et større tilskud til turen,
og giver dermed sine hjælpere et
skulderklap, for deres indsat for NB
Desværre har NB kun ca.Ju billetter, så
hVIS der er flere interesserede end
billetter, må bestyrelsen foretage en
sortering - her går det så efter, hvem der
har "storst anciennitet" i klubben.

SVIPTUR TIL NORGEz
Wt-
ffiQ.

~
W

\;B har inviteret over 50 "aktuelle" ledere
til en <viptur til Oslo sidst i maj.
Klubben har gennem salg af lodsedier til
"Super-Chancen" laet foræret en del
billetter fra <';tena-I ine til Frederikshavn-
Oslo
NB arrangerer turen med tog fra Sønder-
borg, bespisning samt rundfart i Oslo.
Rejsen starter mandag den 20 'i om
morgenen \)!; man er hjem igen sidst om
eftermiddagen efterfølgende onsdag

Storegade . Nordborg
Tlf. 74 45 16 10

NORD-ALS BOLDKLUB's KLUBDRAGT
KAN KØBES HOS OS

NB & DGl afholder
FODBOLDTRÆF tfGE 27
læs mere om det her i ,\j)OlUFN

Q8SERYICE
vi F,Lauridsen
Langesø, Søvej l, 6430 Nordborg
AUTOREP. , VASKEANLÆG , ØKONOMITEST
Tlf. 74 45 Ol 63

Skrabeæg
fra

Mjelsmark
Gårdpakkeri

forhandles i flere dagligvarebutikker på
Nord-Alsf~!~xpert

vi Hans Erik Frost
tlf. 74454956 eller 30745602Storegade 39, 6430 Nordborg, lir. 744S 1606



.• lldgivel3ldresscret Blad
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KLIP UD TIL OPSLAGSTAVLEN

NB's TRÆNINGSTIDER
Fra l.april 1996

HOLD ÅRGANG DAG TID KONT AKTPERSON
Microput 90+91 Tirsdag 16.00-16.45 John Weber 74451fJ22
Microput 89 Torsdag . 16.15-17.15 Jolm Callesen 74490840
Microput 88 Torsdag 16.30-18.00 Michael Werner 7449 [(154
Miniput 86+87 Man/Tor 17.15-UUO John Callcsen 74490840
Lilleput 84+85 Tir/ror 17.30-19.00 Svend E. Lund 744()[217
Drenge 82+~n Tir/ror 17.00-18.30 Rene Bøvardt 74474917
Junior 80+81 ManlOns 1800-19.30 Per Rasmussen 74491580
Ynglinge 78+79 Tirfror 18.30-20.00 Steen Isaksen 74453890
Senior Tirn'or 18.30-20.30 Flemming

Villadsen 744()OlJ93
Piger 82+83 Man/Ons 17.00-1800 Preben

Christensen 74454890
Juniordamer 79+80+81 Manl<lns 1800-1900 Karen Gran 74453153
Damer Man/Om; 190()-2030 Jan Jacobsen 74458820

AL TR/ENING FOREGÅR VED NORD-ALS IDRÆTSCENTER
VEL MØDT !
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