
Der var al mulig grund til smil I Billedet viser NB's ynglingehold der har spillet en flot
forårssæson med 8 sejre og en uafgjort kamp i de første 9 kampe. Holdet vandt bl.a. 6-1 på
hjemmebane over den nærmeste konkurrent ABK.

årets sidste kamp skulle spilles på udebane mod ABK og NB kunne kvalificere sig til
rykning til ynglinge-mester 2 i denne kamp. Selv med et nederlag på 1-6 ville NB vinde

rækken så alle i klubben var ret sikre på, at vi skulle fejre en kredsvinder denne torsdag
aften. Stor var skuffelsen naturligvis da meldingen kom fra Aabenraa "ABK-NB 9-1" og
hermed måtte vi nøjes med den utaknel1U1lelige2.plads på trods af25 points i 10 kampe.

KULTURNAT '97 Et andet sted i byen, ved Cafe Roma, er
NB medarrangør af NAT-CAFE.
Her er der musik, vildsvinespisning,
modeopvisninger, festfyrværkeri, tombo-
la, salg af ringriderpølser og meget mere.
Læs mere om disse 2 spændende ar-
rangementer i dette blad.

Ved Nordborg's "Kulturnat" den 8.8.97 er
Nord-Als Boldklub med i 2 arrangementer.
På fodboldbanen i Nordborg (dalen) afvikles
en MARATHON-FODBOLDKAMP for
unge i alderen 14 - J 7 år. Kampen starter
kl.21.00 og slutter præcis midnat!
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SOLEN SKINNER IGEN
OVER NB's SENIORER!
Ved sæsonstarten den 1.2.97 og i dag den
30.5.97 skinner solen fra en skyfri himmel.
Ind imellem er der dog dukket mindre skyer
frem i horisonten. Men hos NB går det igen
fremad.
Efter de seneste sæsoners rutschetur fra serie
2 til serie 4 - og dermed også en betydelig
"spillerflugt" er målet i år at få stoppet
denne nedtur.
Med ansættelse af Bob Jørgensen som
cheftræner har vi i seniorudvalget ment, at
baggrunden for at fa samlet "stumperne" er
til stede. Ja, der hviler afgjort et stort stykke
arbejde og ansvar på Bob's skuldre.

I hele opstartsfasen til den igangværende
sæson har vejret været meget skiftende - lige
fra høj solskin til sne i massevis. Til trods for
dette, mødte der 15-18 spillere til træning
hver gang. Vi kunne have ønsket lidt flere
spillere, men de sidste par sæsoners resul-
tater har nok smittet en del af på fremmødet.
I dag fornemmer vi i seniorudvalget, at der
virkelig gåes til den på træningsbanen af
samtlige spillere.
Kammeratskabet og stemningen ser ud til at
være helt i top.

En ting, som jeg har lagt mærke til under
turneringskampene - og det gælder for alle
hold - er, at vi ikke hører noget til brokkerier
og skænderier på banen.
Dette er for mig et tydelig bevis på at vi alle
trives godt. Samtidig er det utrolig vigtig for
NB, da det giver klubben et særdeles godt ry
rundt omkring hos de klubber vi møder.
"Bliv ved med det gutter!"

Hvordan med de sportslige resultater?
Lholdet startede helt fantastisk, de første 3
kampe blev alle vundet. Mod EUI oplevede
vi desværre en "offday" med et stort nederlag
til følge. Herefter fulgte en sejr og en uafgjort
kamp. Så igen desværre et par skyer med 2
tabte kampe.

Til trods for disse "dumme" nederlag har
l.holdet dog vist en rigtig god moral, og efter
en virkelig god og koncentreret kamp den
30.5.97 mod Lundtoft (som vi vandt 8-2) tror
jeg, at vi igen har fundet melodien.
Så det er med spænding, vi ser [rem ti
forårets sidste 2 kampe. Fuld point udbytte i
disse kampe og vi er igen med helt i toppen
af rækken.
Så NB's I hold og træneren har tiden for sig

J .holdstræneren Bob har altid styr på tiden.
(Læs mere om seniorfodbold på næste side)

LANGESØ
HERREFRiSØR

v/John H. Rasm ussen
Mågevej 2, Langesø

rutdgå ventetid - bestil tid

t1f.74 45 12 31

M.PERREGAARD AlS

KORN-FODERSTOFFERShIIlImet I centrum,
6oC::W;.1 ~~~r

1ll. 74 458415
BIl 30 2S 60 39

NORDBORG MOMMARK
tlf.74450150 tlf.74407910

3
MALERMESTER

~
MeUemvej 21 - Nordborg

tlf, 74 45 18 52

F:S-
Unibank

Stationsvej 4 - Nordborg
tlf. 74 45 05 33

LocKs.k/er
Parallelvej 2 - Lavensby

tlf. 74 49 08 83

Center Sko
Helmut Buss

Havnbjerg Butikcenter
tlf. 74 45 33 74

Et godt sted at starte

~I DENI DANSKE: BANK

Nordborg Afdeling
Storegade 28

tlf. 744501 05

INyt Syn

JØRGEN HANSEN
AUT. EL & VVS INSTALLATØR
STOREGADE30-NORDBORG

Tlf. 7445 1540
Fax 74 45 1541

k .•V. Op,tik
Ride'pl!adsen 1 ~.6410 Nordborg, Tel,efon 7445 15 5,1

ABCEL&WS

Storegade 39, Nordborg, tlf. 74 4516 06

Brønd 7•• Holm 6430 Nordbørø

TIl. 74 45 92 91
SIIIe/efonør4D 1'1'4946& 40 17'49146

1

Tillkll.ll.OO Døgnet rundt.
DlGUGVARIRi Ltn dU filldl!
BUUJE·AVISElI tanken op"
DIIKI<EVARER lil.ask

~ IIøjtertoft 131.6430NQ'dborg

~TLE744S1'J04,

"'11~~.10
• Solvanne • GeeiNbllltrtfon

.' Varme _ onef"Mr _ Vand
• S.ntl.. • BlllarlloOlcIO

Enik: Jensen lIVS Norrrlborg ApS
_ tJerC& VV5rln.tBI'.f(~, Sor9Il Njowan9. og, Mogens, Grau

Mellømwoj 2. 64GO'NOI'dlxJ.rg

T~/efon 74 45 95 65iFo~7414526 as

Danbo Super
Th.Brorsensvej 46

Nordborg
tlf. 74 45 11 09



4 .
NORDBORG matas
AUTOVÆRKSTED liS vI Bente Sudergaard
\ Storegade 35 - Nordborg
Nordborg, Th. Brorsens Vej 1 , tlf. 7445 1547 tlf. 74451711

2.holdet har under Preben's ledelse også "KAMPENS SPILLER"fået en god sæsonstart til trods for, at han
ofte har haft en del arbejde med at skaffe 13 Som noget nyt i år kåres kampens spiller
spillere til kamp. ved l.holdets hjenunekampe. Præmierne til
Som sæsonen er forløbet indtil nu for sæsonens 11 kampe på egen bane er skæn-
2.holdet bør vi vel nok kunne forvente os en ket af Cafe Roma. Nord-Als Boldklub
placering mellem de 4 første hold i rækken. takker cafeen for præmierne. .)

de . t at holdet er -De sidste kampe viser ty hg,
ved at komme ind i en god rytme.
Så Preben, arbejd støt og roligt videre med
holdet.
For vort 3.hold må jeg nok sige, at resul-
taterne nok ikke kan forventes bedre. Holdet
stiller hver gang op med nye spillere. Visse
kampe har vi end ikke kunnet stille op p.g.a.
manglende spillere !
Inden efterårssæsonen's start bør vi nok få
klarlagt hvordan vi kan få meget mere "styr"
på dette hold.

Til sidst et lille suk!
Kære seniorspillere - benyt dog vort dejlige
klubhus noget mere efter træning og kampe.

Seniorudvalget ønsker alle hold al mulig
held og lykke i de resterende kampe her i
foråret. Og husk, solen skinner bestemt også
over os i efterårssæsonen! Bjarne Skou

l.holdets sidste to kampe i
foråret:
Ensted - NB 0-5
NB - Lundtoft 1 6-3

LUXEMBOURG
NB's l.hold rejser den 20.6.1997 til Luxem-
bourg. Fodboldklubben i byen Strassen fejrer
75 års jubilæum med et stævne, hvor foruden
NB og værtsklubben, hold fra Portugal og
Italien deltager.
NB' erne venter et meget spændende program
og SPORTEN bringer et udførligt referat om
turen i næste udgave af klubbladet.

GULD
TIL NB's SUPERVETERANER
DGI's pokalturnering blev igen i år afviklet på
banerne ved SI centret i Nr. Hostrup fredag ri

7. Juni med deltagelse af hold fra Bylle
Burkai, Varnæs Bovrup, vores evige rivaler fra
Ribe og Nord-Als Boldklub.

Vi skulle spille den ene semifinale mod Ribe,
der før kampen mente, at det var den
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moralske finale, det kunne VI være enige
med dem i.
Kampen var meget spændende med overvægt
i spillet til Ribe, der da også kom foran l-O
lidt ind i 1. halvleg. Men som så ofte før blev
NB'erne ved med at fighte , hvilket gav

ultat 3-4 minutter før tid, da Kjeld Chris-
ensen i bedste Lars Riedle stil efter en
løbetur på en halv bane lopper bolden over
Ribes målmand.
Omkampen springes hurtig over, den endte
O-O.Så skulle der skydes straffespark. Efter
de første 3 stod det lige, efter 4. spark 4-3 til
NB, efter en pragtredning af Eilif Lauersen i
måletDer hvilede nu en tung byrde på Frede
Hansens skuldre , men han havde nerver til
det, og placerede bolden til venstre for mål-
manden, 5-3 og vi var i finalen.

Finalens andet hold var Byllerup Burkal,
som havde haft en længere pause, da de slog
Vamæs-Bovrup i den ordinære kamp 3-1.
Om pausen har været en fordel er svært at
sige. Med en enorm holdindsats fik de
næsten udmattede NB' ere kæmpet sig ind i
kampen, og med en målmand der havde en af
sine gode dage, hvilket også gav resultat 3

. før tid hvor Kjeld Christensen igen var
p plads, l-O til NB.
Som afslutning på aftenen, var der hyggeligt
samvær med en bid brød samt præmieover-
rækkelse. Kl. 22 gik turen så mod Nordals
for en flok glade drenge.
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Der skal til slut siges tak til vore 2 ledere
Poul Lyngkilde og Peter Glock, der hele tiden
var med til at holde gejsten.
Tillykke til holdet.

Chresten

Holdet bestod af Eilif Lauersen, Poul Chris-
tiansen, Frede Hansen, Peer Christiansen,
Christian Strojeck, Ole Dall, Per Petersen,
Kieran Daly, Kjeld Christensen, Poul Abra-
hamsen , Anders Ebsen, Alf Berger og
Chresten Blom.

SOMMERMØDE
Onsdag den 25.6.97 afholdt ungdomsafde-
lingen deres forårsafslutnig for trænere og
lokale dornmere.
Man mødtes til mini-golf på banerne i Nord-
borg og efter en spændende og sjov turnering
var der grillpølser og en forfriskning til alle
deltagere.



OB-B holdet med "lille Kurt", målmanden som holdlederen "fik sendtfra himlen"

OLDBOYS-B
Sæsonen begyndte med en "uhyggelig"
oplevelse for hele Oldboys-B - vor gode
gamle målmand Eric Schwab meddelte at
lysten at spille fodbold var forsvundet, så
Eric meldte fra til sæsonen 1997.

Straks måtte holdlederen ud at spejde efter
målmandstalenter og som sendt fra himlen,
kom "lille Kurt" og sikke en sucess. Kurt
har indtil nu gjort det fantastisk godt. I de
første 4 turneringskampe er der kun gået 2
mål ind og vi har scoret 13.

Vores festkasse (bruges til den store NB-
afslutningsfest i oktober) er allerede godt
fyldt op med målpenge, og også såkaldte
"gule penge". Til denne pulje bidrager
Helge Rudbeck kraftigt - ikke overraskende,
sådan var det også i sæson 1996 !
Nu tilbage tilopstartsfasen, her har alle
spillere arbejdet fantastisk. Spillerne har
hjemmetrænet optimalt og har igennem hele

den sure opstartsfase haft humør og opti-
misme i behold. Træningskampene blev
afviklet med stor gejst og med det sædvan-
lige gode kammeratskab som kendetegner
holdet.
Holdet har til den igangværende sæson en
meget smal trup, kun 14 spillere til rådighed.
Alle spillere er særdeles motiverede og ofte
kan vi spille med 13 spillere til kamp.
Hvordan med resten af sæsonen ?
Ja, holdlederen forventer selvfølgelig, at
spillerne forstsætter med den selvdisciplin
dvs. at der ikke må slækkes på d,
"hjemmetræningsprograrn" spilleme skal
følge, for at holde formen så optimal som
muligt.

Til slut må jeg sige, at jeg håber, at vi vil få
en fortsat positiv sæson med meget godt
fodbold og med det gode humør og kamme-
ratskab intakt.

Holdlederen Bjarne Skou

(Pr. I 5.6.97 har holdet i 10 kampe fået 27 point)

FEST-I-BY'97
7

FEST-l-BY blev i år afviklet sidst i april
måned. Det var 30. år i træk vi skulle
afholde vores årlige byfest, så vi i komiteen
ville lave et ekstra fint program.
Vi startede op i august måned 1996 med at
undersøge hvilke muligheder der var. Vi fik
mange ideer, og begyndte så at lave et pro-
gram, med mange nye tiltag men selvfølgelig
koblet sammen med de traditionelle arrange-
menter, såsom fodboldkarnpe.damefrokost,

eri, cykeltur m.m.
vidste på forhånd, at vores budget var

større end normalt, og denned at klubberne
muligvis ikke kunne forvente at få så mange
penge til ungdomsarbejdet som tidligere år.

Programmet blev endelig færdig, måske lidt
sent, men det skyldtes, at der var problemer
med nogle aftaler og kontrakter.
Efter opsætning af telte, indretning af plad-
sen m.m. kom vi så til onsdag d. 23. april,
hvor byfesten skulle starte. Det var en meget
kold dag, men der kom alligevel en del
personer for at genopleve Årets Kamp, som
vi mener er en god opstart på FEST-I-BY
ugen. Samtidig blev vores Lottospil atholdt i
Havnbjerg skoles aula. Det var ligeledes
godt besøgt, og der var mange fine præmie.

Torsdag ville vi prøve at trække publikum
noget tidligere hen på pladsen end de

gående år. The Greate Dane, Asbjørn
r" 1S, kom til FEST-l-BY på Nordals. Kendt
fra TV, men han var nu ikke det trækplaster
vi troede.
Fredag startede vi med vores gode dame-
frokost. Omkring 300 damer troppede op, og
de morede sig som altid. Et arrangement der
kører år efter år under ledelse af Club 22.
Om eftermiddagen havde vi Old-Boys-
landsholdet på besøg. Vi havde håbet på at
en Allan Simonsen og Preben Elkjær havde
været med, men enten var de "kendte" ikke
gode nok, eller havde de ikke tid. Mod-
standerne var et udvalgt hold fra Als, og vi

troede at de sagtens kunne hamle op med
Landsholdet. Var det 1-9 resultatet blev ?

Lørdag startede dagen med at "gamle/
tidligere" NB'er og Nl-Ier mødtes i festteltet
til kaffe Der var arrangeret en sportslig
eftermiddag for de voksne, samt skattejagt
m.m. for børnene. Om aftenen var der fæl-
lesspisning med efterfølgende dans. Et nyt
input til FEST-l-BY, som vi gerne skulle
fortsætte med. Tidligere på dagen underholdt
Kucheza Steelband, håde inde i Nordborg by
samt på pladsen. Om aftenen var der et stort
festfyrværkeri, for at markere at vi havde 30
års jubilæum, og efter hvad der siges, var det
noget af det pæneste fyrværkeri der nogen
sinde har været på Nordals.
Søndagen startede med sportslige arrange-
menter. Der var ca. 200 miniputspillere, der
dystede om at blive det bedste Als hold i
fodbold, samt ca. 100 puslinge i håndbold
inde i hallen. Nogle sportslige aktiviteter der
er populære blandt udefrakommende klub-
ber, samt noget der kører år efter år. For dem
der ikke ville spille fodbold eller håndbold,
var der mulighed for at komme ud at cykle.
Det er vores traditionelle cykeltur, der
foregår hvert år søndag formiddag, Turen er
på ca. 10-15 km., og det siges, at man har det
meget sjovt under turen, især på rasteplad-
serne.
Efter cykelturen kunne man nyde gratis
sildemad i festteltet. Et arrangement der er
godt besøgt hvert år. Efterfølgende var der
noget for børnene, nemlig kunstneren Anton
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Niemann med alt indenfor gøgl med børn,
samt ballonmanden Kello, der lavede alle
mulige figurer af balloner.
I år lavede vi noget nyt søndag eftermiddag.
Vi fik Rita Glock til at finde ud af hvem der
kunne bage den bedste kage her på Nordals.
Der kom virkelig mange fine kager, nogle
lavet som en boldbane, og andre hvor der var
skrevet på m.m. Kagerne smagte åbenbart
også godt, for der var ikke nogle rester
tilbage efter arrangementet sluttede.
Det er kun hovedpunkterne, der er blevet
nævnt, men der sket selvfølgelig meget mere
i FEST-l-BY ugen, såsom tivoli, turner-
ingskampe, vores lotteri m.m.

En måned er gået siden FEST-l-BY sluttede,
og vi er i gang med at lave status. Vi i
komiteen kan kun være tilfredse. Det hele
blev afviklet som vi havde forventet, takket
være vores "Udvalgsformænd" og alle
hjælpere, for uden jer kan det ikke lade sig
gøre at afvikle et så stort arrangement som
FEST-l-BY nu er. Det skal I have mange
TAK for.

Et "suk" er der fra FEST -I-BY komiteen, og
det drejer sig om hjælpere. Hvert år bruger vi
meget tid på at skaffe hjælpere fra de 2
klubber. l, som forældre, og jer, som spillere
i de 2 klubber bør også hjælpe os, når vi skal
bruge personer til de forskellige arrange-
menter. Vi er nogle, der arbejder i døgndrift
i FEST-l-BY ugen, tager feriedage for at nå
det hele, men det kan vi ikke blive ved med.
Hvad gør vi i fremtiden? Vi skulle nødig til
at betale folk for at hjælpe os, dermed får
klubberne ikke så mange penge, kontingen-
tet stiger, vores børn kan ikke komme på så
mange ture mere o.s.v.
Til sidst vil jeg gerne opfodre alle, hvis man
har en god ide eller ændring til FEST-l-BY
ugen, til at kontakte mig. Det kan både være
sportslige eller kommercielle arrangementer.
Endnu engang: TAK til alle hjælpere, spon-
sorer, Idrætscenter, NB og NR.

Poul-Otto Bonnerup

FIN TUR TIL ÅRHUS
3 friske forældre til spillere i NB's lilleput-
afdeling havde arrangeret en tur til Superliga
kampen AGF-BRØNDBY den l juni.
33 spillere og 16 forældre og trænere tog
afsted. Kampen blev fløjtet op kJ. 15.00 og
sammen med ca. 18.000 andre tilskuere
overværede vi en flot kamp, der jo endte med
en 4-3 sejr til BIF.
Næsten alle spillere var jo Brøndby fans og
derfor var det helt naturligt for dem at del-
tage i hyldesten efter kampen. _
Efter en kort pause på vej hjem - hvor ~
grillede uden grillrist og på pæn social VIS

deltes om 5 pølse bakker - ankom selskahet
til Nordborg omkring kl. 21.00.

FODBOLDBØRN ER
SUNDE BØRN
Fodbold giver en enestående mulighed
for at udvikle børn både motorisk og
socialt og for at inddrage de svage i
kollektivet. Det er den eneste sportsdisci-
plin, hvor spilleme hurtigt afdækker en
række vigtige personlige egenskaber,
fordi de udspilles udækket og spontant.
Hverken mangler eller talent kan skjules,
siger læge Mogens Elmer til pædagog-
medhjælpernes fagblad "JOB og BØRN".

l et pædagogisk debatoplæg i bladet op-
fordrer han det pædagogiske personale l

daginstitutionerne til at hruge fodbold-
spillet til at udvikle børnene.
Fodbold er et kropstæt, tempofyldt hold-
spil, og den gode spiller skal kunne lide
at gå ind i fysiske konfrontationer, der
kræver kropslig harmoni og mod.
Mogens Elmer siger desuden, at børn,
der i deres fritid dyrker fodbold, har
færre adfærdsvanskeligheder og lavere
kriminalfrekvens, mens sport generelt
blandt unge forebygger misbrug af stoffer
og alkohol.

Anders

'~
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Få en god start
Er du mellem 10 og 20? Er der noget, du
gerne vil spare sammen til? Vil dl!) hove høj
rente for dine penge her og nu? 'i'il du
kunne henle dine penge, når del passer
dig? Vil du hove mulighed lor ol låne?
Så få en SlortJobKo",n~lo~I__ ~~~~
ben opfylder =
olle dine krav. START JOB
Kom ind og
snak med os.

K O N T O

SYDBANK
Sønderjylland

Storegade . Nordborg
Tlf. 7445 16 10

Nord-Als Boldklub's klubdragt
kan købes hos os

Store ade - Nordbor - tlf. 74450070
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SØLV TIL LILLEPUT A
Torsdag den 18.juni spillede NB's lilleput A
hold pokalfinale mod BBI i DGI Centret.
Efter sejre i de indledende kamp på 7-0 over
Hørup, 7-0 over Løjt og 2-0 over Gråsten var
holdet nu klar til den afgørende kamp.
Holdet tabte 1-5 efter en god indsats og kunne
således rejse hjem med sølvmedaljerne.

TRÆNERKURSUS I NB
I uge 25 blev der afholdt et begynderkursus
for ungdomstrænere i Nord-Als Idrætscenter.
Uddannelsen af ungdomstrænere består af 5
moduler og begynderkurset er det grund-
læggende kursus for videre uddannelsen.

Under ledelse af Per Johannsen fra Holsted
startede kurset den 16.06.97 med et 3-timers
modul og blev afsluttet lørdag den 20.6.97
med et 7-timers modul.
Spillere fra NB deltog i kurset som "kaniner".
Der deltog ialt 21 trænere på kurset og efter
en, som sædvanlig, ihærdig indsats fra

Verners si Ic kunne NB stilIc med 14
trænere til kurset.
Vi håber trænerne har Iltet et godt udbytte af
kurset og BI dl! hor lyst til al deltage i den
videre træneruddannelse.

OP MED HUMØRET
Ynglingeafdelingen har nu afsluttet foråret.
I marts måned satte undertegnede følgende
målsætning :" at slutte som nr.l i foråret og
spille ynglingemester i efteråret, lykkes det
ikke vil vi vinde ynglinge l i efteråret".
Vi lå fra starten med i toppen, og efter kamp
nr.5 var vi 3 point foran m.2 (ABK).
Sådan lå vi indtil den sidste kamp som var
mod ABK udebane. Vi havde vundet 6-1
hjemme mod dem, så vi kunne tåle at tabe
med 4 mål. Men ak ak , 3 trænere var meget
skuffede da vi forlod Åbenråmed en sæk på
9-I .Alligevel synes jeg at spilleme har le-
veret et meget flot forår hvor vi spillede 10
kampe, vandt 8, spillede I kamp uafgjort og
tabte en gang.
Tirsdag den 17.6.97 tog vi til DGI-centret for
at spille pokalfinale mod Hørup og vandt
I-ODet var nu 3 meget glade trænere der
p.g.a. vores spil og fight havde en fin tur
hjem igen.
Tak til spilleme for et godt forår! En meget
stor tak skal der også lyde til Henning Carl-
son og Jørgen Nørgård, de to gør det nemt
for mig at være træner.

Steen [saksen

Skrabeæg
fra

Mjelsmark
Gårdpakkeri

forhandles iflere dagligvarebutikker på
Nord-Als

vi Hans Erik Frost
tlf. 74 45 49 56 eller 30745602

Q84Y/!!dS~
Langesø,Søvej 1, 6430 Nordborg, tlf. 74450163
AUTOREP., VASKEANLÆG, ØKONOMITEST
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Nord-Als Boldklub 's miniputhold - vinder af ABK's SPORTMASTER-CUP ipinsen 1997

Nord-Als Cup'en genoplives !
Ungdomsafdelingen har taget initiativet
og indbudt til et stort fodboldstævne for
micro - mini - og lilleputter.
Stævnet afvikles på Nord-Als Idrætscenter

Søndag den 3.8.97 fra kl.9-16
På nuværende tidspunkt er der tilmeldt 30
hold, men stævnets primus motor John
Callesen regner med at der kan samles
mellem 40 og 45 hold.
Fra Tyskland har to klubber meldt deres
ankomst.
Parallel med stævnet kommer DBU's
"Street-fodboldtour" til NB.
Ialt 43 byer vil i løbet af sommeren fa
besøg af "det oppustede fodboldstadion",
hvor banen måler 25 meter gange 13 me-
ter med en dejlig, blød, oppustelig bande

hele vejen rundt.
Her kan alle, der har lyst til at spille lidt
fodbold, være med. Man skal bare komme
som man er og medbringe et par gummisko.

Det bliver en spændende dag med masser af
aktiviteter - lad derfor søndagsturen gå forbi
centret og se hvad klubben har stillet på
benene.

SÆRTILBUD!
Mange kender NB's lyserøde herreskjorter
("Budweiser"), som siden 1989 blev brugt af
hjælpere i forbindelse med forskellige ar-
rangementer. De er efterhånden blevet
"umoderne" men stadigvæk i forholdvis god
stand.
Men nu skal de udskiftes !
Hvis man er interesseret i sådan en skjorte
kan man kontakte Birgit Lyngkilde. Selvføl-
gelig koster skjorterne ikke noget.
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et arrangement at Nord ..AI. Boldklub I anledning afKULTURNATTEN'S7
Fredag den a.august

på fodboldbanen i Nordborg (dalen)

• d•.•ng. og pige•. I alderen mellem 14 og 17 å•.•
.I_ •.k." hold med ca. 20 spillere på hve•. side.

,. _II ho'd'.d ••. f•.• N. som sørge •. fo•. "løbende" udskiftning.
mk•...:!nlng ak••. I Nordborg Sko'e.
holdt".J. til .11. - all andel tage •. spllle •.n. selv med.

Mød ti od boldbanen i dalen kl. 20.00

Tllm.ldln 1a

'D_t _t IIIt



VI HAVDE EN DEJLIG
WEEKEND - OG VI SES
Lørdag den 31.maj drog 17 børn fra MICRO
89 ned til Blommeshytten på week-
endophold. De havde taget forældre og søs-
kende med, ialt var der 64 personer.
For andet år i træk var vejrguderne med os,
alle måltider kunne indtages udenfor.

Efter at have drukket kaffe/sodavand og ædt
masser af kage, blev der spillet rundbold,
ikke alle spillede efter de samme regler, men
sjovt var det alligevel. En del børn fik våde
sko og strømper, eller måske er det mere
korrekt at påstå, at der var enkelte , der ikke
fik det.

Til aftensmad fik børnene pizza og de vok-
sne vildsvin med skrabede kartofler, som
vores mænd havde skrabt rene på rekordtid.
Efter en hurtig strandtur, hvor der på vejen
hjem blev samlet brænde, gav nogle af
pigerne en lille smagsprøve på, hvilke sange,
der synges på Østerlundskolen.
Bålet blev tændt, Benny fandt sin guitar

frem, og man hyggede sig med sang og
andre sager, blandt andet var der pizza
til natmad.
Børnene prøvede på, at spille fodbold i
mørke på en ret så ujævn bane.
Næste morgen blev vi vækket alt for
tidligt. Der var arrangeret skattejagt i
skoven, hvor en del sponsorgaver var
blevet gemt aftenen før. Derefter var der
friske rundstykker til alle, nogle spiste
få, Preben spiste mange.
Så var det igen tid til en tur til stranden
hvorefter børnene fik en skattekiste,
samtidig med, at de resterende mad-
varer blev solgt for højeste bud.

Så var tiden kommet, hvor vi sagde
farvel og tak til Lone, Ulla, Hanne og
Sanne, som havde planlagt turen, og til
NB, Sydbank, Kvickly, Als Motor, Søn-
derborg Køkkenet og Kesses Malerfor-
retning, som havde bidraget til vores
dejlige weekend. Lisa Trøster
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Nord-Als Boldklub og Cafe Roma inviterer til

KULTURNATTEN '97
Fredag den a.august fra kl. 20-04

a

kl.a 1 _m••rt mocletøJ
kl.R .4e1 _m ••rt n••ttøJ

vi!:Jr.s af
PICCOLO IIIEIWEMAGASINET

SANIlIII':( 'I\: I T lP-TOP

M•••..
."VIJS"IJ"C ••

et arrangement I anledning CIf
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