
Farvesammensætningen er lidt uvant
for NB, med her er tale om senior-
afdelingens "skiftesæt".

Desværre er holdet i bunden af rækken
selvom Carsten's mandskab lige efte~
ferien har vist" opadgående tendens ".
Vi tror stadigvæk, at holdet kan holde
sig i rækken og ønsker dem held og
lykke i de kommende afgørende kampe.

God start efter ferien
Med 4 komfortable sejre efter sommer-
ferien er NB's 1. hold i skrivende stund
nr.1 i serie 4.
Bob's mandskab ligner mere og mere et
hold der både har ambitioner og evner
il at bide sig fast i toppen af rækken.

SPORTEN ønsker holdet held og lykke
med de resterende kampe og håber at
rigtig mange fra klubben vil støtte dem
fra sidelinien.
Så kan de samtidig se den flotte nye
kampdragt som holdet fik udleveret lige
efter sommerferien ( billedet ).
I den forbindelse vil bestyrelsen gerne
takke alle sponsorer for støtten til trøjer
m.m. til klubbens forskellige hold.

På den næste side præsenteres NB's 2.
hold i serie 4, ligeledes i ny kampdragt.

Træner til 2. holdet
Seniorafdelingen mangler en træner
til klubbens 2. hold fra næste
sæson.
Går du med tanker om at træne et
seniorhold så kontakt Bjarne Skou
på tlf. 74 49 00 64 eller Bjarne
Jensen på tlf. 74 45 37 46.



2

Kan NB's 2. ~old i serie 4 klare sig / rækken?

Læserbrev

Hilsen-fra Canada
Vi har haft,' en stor ferieoplevelse '-
nemlig en tur til Canada.
Det var aldrig .blevet til noget, hvis vi
ikke havde fået er) invitation fra Helle,
Jesper og alle børnene: . .
Vf-blev hentet i lufthavnen i Toronto .af
Helle, Mia og Christoffer, og' efter
ankomsten' i Mississauga lavede vi en
"køreplan" over det vi skulle ud og se.
Vi fik set, kørt og snakket en masse.

Familie Kirkegaard i NB's fritidsdragt Sagt af en Superligatræner

Den største oplevelse var sejlturen ved
Niagara vandfaldene. det var ube-
skrivelig flot.
Vi var med da børnene skulle spille
fodbold, og Rikke fik lov at træne med
på Mads' hold, så hun-kunne holde sig i
form.
Banerne var ikke kridtet op, og der var
ikke net i målene, så det var en anden
standard end den vi er vant til.
En stor tak til NB fra familien
Kirkegaard for træningsdragterne. De
faldt i god jord, men Mia kunne nu ikke
se, hvorfor Helle skulle ha' een, "for
mor spiller jo ikke fodbold".
Vi ved, at de læser SPORTEN, så vi vil
her gerne takke dem for alle tiders
ferieoplevelse. Det var dejligt at være
sammen med jer igen, og nu glæder v'
os til I kommer hjem til os i julen.

Rikke, Jan C!gEva Wind

Kloge ord
"Ungdomstrænerne fokuserer for meget
på resultater i stedet for udvikling. '
Generelt i dansk ungdomsfodbold er
trænere og klubberne alt for fokuseret
på at opnå resultater i stedet for at
fokusere på udvikling af spillerne" .

Erik Jensen VVS
- Deres VVS- Installatør

Søren Nyvanll 011Mogen. Grau
Mellemvej 2, 6430 Nordborg

Tlf. 74450565
Fax 74 45 26 08

ALS MOTOR
Nordborg
Tlf. 74451818

Sønderborg
Tlf. 74432022
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MALERMESTER

~-LijV-.e-L.--4-~-

Mellemvej 21 - Nordborg
74451852

Frisør

Enghoff
Havnbjerg Butikscenter

tlf. 74450840

HUSK
NB's LOTTOSPIL
Hver onsdag kl. 19.00

i Havnbjerg skoles aula

r>.
LOCK CYKLER

<::
Parallelvej 2 - Lavensby

tlf. 74 49 08 83

Center Sko
Helmut Buss

Havnbjerg Butikscenter
tlf. 744533 74

Løjtertoft - Nordborg

Cafe & Pizzeria

Cale Røma
Storegade 27 B - Nordborg

r 7449 OS 67

Et godt sted at starte

9 DEN DANSKE BANK
Nordborg Afdeling

Storegade 28

LANGESØ
HERREFRiSØR

v/John H. Rasmussen

Mågevej2,Langesø
(74451231



SUF's oldboysspillere blev vindere ved
fartmåleren om titlen " Byens hårdeste
skud ". .
"Trekampen" blev" vuncet vaf ,. Martin
Hansen ( under 8 år ),Rene Hansen
( 8-10 år .l, Michael Sørensen ( 10-12
år l, Mette Kamphausen ( 12-14 år ),

'NB i byen
Byen stod på den anden ende, da
Nordborg Kommune den 21.8.99
fejrede titlen som Arets By.
NB var på gaden med et "fodbold leje-
land", den oppustelige fodboldstadion
og ca. 8 hjælpere sørgede for, at der
kom helium i 2000 balloner.
I løbet af dagen blev der afholdt 3
konkurrencer, en "trekamp i fod basket,
sparkebræt og fartmåler", en tips"
konkurrence om "fodbold i Nordborg
gennem tiderne", samt en dyst mellem
oldboysspillere fra NB, SIF, Su'F og
HFK ved fartmåleren om ." hvem har
byens hårdeste skud? "
Alle arrangementer blev godt modtaget
og her er vinderne. "

Jesper Larsen (14-16 år) og Bjarne
Jensen i seniorrækken.
I tipskonkurrencen ",Fodbold i Nordborg
gennem tiderne " var Kirsten Rudbeck
bedst med 12 rigtige.

Bestyrelsen vil gerne sige tak til ål le der
hjalp NB denne dag. '
Samme gælder også for arrangementet
Aben By Nordborg, som forretningerne
holdt i weekenden 31.7.-1.8.99.
Her var klubben også på banen. med
forskellige aktiviteter. ,
Et tilløbsstykke var NB's fartniåler. Her
gik det ud på at måle boldens "fart" veo
et skud på mål.

Billedet for oven viser de bedste fra de
forskellige aldersgrupper:
Stefan Durst, Palle Petersen, Finn
Christensen, Annette. Rudbeck, Lasse
Møller, Morten Callesen og Rene
SChwab., ." .
I øvrigt holder Finn 'fra superveteranerne
stadigvæk rekorden med 116 km/h! .
Det bliver spændende at se om nogen
kan slå ham ved næste lejlighed!
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- så behøver dukun at handle et sted

'NORDBORG
Abningstider :
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

. Lørdag

9.00-18.00
900-18.00
9.00-18.00
9.00-19.ob
9.00-19.00
9.00-16.00

Bagerafdelingen :
Mandag 7.00-18.00
Tirsdag 700-18.00
Onsdag 7.00-18.00
Torsdag 700-19.00
Fredag 5.45 -19.00
Lørdag 6.30 -16.00
Søndag 6.30-11.00

få en god start
Er du mellem 10 og 20? Er der noget, du
gerne vil spare sammen til? Vil du have høj
rente for dine penge her og nu? Vil du
kunne hente dine !j>enge, når det passer
dig? Vil du have mulighed for at låne?

Så få en SlarUobKo>nn:to~I__ --..:~!!!!~
Den opfylder . =
olle dine.krov,. START JOB
Kom ind og
snok med 0$,

K O N T O

'SYDBANK
Sønderjylland



6

Pigefodboldens år
II r I pigefodboldens år har NB's
miniputpiger lige som alle andre hold i

nmark fået tilsendt en bamse, som er
bi v t holdets maskot.

Bamsen fik vi leveret helt "nøgen".
Pigerne fik bamsen med hjem på skift,
og når den blev afleveret til den næste,
skulle der gerne være kommet noget
"pynt" på bamsen.
Resultatet af pigernes anstrengelser
ses på fotoet, en rigtig NB'er er født!
Endelig deltager NB's bamse senere på
året i konkurrencen om at blive kåret
som "årets bamse".

Preben

Passive medlemmer
NB har tidligere haft en afdeling for
støttemedlemmer.
Denne afdeling har ligget i dvale i en
længere periode. Der er fra flere sider
ytret ønske om, at klubben igen
etablerer en sådan afdeling.
Bestyrelsen har derfor besluttet at lave
en afdeling for passive medlemmer, der
bl.a. kan få tilsendt NB's klubblad
SPORTEN gratis.
Prisen er 100 kr. pr. sæson og interes-
serede kan henvende sig til kassereren
Bjarne Knudsen, tlf. 74453821.

7mIl
II)ØGNSU~CE

643m Nordborg

Storegade 15 - Tlf. 744501 52

AARUp· Tlf. 84 43 10 12
e~god~ lI!I~ed a~ba.:ndJ.e •••••

Kontakt Verner I

Tlf. 7445 3146

matas
vI Bente Sudergaard

Storegade 35 - Nordborg
tlf. 74451711

Nyt tøj hos

Sandbeck
Stort udvalg i dametøj

Storegade 37 • Nordborq- Tlf. 74 45 15 79

SItIlt der les les 1
Vi udlejer

. Borde - Stole - Tæppeplader - Scene
l/S COM. - ARR.

Tlf. 74 45 1919• Nord-Als Idrætscenter

~~It -:;r"'-
~ ..- "Unibank

Stationsvej 4 , Nordborg
tlf. 74 45 05 33

DET BESKYTTEDE
VÆRKSTED

ØSTERLUND
Mellemvej 16 , 6430 Nordborg

Tlf. 74490450

[lJ
74453764

- en god forbindelse!

EL- hjørnet
i centrum
v I Glenn

Bernecker
GI. Guderup 2· .~JIiiii:?1

NORDBORG
AlITOVÆRKSI.E'p"'!~
6430 NORDBORG

Th. Brorsens Vej 1. tlf. 74451547

FrIske piger spiller fodbold - under dette motto holdt NB's ungdoms-afdeling
øndag den 22.8.99 et " åbent" stævne for alle piger der vil prøve at spille fodbold i
n forening. 35 piger mødte op, og sammenlignet med andre foreninger i landet,
om holdt lignende arrangementer denne dag, kunne klubben være meget tilfreds

m d deltagerantallet. Pigerne fik som afslutning af dagen en fodbold med hjem.

M.PERREGAARD AIS
Korn - Foderstoffer

NORDBORG
tlf. 744501 50

MOMMARK
tlf. 744079 10

SILVAN
oe« DET NEMT. ..

HolmglIde 39, Nordborg
tH. 74451457



Klubhuset har fået
nyt gulv m.m.
Sådan så vores klubhus ud i sommer-
ferien!
Et nyt gulv skulle lægges. Det gamle
gulvtæppe var slidt, svært at rengøre
og "lugtede". Tæppet skulle erstattes af
et træg ulv og "knasten" ved indgangs-
døren skulle fjernes.
Klubhusudvalget og flittige hjælpere har
i mellemtiden løst opgaven og NB's
samlingssted fremtræder nu igen
præsentabelt, med et gulv der bedre
klare den store "trafik", som lokalet er
udsat for.
Helt færdigt er arbejdet dog ikke. De
sidste afpudsninger, omrokeringer af
møblementet og placering af billeder
sker når sæsonen er over.

Bestyrelsen takker alle som var, eller
stadigvæk er, involveret i denne store
opgave.

En stor tak tillDRÆTSFONDEN for
Nord-Als før økonomisk støtte til
projektet.

P.G.

Fest-i-by komiteen
2000
Som bekendt skulle klubben finde en ny
formand til Fest-i-by samt et ny medlem
til komiteen.
'Opgaven blev løst" i sidste øjeblik" idet
forberedelserne til næste års byfest
skulle starte primo september.
Det bliver Bjarne Knudsen og Jørgen
Pedersen som sammen med Poul
Lyngkilde er klubbens repræsentanter i
komiteen, som herefter har denne
sammensætning:
Bjarne Knudsen - formand - NB
Poul Lynkilde - NB
Jørgen Pedersen - NB
Hanne Rasmussen - NH
Eigil Hansen - NH
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THE DOCUMENT COMPA1\lY
RANKXEROX

NORDBORG
Løjtertoft 13
Tlf. 7445 17 04

]
Jj

"Hvem slMlaldu spille mod næste gang •.:"
Se det på www.infosporrt.dk

TIl kl. 22.00 : Dagligyarer / Blade / Aviser / Drikkeyarer
D.gnet rundt : Kan du fylde tanken op / Bilyask

Autonserct briltc- K V. OPTIKog komokttinseootiker __

Ridepladsem 1 ·6430 NordborgHIf.: 7445 1551 . fax: 74450549

JØRGEN HANSEN
AUT. EL & WS INSTALLATØR
STOREGADE 30 . 6430 NORDBORG-A

EL & VVS TELEFON 7445 1540 . GIRO 158 6475

1'1' røl'
Storegade - Nordborg - Tlf. 744500 70 •• •• ~ ••• ••

" INTERSPOIØe

r'ohlleder seert
GAGADEN - SØNDE;RB6RG - TLE 144241110

NYGADE 1141-GRASTEN - TLF. 746521 21



Søndag den 8. august var NB arrangør af DBU's "RIP-RAP-RUP FODBOLD CUP".
Stævnet var for spillere under 6 år. Billedet viser tydeligt med hvilken glæde og
koncentration de små leger med bolden. På banerne ved siden af var der samme
stemning som ved "ANDERS AND CUP", som var for de lidt ældre spillere.

Lidt nyt fra oldboys
Så er efterårsturneringen godt i gang for
alle 3 hold, og hvordan klarer de dem
så i år?
Jeg synes det går rigtig godt for alle
hold, om det bliver topplaceringer vil de
næste 3 kampe vise, for så er
turneringen nemlig slut for i år.
Vi har i den turnering JBU har lavet for
oldboys været ude for oplevelser der
synes amatøragtige, hold der i den ene
halvdel spiller et hav af hjemmekampe,
og i næste halvdel næsten ikke ser
deres hjemmebane ved 0sterlund
Skole, da er der et andet hold som skal
spille der.
I gamle dage, for et par år siden,
spillede man da 2 gange mod hinanden
i turneringen, nu slutter man når en hvis
dato oprinder. Men det er måske de nye

fagre tider vi skal til at vænne os til.

Superveteranerne er allerede begyndt at
gøre klar til en hyggeaften, efter den
sidste kamp. Hvor mon det bliver? Er
"Keddes" mad som den plejer? Har vi
noget at glæde os til?

Husk så lige alle oldboys, veteraner og
superveteraner at sætte kryds i
kalenderen den 23. oktober, da er der
nemlig NB's afslutningsfest.
Bliver det mon en oprykningsfest ?
Det ville være alle tiders. Fortsat god
turnering.

Chresten
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Herremagasinet
Storegade 14

6430 Nordborg
Telefon 7445 1610

I NB's klubdragt kan købes hos os I

Svalevej 2, Langesø, tlf. 74 45 12 85

fslutningsfest
På utallige opfordringer" endnu engang terminen for NB's afslutningsfest :

Lørdag den 23. oktober.
Reserver dagen allerede nu. Mere om festen i næste udgave af SPORTEN.

Husk det!
AI pa~ke~ing i forbindelse med klubhusets benyttelse, eller kamp og træning, skal
forega pa centrets parkeringspladser.
Der må således ikke. henstilles biler eller cykler ved klubhuset, på fortove,
indkørselsvej, kørevej til depothal, vendeplads til depotplads o.s.v ..
Hjælp os med det og spar din klub for en masse problemer.
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Vi har brug for lidt
hjælp fra jer! "
Et nyt udvalg i NB er født ! Et udvalg
der kommer i aktion, når klubben har
brug for frivillige hjælpere.
NB er godt nok kendt for sin store stab
af personer, som altid rykker ud for
klubben når der er behov for det.
Det er vi meget stolte af.

indsatsen. Samtidig har man ret til at
melde fra, når indsatsen kommer
ubelejligt, eller hvis arbejdet ikke svarer
til det, man har tænkt sig at støtte
klubben med.

Man kan hjælpe klubben på mange
måder, se bare i denne udgave af
SPORTEN hvor mange aktiviteter NB
har i gang. Der er mange spændende
jobs til fordeling i løbet af et år !
Men det er vigtig at understrege: Melder

Men ofte er det sådant, at rekvirering af man sig til ST0TTEKREDSEN, har man
hjælpere sker i sidste øjeblik og" sagt ja til at hjælpe NB ved et se:lvvalgt
informationen omkring' indsatsen både arrangement og er ikke pludselig
før og efter arrangementet" er ikke altid hjælpetræner, medlem af et festudvalg
tilfredsstillende. eller noget andet.
Det skyldes t.de fleste tilfælde, atde
personer som sætter noget i gan.g; i Vi er' i den heldige situation, .at der
forvejen er meget engageret i "fast" allerede er fundet et par "yngre" kræfter,
foreningsarbejde. Man fokuserer derfor som er villig til at påtage sig opgaven at
primært på selve arrangement og starte dette projekt.
opgaven med at skaffe personalet dertil Ken Wonsyld tegner gruppen og han vil
løses i sidste øjeblik. i den kommende tid sammen med

bestyrelsen forsøge på, at kontakte alle
dem som allerede " uofficielt " er
registreret eller husket som hjælper.
Sideløbende skal der startes en
kampagne i klubben, som skal skaffe
helt nye kræfter fil projektet.

Derfor vil det være en kolossal hjælp
for alle "igangsætter" i NB" hvis der
fandtes en u hjælperbank u . i klubben,
S0m styres af en person .eller gruppe.
Samtidig vil dem der hjælper få en
bedre "service" fra klubben hvad
information om indsatsen angår, men
mere vigtig er, at klubben også har en
bedre mulighed for at honorere deres
indsats på den ene eller anden måde.
For dette potentiale vil NB "pleje" I ,

Ideen er, at der dannes en slags
"støttekreds'' med personer som har
tilknytning til NB eller som bare vil
være aktiv i foreningsarbejdet.
Når man tilslutter sig kredsen, forpligter
man sig til at hjælpe NB ved, et
arrangement, mindst en gang i løbet af
et år.
Fra klubbens side kan man så forvente
at man bliver kontaktet i god tid og man
får tilstrækkelig informationer om

Det kali, være at nogen, efter de har
læst denne artikel, allerede nu vil melde
sig, så er de selvfølgelig meget
velkommen til det. Kontakt bare Ken på
tlf. 74 49 16 71 og bliv en· af de
personer, som er med til at holde liv i en

. meget aktiv forening.
P.G.

Hvornår
hardu

set mig
spille?
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Som tak for deres indsat for klubben fik samtlige ledere pg trænere nyt "arbejdstøj"
i form af en fritidsdragt. På bHledet ses "en stor del" af NB's "sportslige hjælpere"!

Flere og bedre
dommere
Under mottoet "Flere og bedre dommere
under JBU" prøver unionen nu i
samarbejde med klubberne, at skaffe
nye dommere, til at dømme de tusindvis
af kampe, der afvikles i løbet af
sæsonen.
Alle klubber er blevet opfordret til, at
udpege en kontaktperson, som skal
prøve at finde mulige dommeremner i
egen klub.

Verner Petersen har påtaget sig op"
gaven for" NB og i' samarbejde med
bestyrelsen. vil Verner i den kommende
tid kontakte mulige emner for, "at høre
om man har lyst til. at blive "rigtig
dommer" elJer måske hellere vil "nøjes"
med at hjælpe klubben som lokal-
dommer .•

Alle I-mende kampe og enkelte 1.1-
mands kampe kan dømmes af en
iokskiommer, der ikke er dommerud-
dannet, men har almindeligt kendskab til
fodboldregleme.

Børnehavedag
For 9. år afholder Nord-Als Boldklub og
Nord-Als Håndboldklub "Børnehave-
træf' på stadion ved Idrætscenteret.

I år afvikles "træffet" tirsdag den
14.09.99, hvor der ventes ca. 400 børn
fra Nordborgs kommunes børnehaver.
I ca. et par timer kan børnene deltage i
forskellige legeøvelser og efter disse
aktiviteter vil der som alle de tidligere år
være uddeling af diplomer, is og saft
til børnene.

Kontingent for
efteråret 1999
Der er nu sendt giro-indbetalingskort ud
til alle klubbens medlemmer og denne
opkrævning dækker efterårs sæsonen
udendørs og den kommende indendørs
sæson.
Seniorspillere betaler kr. 300,00, ung-
domsspillere kr. 165,00, microputter dog
kun kr. 120,00.
Evt. spørgsmål omkring kontingentop-
krævningen kan rettes til Anders Ebsen.
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Sponsoraftale med
Shell i Nordborg

Heldige Rikke
I sidste udgave af SPORTEN var der en
lille konkurrence som gik ud på at alle
der sender et feriekort til redaktøren er
med i lodtrækning om en NB fritid s-
dragt.
Lodtrækningen foregik ved klubbens
pølsegilde den 14.8.99 af Kommunens
ku Itu rudvalgsformand Niels-Ole
Bennedsen og han trak Rikke Wind som
den heldige vinder.

Som omtalt i sidste nummer af Sporten har
Nord-Als Boldklub og Shell på Løjtertoft i
Nordborg indgået en sponsoraftale. I al sin
korthed går aftalen ud på, at Shell giver NB
y., øre af tankstationens samlede benzinsalg
samt 20% på prisen af en bilvask, når man
husker at aflevere det viste

Shell-NB-Vaskekort.

Til gengæld er det NB's opgave at lave
reklame for ordningen blandt vore
medlemmer og venner samt med jævne
mellemrum at give tankstationen noget PR.
I klubhuset har vi indrettet en lille
informationsstand, hvor ordningens vilkår er
ophængt og hvor det er muligt at tage sig en
stak af

Shell-NB-Vaskekortet.

Nu er det så op til os, hvor meget vi vil sørge
for, at ordningen bliver kendt og selvfølgelig
også brugt. Giv evt. nogle vaskekort til
venner, familie og naboer m.m., og vær
dermed med til, at klubben kan tjene flere
penge på ordningen.
Vi vil også gerne opfordre til at tanke bilen
hos Shell, idet klubben herved også tjener
flere penge. Har man ikke allerede et Rikke (t.v.), her sammen med en

eninde, har sendt en hilsen fra Canada.
SPORTEN fik for øvrigt også kort fra
Bornholm, Italien, Sønderborg, Sverige,
Nordborg, Nord J lIand, Skagen og
Tyskland - i alt 18 tk,
Tak til alle der har ndt n hils n !

Shell-kontokort,

så kontakt bestyrelsesmedlem Jens Hansen
(tlf. 74491747) eller Frederik Holm på

Shell-tanken.

Kortet giver mange muligheder - herunder
også rabat!
Alle med tilknytning til klubben kan være
med, og vi håber naturligvis, at alle vil bakke
op om aftalen.

25 årNB-lotto
Onsdag den 1.9.99 kunn NB's
populære lottospil fejre 25 års Jubilæum,
I dagens anledning blev der holdt et
kæmpe lottospil med ekstra store
præmier samt 2 håndmadder og en ølJens Hansen

eller sodavand til alle gæster.
Ca. 350 personer mødte op og Carlo
og hans mandskab fik en travl, men .
også en rigtig god aften.
Man kunne tydeligt fornemme, at
gæsterne var tilfredse med arrange-
mentet, og hele forsamlingen klappede, .
da spillet startede.

25 års lottospil betyder samtidig, at der
er blev afholdt omkring 1000 lottospi!
med næsten 1/4 million gæster. . .
Imponerende tal, som selvfølgelig også
kan omsættes i kroner og øre.

Det er ingen hemmelighed, at Iotto-
spillet altid -nar været meget vigtig for
klubbens økonomi.
Sammen med et par andre alternative
indtægtskilder udgør pengene herfra
ca. 2/3 af klubbens indtægter.
Men man må heller ikke glemme at
ikke kun NB alene har fordel af
arrangementet.
Varerne leveres af lokale forretninger
og det sociale aspekt skal også tages i
betragtn ing.

NB og sikkert mange andre er meget
glade for denne foreningsaktivitet, som
selvfølgelig køres af frivillige hjælpere.
5 hold af 5-6 personer klarer skiftevis
opgaven, 6 opråbere er til rådighed og
samarbejdet med Havnbjerg skole er
glimrende.

Tak til alle, og held og lykke med de
næste 1000 spil!

. P.G.

Vi ses til.•

NB-LOTTO
hver onsdag kl. 19.00

i Havnbjerg skoles aula
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