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Teknisk træning
~øndag den 14.05. afholdt vi første

omgang af teknisk træning på stadion
ved Nord-Als Idrætscenter (billede).
Der var mødt ca. 25 spillere op og vi
startede med at se en video med Michael
Laudrup, der forklarede, hvor vigtigt det
er, at øve den tekniske træning.
Herefter prøvede den enkelte spiller en
del af de øvelser, der indgår i DBU's
teknikmærke ( jonglering, dribleøvelse,
sparkeøvelse m.v. ) og herefter blev der
afsluttet med saft og snak i klubhuset.
Vi vil fortsætte med, at afholde disse
eftermiddage med teknisk træning og

vender snarest tilbage med oplysning om
tidspunkt, øvelser m.v..

Anders

Surt & vind
Per Møllerskov vandt SPORTEN's lille
konkurrence om NB's nye hjemmeside.
Per ønsker, at præmien , en NB's fritids-
dragt, skal have hans barnebarn på 8 år,
som lige har begyndt at spille fodbold i
NB. Dette ønske vil selvfølgelig blive
opfyldt!
Klubbens hjemmeside har adressen:

www.nordals-boldklub.dk
Besøg den og du får på 19 sider rigtigt
meget at vide om Nord-Als Boldklub!



Det sammensatte hold "Als 2000",
under ledelse af Asger La Cour kunne
bestemt også være deres indsats
bekendt. Vi kan jo godt spille fodbold på
Als. Det fik alle der var mødt op at se.

Michael Laudrup og Lars Nissen fra NB

Resultatet blev 5-1 til landsholdet.
De mange børn der var på stadion fik
efter kampen mulighed for at få autogr.
fer fra deres idoler, og den der ha~
mest at lave var selvfølgelig Michael
Laudrup.

Der skal her også lyde en tak til alle der
hjalp med afvikling af kampen, uden
deres hjælp kunne vi ikke få et sådant
arrangement til at lykkes.

DBU var også meget positive i deres
udtalelser efter kampen, både træneren
Sepp Piontek og den øvrige ledelse.

CB

Han var med!
Michael Laudrup var med da bussen
med oldboyslandsholdet torsdag den 18.
maj i Fest-i-by dagene rullede ind på
stadion ved Nord-Als Idrætscenter,
sammen med flere af de tidligere
landsholdsspillere, som Klaus Berggren,
Henrik Larsen, Ole Kjær og flere.
Planlægningsarbejdet så derfor ikke ud til
at være helt forgæves for os, der havde
arbejdet med kampens afvikling. Det var
derfor en glæde at se, hvordan publikum
strømmede til. En del benyttede også
den skønne aften til at lufte " roligan-
uniformen" her umiddelbart før fodbold
EM i Holland og Belgien.

Det blev efter manges mening, også
folkene omkring landsholdet, en sevær-
dig fodboldkamp, hvor især Michael
Laudrup flere gang viste prøver på sit
eminente fodboldspil, der fik klapsalver-
ne frem hos publikum. Især hans mål i
starten af 2. halvleg var en ren perle.
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MALERMESTER

Dreyers el-service

~~

Brønd 7 a, Holm, 6430 Nordborg
tlf. 74450201

Salg - Service - Reparation

Maskinvedligeholdelse
Alt malerarbejde udføres

Mellemvej 21- Nordborg - Tlf. 7445 18 52

Erik Jensen VVS Frisør
- Deres VVS- Installatør EnghoffSøren Nyvang og Mogens Qrau

Mellemvej 2, 6430 Nordborg

Tlf. 74450565 Havnbjerg Butikscenter
Fax 74 45 2608 tlf. 74450840

ALS MOTOR
Nordborg

Tlf. 74451818
*

Sønderborg
Tlf. 74432022

CaR & Pizzeria ~

rea/&~ LOCK CYKLER
<::»Storegade 27 B - Nordborg

Tlf. 744905 67 Parallelvej 2 - Lavensby
Tlf. 74 49 08 83

LANGESØ Et godt sted at starte

HERREFRiSØR ~ DEN DANSKE BANK
v/John H. Rasmussen

Mågevej 2, Langesø
Tlf. 74 45 12 31 Nordborg afdeling, tlf. 73 45 31 00

Voigts Bolighus A/S
Løjtertoft 26, Nordborg

Tlf. 74 45 1432
Fax. 74 45 49 20- vi gi'r dig det rigtige at vælge imellem



sommerferien, og hvis vi vinder de sidste
to kampe, ligger holdet på en delt første
plads. Men det kræver, at vi vinder den
sidste kamp mod Lysabild.

Kampen ALS 2000 mod Oldboyslandsholdet var var uden tvivl højde-punktet under
årets Fest-i-by. Det er meget længe siden vi har set så mange mennesker på
Langesø stadion (billede) og positivt var også, at alle fik deres forventninger indfriet,
nemlig at se "gamle fodboldstjerner" i en god fodbold-kamp. Der skal lyde en tak til
Fest-i-by komiteen som har taget initiativet til et sådant arrangement, som vi jo har
prøvet før uden held. PG

Det går over alt
forventning
Efter at forårssæson er ved at være forbi,
ligger holdet på en sikker anden plads. Vi
har kun tabt en kamp. Det var den første
kamp i turneringen mod Lysabild. Det er
jo svært at hamle op med et hold, der
stiller med deres spiller fra deres første
hold, som ligger nr. 1 i serie 1.

Jeg må nok sige, at det er gået over alle
forventninger, de gamle spillere har taget
godt imod de nye og her sidst på
sæsonen, har holdet fået tilgang at to
juniorspillere, som har klaret opgaven
flot.

Vi mangler at spille to kampe inden

Hvis der skulle være nogen, der kunn ••
tænke sig at spille damefodbold, holdes
der møde onsdag den 21. juni kl. 18 i
klubhuset vedr. efterårssæsonen 2000.

John Callesen

www.nordals:boldklub.dk



NORDBORG
- så behøver du kun at handle et sted

Åbningstider:
Mandag 9.00-18.00
Tirsdag 9.00-18.00
Onsdag 9.00-18.00
Torsdag 9.00-19.00
Fredag 9.00-19.00
Lørdag 9.00-16.00

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

Er du mellem 18 og 25 år har vi et godt tilbud til dig: Bliv Ung Privat
kunde i Sydbank. så får du lidt mere i rente, du får din egen rådgiver, du

får mulighed for at få et Blue Card, et bolig lån - og du får vores opbakning
til dine økonomiske planer.

Kig ind - du er altid velkommen

8YDBANK
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Fodboldskolen
Vi må melde alt udsolgt til årets
fodboldskole, der afvikles i uge 26 ved

· Nord-Als idrætscenter.
80 drenge og piger er tilmeldt og årets
trænere / ledere er på plads, så vi venter
kun på at komme i gang.
Trænere og ledere har deltaget i et
forberedende møde i Vejen den
30.05.00 og i år deltager følgende
trænere i fodboldskolen:
Carsten Hald, Søren Sørensen, Brian
Wind, Morten Andresen og Hans Rønn
Pedersen.

Som sidste år er Thomas Rudbeck
målmandstræner, Verner Petersen
ansvarlig og Anders Ebsen leder-
assistent.

· I 1999 havde vi en god oplevelse ved at
bruge en juniorspiller som træner-
hjælper i hver gruppe, og derfor har vi
også i år valgt at bruge følgende 5
juniorspillere under fodboldskolen :
Thue Olsen, Jesper Larsen, Ronnie
Lund, Anders Olsen og Louise

· Andersen.

Micro-fodboldskolen
Som tidligere nævnt i SPORTEN
afholder NB i år også en Micro fodbold-
skole i weekenden fra den 1.9. - 3.9.00.
Denne fodboldskole er for alle drenge
og piger i alderen 6 - 7 år d.v.s. årgang

( 1993 og 1994.

Der er uddelt et hæfte til alle klubbens
spillere i denne afdeling og der er sidste
tilmelding den 28.6.00.
Har du spørgsmål til Micro fodbold-
skolen, kan du kontakte holdets træner
eller et medlem af ungdomsudvalget.

Landskamp mod Belgien
Lørdag den 03.06.00 sendte Nord-Als
Boldklub en "busfuld" drenge- og
Lilleputspillere til at overvær
landsholdets sidste kamp inden E
mødet mod Belgien i idrætsparken.

D.S.U. havde tilbudt 20 billetter til
"særpris" og for at fylde bussen bestilte
NB yderligere 30 billetter.

Sandkassefodbold
Så starten vi igen op med sand-
kassefodbold i Nord-Als Boldklub.
Sandkassefodbold er for børn i alderen
fra 3-5 år og det er ikke kun fodbold det
drejer sig om. Der er forskellige lege,
løbeøvelser o.a. børnene skal prøve.
Ny træner i afdelingen er Linda og første
"træningsdag" er tirsdag den 06.06.00 kl.
16.30 ved N.B.'s klubhus.

Indtil videre træner vi så hver tirsdag på
dette tidspunkt. Ønsker du nærmere
oplysninger kan du kontakte Linda på ti
24465461 eller Anders Ebsen på t.
74490018.

Forårsafslutning
Traditionen tro afholder NB en forårs-
afslutning for alle ungdomstrænere og
lokaldommere.
Som de tidligere år skal der spilles mini-
golf og spises ringriderpølser.
Arets arrangement afholdes torsdag den
22.06.00 ved mini-golf banen i Nordborg.
Er du interesseret i at deltage, skal du
huske at sidste frist for tilmelding er den
15.06.00 ..



matas
vi Bente Sudergaard

Storegade 35 - Nordborg
tlf. 74 451711

Skal der festes ?
Vi udlejer

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

Tlf. 74451919
Nord·Als Idrætscenter

7

StatlonaveJ 4, Nordborg
nf. 744505 33

M.PERREGAARD A/S
Korn· Foderstoffer

NORDBORG
tlf. 74450150

MOMMARK
tlf. 74407910

DET BESKYTTEDE
VÆRKSTED

ØSTERLUND
Mellemvej 16,6430 Nordborg

Tlf. 74 49 04 50

Oo~.:"]!!!~I
DØGNSERVICE

6430 Nordborg

Storegade 15 - Tlf. 74450152

Nyt tøj hos

Sandbeck
Stort udvalg I dametøj

Storegade 37· Nordborg. m. 744515 79

SILVAN
GØR DET NEMT. ..

Holmgade 39, Nordborg
tlf._'~ 451457

NORDBORG
AUTOVÆRKS!.Ep"I!~·
6430 NORDBORG

Th. Brorsens Vej 1, tlf. 74451547

1YIARH:USSEN
SPORT
AARUP - nf. 84 43 10 12

et; godt; ø"ted at; ban.dJ.e •••••

Kontakt Verner
Tlf. 74453146
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håber på, at EM-teltet vil blive et
populært samlingspunkt for byens og
turisternes roligans.
Der er gratis adgang til teltet!

Til alle spillere,trænere
og ledere i NB
For at sikre et godt og gnidningsløst
samarbejde med Nord-Als Idrætscenter
skal alle sager der vedrører Nord-Als
Boldklub fremolieralfid "afleveres" til
NB's kontaktpersonertilNIC.

Drejer det sig om baner lopkridtning er
det Bjarne Jensen fraseniorudvalget.
MaterialeforvalterenJan Wind står for
boldrum og nøgler og formanden Peter
Glock skal kontaktes,når det drejer sig
omgene.reUeJorhold.

Bestyrelsen

EM på "storskærm"
I forbindelse med fodbold EM-slutrunden
i Belgien og Holland opstiller NB et "EM-
Telt" i Nordborg. Her vises turneringens
mest spændende kampe på et 8 m2 stort
lærred.
Teltet vil under hele EM stå på
parkeringspladsen ved PICCOLO.
Der vises selvfølgelig alle Danmarks
kampe, et par "klassikere" som f.eks.
England - Tyskland, samt finalerunderne
og selve finalen. 15 kampe er udvalgt og
disse kampe spilles over 9 dage.
Første kamp er Danmark-Frankrig
søndag den 11. juni kl. 18.00 og sidste
kamp er finalen søndag den 2. juli kl.
18.00. Kampplanen annonceres og
vises på plakater i Nordborg og omegn.

Arrangementet afvikler NB i samarbejde
med Cafe Roma. I teltet kan der købes
ringriderpølser, øl og sodavand. Ønsker
man Pizza eller noget andet leveres det
fra cafeen. Under alle kampe afvikles
der tips-konkurrencer og der kommer en
masse sponsorgaver til uddeling under
kampene.
Nord-Als Boldklub og Cafe Roma vil
gøre alt for at skabe den rigtige
landskampstemning til kampene og

PG

Fest-j-by
Efter 8 måneders forberedelse for den 5
mand store komite og en del udvalgs-
formænd har vi netop afviklet dette års
FEST-l-BY. Og jeg vil sige med succes.
Økonomisk ved vi endnu ikke om d
bliver en succes, men re
afviklingsmæssigt gik det fint. Vi
manglede dog en hel del opbakning fra
lokalbefolkningen, herunder forældre til
alle vore ungdomsspillere. Det er jo for
at støtte ungdomsarbejdet, at vi prøver
på, at lave et overskud til FEST-l-BY.

Onsdag aften startede som sædvanlig
med et godt Lottospil i Havnbjerg Skole.
På festpladsen skulle vi have afviklet
vort store pengeyngelprojekt. Og vi i
komiteen ventede med stor spænding på
resultatet, der ikke var kommet os for
øre. Vi var meget spændte, for det var et
stort forarbejde de implicerede, Jan
Moberg, Kvickly, Connie Skilte, Bjarke
Fynsk, Ole fra Favør og frisør Bent
Enghoff, havde lagt for dagen.

For at skabe en god atmosfære
festteltet havde vi engageret det lokal
altid godt spillende OPUS 2 Bigbar.
sammen med nogle unge dansere fra
Haderslev. Toastmaster Tom styrede
aftenens forløb, der løb af stabelen som
det skulle og FEST-l-BY fik overrakt i alt
kr. 23.000 af " pengeynglerne ". Et flot
resultat.
Det eneste minus ved denne aften var
dog, at der ikke var nogle tilskuere til
arrangementet.

Torsdag formiddag startede som
sædvanligt med at børnehaverne fra
Nordborg I Havnbjerg var til børnenes



NORDBORG
LøJtertoft 13
Tlf. 74 45 17 04

THE DOCUMENT COMPANY

RANK XEROXTIl kl. 22.00 : Dagligvarer / Blade / Aviser / Drikkevarer
Døgnet rundt : Kan du fylde tanken op / Bilvask

Autoriseret brille- K V. OPTI K
. og kontClktlmseoptlker, • •

Ridepladsen 1 ·6430 Nordborg· tlf.: 74451551 . fax: 74450549

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

TELEFON 74451540· GIRO 1586475

" INTERSPOIrr®
rohleder SDort
GÅGADEN - SØNDERB~RG - TLF. 74 42 41 10

NYGADE 14 - GRASTEN - TLF. 74 65 2121

Den ka'
. Ii''VI •••
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Meget populære Posfmand Per

dag, hvor man kunne prøve en del af
jærs Tivolis kørende karruseller.
orløb rigtig godt.

En af de ansatte i Tivoli fortalte, at man
lavede delte børnehavearrangement
flere steder i landet, men han havde
ingen andre steder set at børnene stod i
rækker og ventede på at prøve.
Birgit Lyngkilde som stod for dette kan
sikkert få job i mange børnehaver efter
denne dag.

Dagens store arrangement var opvis-
ningskampen i fodbold med et lokalt
ALS 2000 hold og det Danske Old Boys
Landshold under ledelse af den tidligere
landstræner Sepp Piontek og Simon
Rasmussen m.fl.
Det var sjovt at være med arrangør af
dette program, men mange spørgsmål
og falske rygter gjorde det for spænden-
de. Hvem af spillerne kommer med? De
har sagt i radioen at Michael Laudrup
ikke kommer, han er skadet! ? Det korte
af det lange er at sådanne rygter er med

til at holde mange tilskuere hjemme, så
vi var spændte, for der er jo også
økonomi i et sådant arrangement. Vejret
blev fint og der kom små 1000 tilskuere
til kampen der forløb, som omtalt i
dagspressen, i et forrygende tempo med
godt fodboldspil. En oplevelse for
mange.
Efter kampen gik tilskuerne til glæde for
Tivolimanden i det store flot
pariserhjul, der var vartegn for byen
denne uge.
Fredag stod som i mange år i damernes
tegn med damefrokost fra kl. 13.00.
Eftermiddagen forløb, med 216 festlige
damer, rigtig godt.
Efter damefrokosten var teltet stuvende
fuldt med mange festlige mennesker.
Dagen og aftenen forløb uden store
problemer og ballade. Fredag bød også
på flot motorcykelopvisning i TRIAL.
Lørdag startede med underholdning i
gaderne i Nordborg og ved Havnbjerg
Butikscenter.
Der var musik og gøgl for alle. Om
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Herremagasinet
Storegade 14

6430 Nordborg
Telefon 7445 1610

NB's klubdragt kan købes hos os

Professionel

Internet adgang, udvikling
og design for private og erhverv ...

DLA
Dansk Internet Adgang
Pertegade 9 6400 Sonderborg Tit 73 4270 ae http://www.dia.dl< email: info@;dta.dk

eftermiddagen var der opvisning med
politihunde og dygtige taekwon-do
kæmpere, og om aftenen var der fest i
~eltet med det lokale orkester Back to 65.

Jeg vil sammen med komiteen og
klubberne sige alle hjælpere rigtig
mange tak. Uden JER ingen FESTIBY.

Vi er nu begyndt planlægningen af
næste års FEST-l-BY, så meld jer bare
igen.

Søndag, dagen hvor det hele sluttede
igen, startede med motionscykelløb og
efterfølgende sildebord i festteltet. Der
var ikke mange cyklister, men mange
deltagere i teltet, hvor underholdningen
var i top. På banerne kunne børnene
more sig med alskens aktiviteter og
Postmand Per, der var rigtig populær og
sammen med det gode vejr trak han
mange børn og forældre til pladsen.
Jeg ved ikke hvor mange, men der har

været rigtig mange frivillige hjælpere i
gang ved dette års FESTIBY.

Bjarne Knudsen, F/B formand

PS. Der skal arbejdes i mange timer,
ikke mindst med rengøring af
toiletvogne. Jeg er "chokeret" over hvor
mange timer det kræver.
Flot klaret !!
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