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NB ønsker en rigtig glædelig jul og et godt
nytår til alle sine medlemmer og deres
familie, alle venner af klubben, alle
annoncører i bladet, samt alle sponsorer.

Bestyrelsen
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8. Indkomne forslag
9. Valg ifølge lovene

9.1 Formand ( Peter Glock afgår)
9.2 Bestyrelsesmedlem
9.3 Bestyrelsessuppleant
9.4 Revisor
9.5 Revisorsuppleant

10. Eventuelt

Julekonkurrence

Se forsidebilledet og kom med dit bud
på hvad ungdomsspilleren siger til jule-
manden.
De 5 sjoveste indlæg præmieres med et
gavekort til Cafe Roma på en Pizza
med øl eller sodavand.
Send dit svar til redaktøren inden 10.
januar 2001, husk dit navn og adresse.

Husk
generalforsamlingerne
Fredag den 26. januar 2001 afholder
klubben sin ordinære generalforsamling
i klubhuset.
Ugen før, torsdag den 18. januar kl.
19.00, er det oldboys afdelingens tur,
ligeledes i klubhuset.

Hovedforeningens årsmøde starter
traditionen tro med gratis fællesspisning
kl. 18.30 i Nord-Als Idrætscentrets cafe-
teria.
Derefter afvikles generalforsamlingen
klubhuset med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Protokol
3. Formandens beretning
4. Ungdomsformandens beretning
5. Seniorafdelingens beretning
6. Regnskab og status
7. Fastsættelse af kontingent

Julebal
For 18. år afholder NB "Julebal" tirsdag
den 26.12.2000 i Nord-Als Idrætscent
Den levende musik leveres igen i år d,

"KONEXION" og som alle tidligere år er
det igen det lokale "CHARLlES DISCO
SHOW" der "fylder pauserne ud" med
tidens disco rytmer.
I NB har vi alle år kunnet glæde os over
et stort fremmøde til juleballet og vi
forventer da også i år, at antallet af
gæster kommer op på de ca. 1.200 -
1.300 gæster.
Selve planlægningen og afviklingen
"kører stille og roligt". Poul Lyngkilde og
vennerne fra DCT sørger for opstilling og
klargøring af hallen og kl. 20.30 møder
der så ca. 25 hjælpere op og sørger for
den praktiske afvikling af juleballet.
Vi har i år enkelte nye hjælpere med -
hentet fra klubbens "hjælperbank" - og
sammen med den gode og stabile skare
af "gamle hjælpere" får vi sikkert også
dette års julebal afviklet på en god o
ordentlig måde.
Hjælper alle lige så energisk som sidste
år forventer vi at kunne slutte med
oprydningen omkring kl. 04.00 og herefter
serveres der lidt natmad til alle hjælpere.

Og allerede næste morgen kl. 09.00
starter SUF så der årlige "julestævne" i
indendørs fodbold og det er jo kun
glædeligt, at "der sker noget" i Nord-Als
Idrætscenter.
Vi venter dog med at åbne dørene for
gæster til kl. 21.00 ( se sidste nr. af
SPORTEN ).

Anders Ebsen _
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MALERMESTER

Dreyers el-service

~~

Brønd 7 a, Holm, 6430 Nordborg
tlf. 74450201

Salg - Service - Reparation

Masklnvedllgeholdelse
Alt malerarbejde udføres

Mellemvej 21- Nordborg - Tlf. 7445 18 52

Erik Jensen VVS Frisør
- Deres VVS- Installatør EnghoffI.ren NJYang og MOlI"no Grau

Mellemvej 2, 6430 Nordborg

Tlf. 74450565 Havnbjerg Butikscenter
Fax 74452608 tlf. 74 45 08 40

ALS MOTOR
Nordborg

Tlf.74 45 18 18
*

Sønderborg
Tlf.74432022

Cafe & Pizzeria gør det
r&a/6fYlowtw du er bedst til
Storegade 27 B - Nordborg

T/f. 744905 67 det gør vi

LANGESØ
HERREFRiSØR

v/John H. Rasmussen
Mågevej 2, Langesø _IBanklTlf. 74 451231

Voigts Bolighus AIS
Løjtertoft 26, Nordborg

Tlf. 74 45 1432
• vi gi'r dig det rigtige at vælge imellem Fax. 74 45 49 20
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Arets "fiduser"
Her præsenteres de seniorspillere som
under afslutningsfesten blev kåret som
"årets fiduser".

Jan Jacobsen ( 1. hold ) fik pokalen
overrakt af træneren Asger La Cour
Møller.

Chris Sørensen ( 2. hold) fik pokalen af
træneren Sven Jensen.

Rene Rasmussen fik pokalen af hold-
lederen Bent Duus Jensen.

Nb.
Vi mangler stadigvæk at vise et billede af
Kim Blom som blev kåret som årets
spiller. Det sker i næste udgave af bladet.

Fest-j-by 2001
Næste års Fest-i-by afholdes som
sædvanlig i bededagsferien, men der
arbejdes på at lave en ny Fest-i-by, der
ikke strækker sig over så mange dage.
Festpladsen vil også i 2001 blive ve "
Nord-Als Idrætscenter.
Udvalget er blevet udvidet med to
personer til syv og består nu af Gitte
Mathiesen, Ejgil Hansen og Sven Erik
Frederiksen fra NH og Poul Lyngkilde,
Jørgen Pedersen, Bjarne Skou og Bjarne
Knudsen fra NB.
Skulle der være nogen i læserkredsen,
der har en eller flere gode ideer til
arrangementer i Fest-i-by, er man vel-
kommen til at fremsende disse.
Udvalget vil så se om det kan indarbejdes
i programmet.

Bjarne Knudsen



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 rrente, du får din egen rådgiver, du

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

Kig ind - du er altid velkommen

SYDBANK

5
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Alle med tilknytning til klubben kan være
med, og vi håber naturligvis, at alle vil
bakke op om aftalen.

Sponsoraftalen
med Shell
Som tidligere omtalt i Sporten har Nord-
Als Boldklub og Shell i Nordborg indgået
en sponsoraftale. I al sin korthed går
aftalen ud på, at Shell giver NB Y2 øre af
tankstationens samlede benzinsalg samt
20 % på prisen af en bilvask, når man i
butikken husker at aflevere det berømte

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.

Det er således igen blevet tid til at minde
hinanden om, hvordan man støtter NB i
denne sammenhæng. Der er i hvert fald
nogle af os, som glemmer at aflevere
"vaskekortet". Det viser den netop
foretagne optælling af kortene. Hvad skal
vi så gøre?
Joh, 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
mm, 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. Hvis man ikke
allerede har et Shell-kontokort, så
kontakt bestyrelsesmedlem Jens Hansen
(74491747) eller Frederik Holm på SheII-
tanken. Kortet giver mange muligheder -
herunder også rabat!

Jens Hansen

1500 tilskuere så
NB's piger
Lilleputpigerne deltog den 18. og 19.
november i B 1913's store indendørs-
stævne.
Der var over 300 hold tilmeldt o
stævnet blev afholdt i 5 haller. En af d~
største udfordringer på turen var nok det
at komme op om morgenen, vi skulle
nemlig af sted fra NIC kl. 5.45.

Heldigvis var der nogle forældre, der
stod for morgenmaden undervejs. Vi
skulle spille i Påruphallen og var i pulje
med Rødovre, Hornbæk 1, Vanløse 3,
B73 2 og Vanløse 4.
Resultaterne blev : NB-Vanløse 3 5-0,
Rødovre-NB 0-1, Vanløse 4 -NB 2-1,
NB-Hornbæk 3-0, B73 2- NB 0-2.
Vi blev dermed nr. 2 i vores pulje og da
der var 3 puljer gik også den bedste toer
videre til finalen. Vi måtte derfor først
spille en kamp mod FC Brydes, som vi
vandt 1-0 og derefter mod Måløv, som vi
vandt 2-0.
Vi havde dermed kvalificeret os til at
spille semifinale om søndagen, me
inden var vi en tur på skøjtebanen hvo.
skjulte talenter blev hentet frem for
nogens vedkommende, mens andre
måtte konstatere, at det nok ikke var det
de skulle tjene deres penge på ( vel
Lone og Søren ???!!! ).
På vejen tilbage til Pårup skole blev der
sunget Nord-Als-sange til den helt store
guldmedalje og på skolen blev vores
klasseværelse ryddet for chips, slik og
drikkelse.
I semifinalen skulle vi møde Lunde, som
de sidste 2 år var løbet med sejren ved
lilleputpigerne. Vi var alle enige om at
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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

DET BESKYTTEDE
VÆRKSTED

ØSTERLUND
Mellemvej 16,6430 Nordborg

Tlf. 74 49 04 50

~,,}!!!~I
DØGNSERVICE

6430 Nordborg

Storegade 15 - Tlf. 74450152

StatIonsvej4, Nordborg
Tlf. 744505 33

~

LOCK CYKLER
<::>

Parallelvej 2 - Lavensby
Tlf. 7449 08 83

M.PERREGAARD A/S
Korn· Foderstoffer

NORDBORG
tit. 74450150

MOMMARK
tlf.74407910

AutoMester
Nord·Als Autoværksted ApS
Nordborgvej 54, Svenstrup

~74 456306

l.V.LA.R.~SSEN
SPORT
AARUP - nf. 64 43 10 12

et; godt; _"ted at; han.dJ.e •••••

Kontakt Verner
Tlf. 74453146

~~t1ni
~ Tlf. 74453764

v! Nordborg Slot

S'LVAN
CØR DET NEMT. ..

Holmgade 39, Nordborg
tlf.74451457
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det måtte ikke ske igen!
Vi spillede i Odense idrætshal for ca.
1500 (!) tilskuere og stemningen var helt i
top. Kampen endte O-O i ordinær spilletid
og der skulle så spilles videre til først
scorede mål, som desværre blev scoret
af Lunde. Derefter skulle vi spille mod
Vanløse om 3. / 4. pladsen.
Også denne kamp blev afgjort efter at
den ordinære spilletid var udløbet og
desværre løb Vanløse med sejren, MEN
vi havde vundet en flot 4. plads og det er
vi rigtig stolte af. Det var nogle meget
spændende kampe og vi havde alle
sammen en rigtig dejlig tur.

På turen deltog Lene Callesen, Rikke
Wind, Stefanie Petersen, Rikke Martin,
Charlotte Gonnsen, Mette Jepsen og
Michelle Wind.

To stolte trænere
John Wind og Jan Wind

Nb.
SPORTEN har til dette indlæg modtaget
et meget flot billede af holdet og
trænerne. Desværre for sent til denne
udgave af bladet, så det bringes i næste
SPORTEN.

Nyt fra klubhuset
så sker der igen noget i vores klubhus.
Vi har fra Idrætsfonden for Nord-Als fået
penge til et nyt køleskab, en investering
vi længe har ønsket. Der arbejdes i
øjeblikket med indkøb af dette.
Der skal herfra lyde en stor tak til
Idrætsfonden for pengene.

I begyndelsen af januar 2001 går vi i
gang med et lille projekt for at få placeret
vores billeder på en lidt anden måde. Der
bliver opsat opslagstavler, hvor der
placeres aktuelle billeder af enhver art og
hvor alle kan bidrage til denne
udsmykning.
Ideen er at lave en "historisk" og en
"aktuel" billedvæg.

Igen har vi en bøn fra værterne i huset til
jer der bruger det.
Vil I ikke nok hjælpe med at overholde
vores husorden -
forlad huset i samme stand som du
ønsker det skal se ud når du kommer
der igen -
hvilket betyder, at vi gerne ser at aske-
bægre er tømte, stole er sat på plads,
bordene tørret af for diverse rester!
Værterne er ofte trætte af at de skal
starte med en større rengøring, og
udluftning når de møder op de dage hv
de har deres vagter.
Vil vi blive ved med at have folk til at
passe klubhuset, må alle være med til i
det mindste at tømme askebægre, tørre
borde samt stille stolene på plads.
på forhånd tak!

Til slut ønsker vi fra NB's klubhus alle
NB'ere små og store en rigtig glædelig
jul samt et godt nytår, samt velkommen i
klubhuset igen næste år, til forhåbentlig
mange hyggelige timer.

Chresten B/om

Julekalender
Indledningsvis må vi nok skuffe de af
bladets læsere der forventer endnu en
artikel om manglende opbakning fra
klubbens spillere og forældre.
Arets salg af julekalenderen er "gået
rigtig godt" og vi har solgt over 1.9
julekalendere.
Klubbens sponsorer har endnu en gang
støttet godt så vi er tæt på at, hvert salg
"går direkte i klubkassen".
Klubbens ungdomsafdeling har solgt
størstedelen af årets julekalender.
Alle spillere fra 6 - 12 år har modtaget 1O
stk. og langt over 80 % af spillerne
solgte deres julekalender.
Der var 3 spillere der valgte, at "sælge
rigtig mange" og Thomas Sørensen fra
miniput afdelingen, Søren Pedersen fra
lilleput afdelingen og Rikke Wind fra

fortsætter side 10



NORDBORG
Lø)tertoft 13
Tlf.7445 17 04

THE DOCUMENT COMPANY

RANK XEROX
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Til kJ. 22.00 : Dagligvarer / Blade / Aviser / Drikkevarer
Døgnet rundt : Kan du fylde tanken op / Bilvask

Autonserctbrille- K V.OPTIKog kontekthnseootiker __

Ridepladsen1 ·6430 Nordborg· tlf.: 74451551 . fax: 74 45 05 49

JØRGEN HANSEN
AUT. EL & WS INSTALLATØR
STOREGADE 30 . 6430 NORDBORGA
TELEFON 74451540· GIRO 1586475EL & VVS

" INTERSPOIrr®
rohleder SDort
GÅGADEN - SØNDE;RB~RG - TLF. 744241 10

NYGADE 14 - GRASTEN - TLF. 746521 21

Denka'
. Ii"Yl •••



Hver onsdag fra kl. 15.45 ti/16. 30 er der i centret "træning" for "sandkassespillerne" .

pigeafdelingen solgt tilsammen 570 jule-
kalendere !! Disse 3 spillere har efter-
følgende modtaget en lille gave for
klubben og vi bringer et billede af de 3 i
næste nummer af SPORTEN.
I år valgte vi også, at bede klubbens
yngste spillere ( årgang 1994 ) om at
sælge 10 julekalendere og også denne
afdeling klarerede opgaven flot og der var
da også enkelte der solgte både 25 og 30
kalendere. Der var enkelte forældre der
mente, at det var for tidligt, at bede børn i
6 års alderen om at sælge julekalenderne
og i ungdomsudvalget "lytter vi natur-
ligvis" også til disse røster.
Mange af bladets læsere vil nok undre sig
over - hvor er Carlo Meyer - men der er
stadig "liv i" manden og han solgte da
også tæt på 200 julekalendere selvom
han egentlig ville holde fri i år.

Anders Ebsen

Var du heldig?
Her er vindernummere fra NB's jule-
kalender:

Låg nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
24
24

Vindernummer
1299
1252
0248
0916
0539
1614
0152
0585
1241
0719
0822
0766
1914
1385
1592
1013
0295
0382
0699
0014
0099
1980
0614
0175
1844
0262

Præmie
200 kr.
200 kr.
200 kr.
200 kr.
200 kr.
200 kr.
200 kr.
200 kr.
200 kr.
200 kr.
200 kr.
200 kr.
200 kr.
200 kr.
200 kr.
200 kr.
200 kr.
200 kr.
200 kr.
200 kr.
200 kr.
200 kr.
200 kr.
500 kr.
500 kr.
500 kr.

Gavekortene kan afhentes hos:
Jens Hansen, Niels Bohrs Vej 19, og
senest den 31. januar 2001.
Ikke afhentede gavekort tilfalder NB's
ungdomsafdeling.
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Herremagasinet
8toregade 14

6430 Nordborg
Telefon 7445 1610

I NB's klubdragt kan købes hos os l
Professionel

Internet adgang, ud"ikling
og design for private og erhverv •••

DJA_
Dansk Internet Adgang
PeMegade 9 6400 Sønderborg httpJ/www.dia.dk ernail: info@dia.dk

avør
Havnbjerg
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NORD-ALS BOLDKLUB
BESTYRELSEN
Formand Peter Glock Midthaven 25 tlf. 744531 79
Næstformand Jens Hansen Niels Bohrsvej 19 tlf. 74491747
Kasserer Bjarne Knudsen Perikonvej 9 tlf. 74453821
Best.medlem Bjarne Skou Overhaven 13 tlf. 74490064
Best. medlem Bjarne Jensen Midthaven 29 tlf. 74453746
Ungdomsformand Anders Ebsen Rypevej60 tlf. 74490018
Oldboysformand Peer Christiansen Turøvej 14 tlf. 74453388

UNGDOMSUDVALG
Udvalgsformand Anders Ebsen Rypevej60 tlf. 74490018
Sekretær Kjeld Høi 0sterhaven 1 tlf. 74491632
Udvalgsmedlem Preben Christensen Perikonvej 12 tlf. 74454890
Udvalgsmedlem Jan Wind Maihaven 38 tlf. 74490772

SENIORUDVALG
Udvalgsformand Bjarne Jensen Midthaven 29 tlf. 74453746
Udvalgsmedlem Bjarne Skou Overhaven 13 tlf. 74490064

OLDBOYS AFDELING
Formand Peer Christiansen Turøvej 14 tlf. 7445338
Kasserer Alfred Hansen Th. Brorsensvej 78 tlf. 744901
Best. medlem Chresten Blom Perikonvej 14 tlf. 744911 63

KLUBADRESSE NB's klubhus, Stadionvej 1, Langesø tlf. 74451806
Internet www.nordals-boldklub.dk
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