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NB's 1. hold før kampen mod EUi den 13. apri/2006

ekord i dette årtusinde! På en træningsaften i april var vi he-
a er der positivt nyt at berette fra le 34 spillere, ja - du læste rigtig - 34

vore senior herrer. seniorspillere til træning, fanta-
Alle vore bange anelser om spiller- stisk !!!
mangel inden sæson start er godt og
grundigt blevet gjort til skamme. Her i
ugen efter første turneringsrundekun-
ne nogle af os gamle, eller rutinerede
om man vil, fremkalde minder fra slut-
ningen af de glade 80'ere hvor senior-
afdelingen havde et hav af spillere til
træning og mønstrede 5 turnerings-
hold.

Det var dog inklusive 6 gæstespille-
re, men samtidig også med 6-7 fra-
værende/afbud, så miraklernes tid er
da slet ikke forbi endnu. Det er bare
rigtig flot gutter.
Dertil skal også siges, at vi har fået
et tiltrængt friskt pust fra dem som
faktisk kunne spille ynglinge i år.

Artiklen fortsætter på side 11
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Kontingent-opkrævning
for 2006
Sammen med dette nummer af klub-
bladet Sporten modtager alle med-
lemmer også et girokort til indbetaling
af kontingentet for 2006. Af girokortet
fremgår de nærmere detaljer vedr.
indbetalingen.
Skulle der af en eller anden grund
mangle et girokort (eller måske 2) er
man velkommen til at kontakte kas-
serer Kurt Nissen eller sin træner/
holdleder. Manglende girokort bety-
der nemlig, at et eller flere medlem-
mer i husstanden ikke er registreret i
vort system. Denne registrering er
vigtig for klubben og for det enkelte
medlem. Kurt Nissen kan kontaktes
på telefonnummer 74 45 65 33.

Kasserer Kurt Nissen

Kontingentet dækker betalingen for
hele årets udendørs-sæson. Der er
dermed sket en ændring hos senior-
afdelingen, hvor der ikke længere
sendes 2 opkrævninger ud i løbet af
året. Det er således den eneste prak-
tiske forandring i forhold til 2005. Be-
løbene er nøjagtigt de samme som
sidste år.

Og der har i øvrigt ikke været kontin-
gent-stigninger i de sidste par år.

Jeg vil her gerne benytte lejligheden
til at sige tak til alle medlemmer og
forældre, der får ordnet kontingent-
betalingen helt uden sværdslag og
kassererens indblanding - I er trods
alt et overvejende flertal.

Det flertal skulle dog gerne blive end-
nu større. Dette er ikke et ønske. Det
er en opfordring.

Jens Hansen

NoRO~-RG
KRÆMMERFESTIVAL
Fredag den 8. september 2006 star-
ter dette års "Kræmmerfestival", som
NB er arrangør af. Det er en stor mar-
kedsfest, hvor alle med et markeds-
gen har mulighed for at erhverve en
stand, hvorfra der kan udstilles og
sælges "alt mellem himmel og
jord" (dog ikke mad og drikke).

Denne fredag er der også kulturnat Ja.
byen. Så vi forventer en masse glad_
mennesker på pladsen og i teltet. Det
er også grunden til, at vi har rykket
arrangementet hen til ovenstående
dato. Således kan vi være med til at
gøre kulturnatten endnu bedre.

Marked, gøgl, underholdning, konkur-
rencer og fest bliver de bærende ele-
menter i arrangementet. Det hele skal
foregå fra fredag til søndag i den an-
den weekend i september. »
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Aktiviteterne sker i og omkring et
stort telt på "Luftes Plads" i centrum
af Nordborg, hvor Kjærs Tivoli også
vil være til stede. Styregruppen om-
kring dette arrangement er i gang
med planlægningen og vi er igen me-
get optimistiske med hensyn til at få
udlejet alle standene.

Information vedr. salg af stande vil
fremgå af annoncer og opslag. Disse
følger i den kommende tid.

Henvendelser vedr. arrangementet
kan ske til:
Jens Chr. Hansen, tlf. 7449 1747
eller jens@danbonet.dk

Sæsonstart
i oldboys afdelingen.
Traditionen tro starter fodboldsæso-
nen for NB's oldboys afdeling med en
god gang five-a-side fodbold, vores
årlige Piccolo Cup.

Det skete i år søndag den 5. marts
og der var omkring 30 spillere og le-
dere mødt op til denne traditionsrige
opstart med en god gang morgenkaf-
fe , friske rundstykker med ost, pålæg
og marmelade, alt sammen forberedt
af formanden Peer Christiansen.

Vejret var det bedst tænkelige, årsti-
den taget i betragtning, sol fra en næ-
sten skyfri blå himmel hele formidda-
gen.
Der blev spillet 4 kampe, hvorefter
vinderen af turneringen var fundet,
derefter blev der spillet en kamp 11
mod 11 i ca. 30 minutter.

Deltagerne i årets PICCOLO CUP

Efter spillet blev der traditionen tro e
serveret gule ærter i klubhuset, der
var også præmieuddeling til de 4 del-
tagende hold.

Efter i mange år at have været spon-
sor for det årlige startarrangement har
John Larsen fra PICCOLO i Nordborg
valgt at stoppe dette samarbejde.
NB vil herigennem sige John tusind
tak for det store arbejde han har lagt i
denne turnering.

Efter hvad vi kan se i klubbens materi-
ale nævnes PICCOLO-CUP første
gang i 1995, "Gule ærter turneringen"
ses første gang i 1990 (navnet på tur-
neringen, indtil John Larsen overtog
sponseringen).
Endnu en gang tusind tak for 11 år •
samarbejde til John!

Fremtiden er efter udvalgets mening,
at fortsætte det traditionelle arrange-
ment i samme ånd, hvad turneringen
skal hedde, finde udvalget ud af i
årets løb.
Oldboys udvalget ønsker de 3 tilmeld-
te hold i JBU's turneringer en god og
succesfuld turnering i 2006.

Chresten B/om
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Kvindetræner Preben Christensen har
venligst givet tilsagn om at fremstille
en flot DVD (eller 2) med alle billeder-
ne. Interesserede kan henvende sig
til ham for at købe dette materiale. Alt
efter omfang vil prisen herfor ligge på
10-20 kr. Kontakt Preben på tele-
fonnr. 74454890.

Gamle fotos og film
\ y~

NB's oldboyshold 1982

Der var mødt knap 40 "nostalgikere"
op til dette hyggelige arrangement.
Dette må betegnes som et fint frem-
møde. Der kom glædeligvis også tidli-
gere spillere og ledere, som ikke har
været i NB's klubhus de sidste mange
år. En god snak om gamle dage samt
lidt til halsen og ganen kan jo i sig
selv være en god anledning til at mø-
des.
Når vi næste gang laver et lignende
arrangement, så vil prøve at lave no-
get mere tematisk og nogle klare op-
delinger på årstal. Dermed kan man
målrettet og mere koncentreret gå
efter det mest interessante for en
selv. Man kunne forestille sig en form
for messe, hvor forskellige temaer og
årgange havde en "stand". Det vil der
blive arbejdet videre med.

TAK tU

Afslutningsfest 1984

Tak til Ib Anthony for billederne samt
tak til Jesper Kirkegaard, Peter Glock
og Peer Christiansen for arbejdet
med at arrangere denne vellykke
eftermiddag.

Lilleputhold 1982

Til sidst: husk endelig at given mel-
ding, når I finder noget interessant
NB-materiale i gemmerne. Et par af
gæsterne denne eftermiddag har givet
tilsagn om, at vi snarest vil modtage
lidt til arkivet. Det glæder vi os over.~ 3)\\

Jens Hanseh-SJ?P

H~ælpOS!
Gælder alle NB'el1e!
Hvis I flytter skal NB have jeres nye
adresse for at kunne 'ajourrtiøre
klubbens medlemslister.
Send ændringer til jeres træner eller
til:
Ib Anthony, tlf. 7445 OS00
E-mail: ibanthony@tiscalLdk
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Vellykket Skole-Cup
Det er en glad og tilfreds Michael
Werner, som ser tilbage på årets ud-
gave af NB Skole-Cup.

Stævnet forløb lige efter bogen, og
som sædvanlig hyggede deltagere og
tilskuere sig i løbet af de tre dage det
blev afviklet i Nord-Als Idrætscenter.
Det var 38. gang, at elever fra de
nordalsiske skoler dystede. Skole-
Cup'en har dermed eksisteret lige så
længe som NB.

Sølv til Nørreskovskolen 6.8

Som altid bliver der gået til sagen, når
eleverne fra de enkelte skoler mødes.
Det har efterhånden udviklet sig til
nogle meget spændende og tætte
opgør, når de to samme klasser år
efter år kæmper om titlen.

I nogle tilfælde er det holdkammerater
fra NB's ungdomshold, der mødes
som repræsentanter for hver sin skole
- så enhver kan regne ud, at der bli-
ver kæmpet til sidste sekund.

I enkelte årgange er det oven i købet
den samme klasse, der præsterer at
vinde både guld- og sølvmedaljer.
Godt gået.

Havnbjerg Skole 6.8's forældrehold
<6

Stævneudvalget havde i forbindelse
med årets Skole-Cup inviteret foræl-
drene med som deltagere.
Et initiativ, der blev godt modtaget af
både deltagere og publikum.
Ikke mindst deltagerne havde en sjov
eftermiddag og den gode stemning på
banen smittede af på tilskuerrækker-
ne, hvor en del forældre under stæv-
net gav udtryk for, at de vil melde sig
til næste år, og Michael Werner lover
allerede nu, at Forældrerækken igen
er med på programmet i 2007.

Nordborg Skole 3.A fik en præmie for
deres spille drag t

Det er i øvrigt værd at bemærke, at
NB's formand Jens Hansen gjorde
klubben ære ved at være med på det



Træningstider på Nord-Als Idrætscenter
Hold Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag

Sandkasse 17.00-18.00

ikro 99 17.30-19.00

Mikro 98 17.30-18.30

Miniput 17.00-18.30 17.00-18.30

Lilleput 18.30-20.00 18.30-20.00

Drenge 18.00-19.30 18.00-19.30

Junior 19.00-21.00 19.00-21.00

Lilleputpiger 17.00-18.30

Piger 16.00-17.30 16.00-17.30

Kvinder 19.00-20.00 19.00-20.00

Senior herrer 19.30-21.00 19.30-2100

vindende forældrehold, der repræ-
senterede 1. A fra Nordborg Skole.
Traditionen tro blev der trukket lod
om 500 kroner fra Sydbank blandt
alle de deltagende elevhold - check-
en gik i år til O. B fra Nørreskovsko-
len.

~
Der var medaljer til alle på vinderhol-
dene, og mulighed for alle til at købe

billige brugte fodboldstøvler.

I år var der også fribilletter til Dan-
foss Universe - her var det 3. B fra
Nordborg Skole, der vandt lodtræk-
ningen.

Ib og Erik var igen på "tårnet"
og styrede begivenhederne på banen

Michael Werner oplyser, at næste års
stævne allerede er fastlagt.
Det afvikles i dagene 16. - 17. og 18.
marts. Flere oplysninger om Skole-
Cup kan findes på www.mwerner.dk

pele

HUSK
NB afholder lottospil
hver onsdag kl. 18.30

i Havnbjerg skoles aula

"
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FEST-l-BY 2006
Torsdag den 11. maj

KI. 19.00 Festpladsen åbner med KJÆRS TIVOLI og FEST-I-BY-boder
KI. 21.00 DISKO-AFTEN i Festteltet. DE UNGES AFTEN. OH-Disko spiller

Entre: 20 kr.
KI. 01.30 Festpladsen lukker

Fredag den 12. maj
KI. 13.00 DAMEFROKOST i Festteltet. Musik: OS-3. Mandestrip

Teltet åbner kl. 12.30, Frokosten slutter kl. 18.00
KI. 14.00 Festpladsen åbner med KJÆRS TIVOLI og FEST-I-BY-boder
KI. 14.00 0lsmagning, Striptease og Hornmusik i Bambushytten - 125 kr.
KI. 18.00 Festteltet åbner, diskoteksmusik
KI. 20.00 OS-3 spiller op til dans i Festteltet
KI. 01.30 Festpladsen lukker

Lørdag den 13. maj
KI. 13.15 Fodboldkamp NB ctr. Ulkebøl

NB's 89-oprykkere mod Ulkebøls tidl. Danmarksseriehold
KI. 14.00 Festpladsen åbner med KJÆRS TIVOLI og FEST-I-BY-boder
KI. 14.30 "STARS & STRIPES" med Amerikanske sportsgrene, biler og MC

Amerikansk fodbold kl. 14.30
Wrestling kl. 15.30
Baseball kl. 16.30
Harley Davidson-motorcykler kl. 14-18
Amerikanerbiler kl. 14-18
Amerikanerdage i Bambushytten kl. 14 -18

KI. 19.00 Fællesspisning i Festteltet. OH-Disko spiller
100 kr. for en Festmenu

KI. 20.30 FESTAFTEN i Festteltet - fri entre, musik: "MIDT OM NATTEN"
KI. 01.30 Festpladsen lukker

Søndag den 14. maj
KI. 10.00 FAMILIE-CYKELTUR, distance: 19 km - 2 rastepladser

Pris: Voksne 20 kr. - børn under 12 år gratis
KI. 12.00 GRATIS SILDEBORD i Festteltet. Sponsor: Dagli'Brugsen i Langesø
KI. 12.00 Den fynske Trio "RIKOTAN" spiller i Festteltet
KI. 12.00 Festpladsen åbner med KJÆRS TIVOLI og FEST-I-BY-boder
KI. 14.30 "STJERNE FOR EN EFTERMIDDAG"

Vinderen får mulighed for at indspille sin egen CD
2. og 3. præmien er gavekort til Nordborg-På- Toppen

KI. 17.00 FEST-l-BY 2006 slutter

Ret til ændringer iprogrammet forbeholdes
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...... Rekord i dette årtusinde!
Så selvom det for klubben var lidt
ærgerligt, at planerne om et ynglinge
hold gik i vasken, glæder vi os bare
endnu mere over, at de unge der går
på med krum hals hos os, tilføjer se-
niorafdelingen en positiv gejst.
Godt nok gi'r det lidt flere knubs end
vanligt her i starten, men jeg er sikker
på, at de unge herrer har ben i næ-
sen. Brian er i hvert fald beviset her-
på, han købte nok klubbens største

83beøje i en sne(fod)boldkamp i
~mderborg, men var sørme' hurtigt

at finde til træning igen.

Vi har ligeledes med succes afholdt
en lille træningslejr første weekend i
april, med overnatning i Idrætscentret
fra fredag til lørdag. Også her var der
god opbakning til arrangementet, om-
kring 20 deltagere om fredagen og
ca. 26 om lørdagen.
Fredag aften stod programmet på
udendørs træning og så ellers hygge
i klubhuset, folk var i godt humør, og
ikke mindst Mike, der blev nattens
konge i kortspil :0)
Til de morgenfriske, der blev trukket
op af Kedde Dreyer, var der svøm-
ning på programmet lørdag morgen.

lidt optimistisk planlægning vil
nogen mene, og livredderen i svøm-
mehallen kom da helt sikkert ikke på
overarbejde med at holde øje med de
4 rødøjede boldspilIere ved bassin-
kanten, end ikke "morgen-damp-
barnet" Ken C. formåede at forlade
soveposen til fordel for lidt klorvand.

Efter rundstykkerne blev det til inden-
dørs aktiviteter i hallen og efter spil-
lermøde samt frokost, sluttede begge
hold af med en træningskamp.

Det blev vist til en fornuftig blanding af
det sportslige og det sociale. Så alt i
alt en go' ryste-sammen weekend.

Turneringen blev også skudt fornuftigt
i gang med sejre til både 1. og 2. hol-
det i første kamp. Anden kamp for
førsteholdet hjemme mod Egen hu-
sker jeg ikke så meget fra, det må
beklageligvis skyldes en kortslutning
eller to. Så desværre ingen succeshi-
storier fra den kamp, sorry venner!

Men jeg er efterhånden mere og mere
sikker på, at sæsonen nok skal blive
fornuftig sportsligt set, såfremt frem-
mødet til træning ellers forbliver det
samme, så bør vor målsætning om at
ende blandt de 4 bedste i turneringen,
helt sikkert være realistisk for begge
holds vedkommende. Vi får se sidst i
oktober.
Slutteligt også lige en go' nyhed fra 3.
halvleg og den går under titlen "Nu
også med vand!"
For vi undrer os stadigvæk alle over,
at der nu rent faktisk kommer vand ud
af bruserne. Jamen det er jo bare ka-
non det der, det er måske derfor folk
begynder at strømme til træning,
hvem ved, vi sender en tak til Nordals
Idrætscenter :0)

Jesper Thomsen
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Jeg har undladt kommentarer til da-
gens vejr men efter en diset og grå
køretur klarede det så småt op jo
nærmere vi kom Vejers og aflæsning
og udpakning samt fordeling af bebo-
erne i de to huse forløb fint.

Beretning fra de glade i
dage i Vejers den 1.12.
april 2006.
For 16. gang skulle de gamle vetera-
ner af sted til deres kære Vejers, og
efter et muntert formøde i klubhuset
nogle dage forinden, mødtes vi så
lørdag morgen den 1. april ved NB's
klubhus for at pakke de udvalgte biler
med alskens sager.
Der var naturligvis glade miner, stor-
mende omfavnelser, højt humør og
adskillige prøver på mere eller min-
dre udspekulerede 1. april - historier,
inden det kom så vidt, at kortegen
kunne sætte sig i bevægelse med
retning mod Vejers.

Grundet 4 afbud fra Carlo, Leif, Per
M. og vor gode musikant Poul, be-
stod holdet af 15 gamle drenge, hvil-
ket betød, at vi kunne klare os med 4
biler plus trailer. Jeg var sammen
med Alf og Arne så (u)heldig at køre
med John, så der var ingen fare for at
falde i søvn! Heller ikke på grund af
musikken!

Første stop på turen var naturligvis
P-pladsen ved Gelså, hvor der blev
indtaget den sædvanlige øl/vand, dog
mest øl. Benene blev strakt og en-
kelte trådte af på naturens vegne in-
den vogn kommandøren beordrede
alle tilbage til bilerne for at fortsætte
rejsen.

Næste stop var kiosken i Oksbøl,
hvor de spilleglade (gale) kunne få
afleveret nogle skillinger, men så var
det også slut med pauser. Per P. og
jeg var Odd-s sættere.

Det samme gjorde den traditionelle
flaghejsning og blomsternedlæggelse
ved de to mindeplader over fortidens
to specielle hændelser samt indtagel-
se af Keddes altid lækre sandwicher.
Den mand trænger sig mere og mer
på som køkkenchefens afløser, når
jeg ad åre siger stop. Om helbredet
vil, varer det dog længe! Jeg er jo
som bekendt alderspræsident, selvom
flere af de øvrige ser ligeså gamle
eller ældre ud!

Der blev under rengørings - og bord-
dækningschefens (Peter) kyndige le-
delse flyttet om på inventaret i hus 1,
og så gik turen ellers pr. gå-ben af



Besøg klubbens hjemmeside
www.nordals-boldklub.dk

med følgende sider:
Aktiviteskalender, Bestyrelsen,

Fest-i-by, Club 22, Damefodbold,
Historie, Hjælpebanken, Resultater,
Kontakt & NB- navne, Kontingent,
Lottospil, Kræmmerfestival, NB-

traileren, Om NB, Oldboyafdeling,
Seniorafdeling, Træningstider, Ung-

domsafdeling.
I - ! Og masser af billeder!

EL & VVS

Ridepladsen 1
Tlf. 74451551

ABC El & VVS AIS
Storegade 30 - 6430 Nordborg

Telefon 74451540

YINTER
rohleder snert
GÅGADEN - SØNDE;RS6RG - TLF. 74 42 41 10

NYGADE 14 - GRASTEN - TLF. 746521 21
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sted mod stranden, hvor der skulle
illes Petanque - turnering.

Erik havde tilrettelagt spillet og efter
lodtrækning blev der ellers dystet på
livet løs med de drilske kugler. Vejr-
guderne holdt hånden over os, og
efter ca. 2/'2 times spil kunne vinder-
ne kåres. Det blevet "outsider par",
nemlig Arne og hans makker Chre-
sten som efter en overbevisende ind-
sats besejrede John og Bent. Det var
ikke de sædvanlige Petanque-
stjerner som dominerede denne

gang, men forandring fryder som be-
kendt!

Så var alle deltagerne godt trætte af
den friske havluft samt indtagelsen af
de medbragte drikkevarer, og i mere
eller mindre sluttet trop gik det hjemad
mod husene for at slappe af og drikke
kaffe.
Naturligvis blev de igangværende fod-
boldkampe rundt omkring i Europa
fulgt med stor interesse og naturligvis
især de kampe vi havde odd-set på.

»>
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Desværre forløb de fleste ikke helt
som forventet, men det havde skepti-
kerne heller ikke regnet med!

I Carlo's fravær havde jeg som køk-
kenchef sat de skrappeste og mest
hjemmevante i et køkken på den store
opgave, at stille an til den store even-
tyrlige frokost, turens absolutte højde-
punkt.
Dog måtte jeg til min store ærgrelse
se mig desavoueret af Bent, min ellers
normalt gode ven. Nu er han overført
til gruppen tidligere venner!
Man behandler naturligvis ikke ustraf-
fet en køkkenchef på denne måde.
Rygterne ville vide, at Alf var blevet
udnævnt til ny køkkenchef, så jeg for-
trak over i hus 2 for at slikke sårene
og komme til hægterne efter afskedi-
gelsen.

Beboerne fra "Hus 2" har pyntet sig
med en butterfly til festaften

Trods "snigmordet" som mindede me-
get om mordet i Finderup Lade for nu
mange år siden, må jeg indrømme, at
køkkenholdet klarede opgaven meget
flot.
Vi gik til bords ca. kl. 18.15, og så gik
det ellers bare derudaf! Der blev spist
og drukket som vi plejer, når vi er
sammen og under frokosten blev der

åverrakt flotte diplomer til de to 10-
års jubilarer, mine to helt uundværli-
ge rygklappere, Kjeld og Per P.
Hvor er de dog gode og hvor klarer
de deres opgave suverænt! Derfor
måtte jeg bare sige et par bevingede
og velmente ord til dem, samt over-
række dem hver et par rygklapper-
handsker.

At jeg som køkkenchef og komite-
medlem så blev kaldt op af de øvrige
medlemmer af vor lille 4- mandsko- {
mite, havde jeg absolut ingen anels~
om, men ret hurtigt stod det mig dog
klart, at jeg et par uger inden turen
havde begået en megastor brøler
ved at glemme et komitemøde hos
Erik.
Det skulle nu hævnes, og det blev
det sandelig også! Med bind for øj-
nene fik jeg hængt et stort skilt på
brystet(maven), og jeg måtte højtide-
ligt love, at jeg ville bære dette skilt
under hele fodboldkampen næste
dag i Esbjerg! Da jeg så skiltet blev
jeg noget betænkelig ved at se, at
det var et såkaldt "Brøler-skilt"!

Aftenen gik med fællessang til CD-
afspilning af Christiansen Brother's
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Husk vi har landsdækkende byttegaranti

i mangel af live musik, samt af-
prøvning af deltagernes fodbold-
mæssige kunnen. 10 svære spørgs-
mål, som voldte deltagerne stort be-
svær. Med hele 3 rigtige svar vandt
Erik den udsatte øl præmie!

Natmaden, Marie's sædvanlige læk-
re suppe, blev efter Mogens' dygtige
tilberedning Ueg husker ikke, om han
havde hjælp hertil) nydt inden vi gik
til køjs.

Enkelt havde som helt normalt forladt
selskabet for at tørne ind med små
øjne.
Søndag morgen var Erik, Chresten og
Peter oppe som de første i hus 1 og
Erik og sovedyret Chresten drog af
sted for at hente morgenbrød mens
Peter og nogle morgenduelige fra hus
2 sørgede for borddækning mens mor-
genholdet rumsterede i køkkenet.
Køkkenchefen fik lov at sove lidt læn-
gere, den gamle mand! »>
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Ved 9-tiden sad alle bænkede om-
kring det lækre morgenbord.
Søndag formiddag gik holdet en god
lang tur i det fine vejr og vel hjem-
kommet herfra skulle der spises stå-
ende frokost. Så blev der sat kurs
mod Esbjerg til dagens højdepunkt,
kampen mellem EFB og Silkeborg.
Som lovet bar jeg som synderen det
iøjnefaldende Brøler-skilt, og lige fra
udstigningen af bilerne og indgangen
på stadion med de flot sponsorerede
billetter fra Sydbank, fik jeg kommen-
tarer fra en masse mennesker. Aldrig
tidligere har jeg sludret med så man-
ge mennesker på Esbjerg Stadion!

j ,.
l

Det 'officielle" foto af VejershoJdet 2006

Efter kampen indtog holdet kaffen
samt Kedde's datters lækre kager.

Så gik det ellers hjemad og uden pro-
blemer ankom vi til Nord Als Idræts-
center ca. kl. 19.15, hvor der blev tak-
ket af med mange store omfavnelser,
inden de enkelte deltagere drog hjem-
ad som sædvanlig en stor oplevelse
rigere.
Tak for atter en god tur skal lyde fra
mig som køkkenchef. Det bliver lette-
re og lettere for hver gang for mig.
Jeg laver også mindre og mindre!

Galle Køkkenchef

(SPCBTEN I ,--D_e_a_d_li_ne_f_o_r_Sl_O.::~;.;~.;;;~;;.;::;;.:.:.;::.;:~;.;::~;.;::~_dg_a_V_e_a_f_bl_a_de_l_:.•...•

Bladudvalg
Ansvarlig redaktør
Journalist
Skribent, NB generelt
Skribent, senior/oldboy
Skribent, ungdom
Distribution
Distribution

Peter Glock
Per Lemmeke
Jens Hansen
Jesper Thomsen
Jesper Larsen
Ib Anthony
Benny Jørgensen

74453179
74451344
74491747
74450890
40550759
74450500
25474123

peterglock@mail.tele.dk
lemmeke@nordborg.dk
jens@danbonet.dk
Jt.ac.@get2net.dk
jesper _sporten@hotmail.com
ibanthony@tiscali.dk
xpost@sport.dk


