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Forslag der ønskes behandlet på generalfor-
samlingen, skal væe bestlrrelsen i bæede se-
nest 4x24 timer før.

bestyrelsen

!esEe!ercE.
f sidste rir" af 'ISPORTENTI er der ind-sneget en

beklgelig fejltagelse.
Årne Johansen står anført som årets fidus på
7.ho1det.
Det skal væe Brian Jørgensen.
Und"s§1d f e jltagelsen.
B.R.
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LODTRÆKNING!
I Nord-Als boldklubs kapsellotteri er
udtrukket følgende numre:
1 gavekort på 4OO.- kr. på nr. 517
1 gavekort på 3O0.- kr. på nr. 19O0
1 gavekort på 20O.- kr. på nr. 836
5 stk. partoutkort til NB's hiemmekam-
pe i 1985 (veerdi ca. 2OO.- kr.) på num-
rene: 833 - 715 - 1684 - 313 - 1074
Gevinsterne udleveres ved indsendelse
/henvendelse aflmed lodsedlen til Per
Møllerskov, Dre!øvej 13, Kirkeby.
telefon 45 33 73
Gevinster der ikke er afhentet senest
1. februar 85 tilfalder Nord-Als Bold-
klub.
Nord-Als Boldklub takker for den fine
opbakning vi har fået til vores kapse-
lindsamling.
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!499{_1992.
I alt !l personer var mØdt op til spillermødet
den lo"dec. i centrets cafeteria" 

)Åftenes program var jo, præsentation af den
ny førsteholds træner Johl Petersen, samt hans
oplæg til sæson 1!B!.
Der blev med stor interesse lyttet til en me-
get saglig, præcis og kontant frenlægning af
den linie og de træningsprograrnrner, som seni-
orafd. skal igennem næste år, samt ti1 d,e mu-
ligheder John mente, der var til sted-e for
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Sl eOler, or.re I n ln !, en

F".J.r.rENsEN
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DE ER ALT|D vtLxolutN pÅ

NØR
HERRED

HUS rELEF.N.soslsgcde placeringe:r ned. Cet srifrernateriale
klubben råder over i r:æste sæson.
Der venter godt nok nange sure t'imer forud-e,
men jeg er overbevisi on, at går alle helhje::-
tet ind fo:: sagen, så kommer den glæde, som

mar.ge jo for-renier ved sæsonstart, ti1 ud.tryk
senere, på en e1ler anden måd.e.

Vi har rræret 'rlige ved" i de sidste 2 sæsoner,
nu skal det r,ære. Mulighederne er der.
Vi byder John Petersen, spillere, Iedere og
den .- i sæson velkommen med optimisme, og vis
os sa /at vi har den i noget.
DL--

B.Riemer

{glee!Ey}e!.
Det år1ige julestævne i indefodbold blev pr.
tradition afholdt den sid.ste træningsaften i
1 oP,lr

J2 spilere, 8 ho1d, var mødt frem, og efter

uot@/føfb,^

gardiner
tæpper h:lT[",:*-r,møbler nt. ærtiz

betaler sig altid at gå til
HANS SCHMIDT
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helJi-ske og fornøjelige kampe, kom finalen til
at stå irnellem Bjarne 'rensen, Claus K:roght

Jens Hansen og Benned Hedegård på den ene side
og Pal1e Petersen, Bru:ro samt Søren og Hel:ring
Larsen på den anden.
Sidst nørmte vandt stæl'net og kunne ta' lem

med hver en and, mens der var en flaske rød-
vin ti1 torerne.
DD

Att.:POU! IEIK NIE,SEN.

Med udgangen af 1!84 stoppede PouI Erik Niel-
sen, efter 11 år i træk, sin trzm.ergerni-ng i
N.B, Ingen anden træer i klubben kan frem-
vise en så imponerendeårrække, end:ru da, og

vi wi1 gerne sige tak til Poul- Erik for den:re

indsats.
Yi markerede veC sidste generalfo::samling dit
1o års virke som træner i NB, og lad de+ ) og

deure tak her, 1ære små minder der huskeo'fra
din lange trærergerning.
Du slipper jo ikke taget helt end:ru, om end

din rolle i NB fremover nok giver mere tid til
familien" Vr håber du falder til i rollen som

spillerudvalgsformandens forlargede arm"
DL-.

B.Riemer

914=!qrl-e14.
Winston forlad-er tfB (p.g.a.andet arbejde)
Jeg vii gerne på Old-Boy's afdelingens vejne

f takk' lis Winston, Ior det store arbejde, du
I I"' \:- . i-t .n- klubben.sqr buI ___( Heft oprigtigt mener jeg, du er en [4pe, som

der kun findes få af - altid tj-I tjeneste, og

med gå-på mod, og samtidlg med orden i ti-nge-

Samtidig har du et vist mod til at ytre dig,
på en roåde så alle ved, hvad du står for, og

humøret fejler normalt heller ingeniing -a1t
sammen noget, vi vif savre i klubben.
SelvføIgelig har du ikke -"'aeret alene om Ce

jobs, du har påtaget dig Benlem tiden - der-
for skal der også lyde en tak ti1 Yvonne, for
at du har ku:rnet r:l.dl'me genalen, baft beslær
med telefonen o"s.v.
På O1d-Boys afdelingen's vejne, vil jeg ønske
jer a1 mulig held og lykke i det mid.tjyske -
såve' pbejdsressigt, som på det sportsLige
områoe "
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Herre- og Damefrisør
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Mandag-Tirsdag-On

Lørdag lukket

Havnbjerg Butikscenter

TIf. 45 08 40

'.H48{.9NPtrl-- Holmgade 6, Nordborg, tlf. 45t4ll:
- Afholdelse i vore fokaler af:

Privatfester, møder og 1ign",

- Yi leverer også ud af huset:
Yarm mad, anretninger, platter
el1er smørrebrød.
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NORDBORG - TELF. 45 I,t83

DEN FRIE

"xs
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§kaH af qpor*fidk f#,Wen"
Toj, sko og rekvisitter. Professionelt hele vejen
igennem. F.eks. er Wimer ketsjere fremstiltet, i
sarnarbejde mellem Læne Køppenog Courtrrastrr.

NORDBORG

Elna:
Turwei42
64il0 Nordl

r Lotensen
.Kirkeby

rorq .Tel 04-45 00 55

§efr
CIOTII'

r,I:l *llif0

Kom-Tit
BYENS GRILL & BURGEF

v/Knud Tarbens€n

i:',!".t"",i"* 4s lg g6

A. BOYSEN & CO"

SToBEGAOE30-32 - T1F.451640

URE
eftf. OpTtK

STOREC^DE 65 NORDEORG - TLF. {5 155I

W
SONDEROORG - XORDTORG
,a2 35 57 ,as 16 5l

7.

Parallålv€i I - Llv€Bby
Tlr. 45 13 i*l
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Endru engang tak fo:: slæbet - især i spiller-
udvalgene gennem tiden - og kik in.d- til os

hvls,/når du kommer ti1 egnen.
Old-Boyrs afd-
Gu:r:rar. )

Generalfo::samling NB - OLD-BOYS

lIB's OID-BOYS afd.eling afholder ordirrær gene-

ralforsamling
Mandag den l4.Januar l9B1 kl. l8.]o i

ruUBIflJSET
1)- re -.-,1 a- j f - I OVene ,,qf-u vr uu! !r !.

Forslagrder ønskes behandlet, skai vær:e be*
styrelsen i ]rcnde senest 4x24 timer før ge-
ne::aIf or:samli ngen.

best1,ry'el sen

En lofialhank
har mange fod€le

-clerfor
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