


NB hor som bekendt en konsulentordning, som John Petersen hor fungeret
i - i 1988.
Dette hor han gjort til min, og tør godt sige til trcenernes og spil-
lernes tilfredshed.
I 1988 hor vi sammen med John langseret en større og bredere forståelse
af fodboldspillet - et spil og et tilbud til olle børn og ikke kun
for 'l. hold spillerne.
Denne holdning vil vi fortsætte med at ligge til grund for vore dis-
positioner Jremover.
1988" er også blevet brugt til at opbygge et Minibibliotek og Videotek,
som et led i uddannelsen af vore trcenere - biblioteket findes i klub-
huset.
Tak skal lyde til John, og jeg glæder mig til 1989, som du valgt til
teknikkens år.
N-'r vi taler om ungdoms- og børnefodbold ved vi også, at det er nød-

digt og godt at hove forældrene med. Jeg hor do også fro flere
nere hørt, at de er meget glade og taknemmelige ved den forceldre-

opbakning de hor fået i 1988. _
Jeg vil herfra takke forceldrene og ~~Qe~_!_vi1 fQ~~§ætte med at støtte
o~,~~t for,os en nødvendighed, men også en selvfølgelighed, at I ikke
kun skal hove tilskuerrollen, vi vil meget gerne hove jer med ind og
prcege og få indflydelse på NB's Ungdomsafdeling.
Derfor vil vi i 1989 opprioritere forceldrene, forceldremøder og trcener-
ne er allerede blevet bedt om planlægning af forceldremøder, så vi kan
få bestyrelsen bundet op på/til disse møder.

Y~~E!~~~E~_E~~~!~E_.!E_~_~~~~_~~~~E~!.!~E~~~g~~_!~E~~~~L~~~_!2.:._~~~~~E_~2
~~~~g=~~~=~~~~~!~g=~g~=~~~~=~~g~~~~~~~k!~g=~2~~
Også i 1988 hvad e NB's ungdomsafdeling .tilmeldt mange hold - ialt 23.
Heraf vor der 12 - 11 mands hold og 11 - 7 mandshold. Glædeligt vor det,

.at vi på Pige/Dame siden fik 3 - 11 mandshold startet op.
Det viste sig do også, at vi kan/kunne v.æremed, do både domer og dame-
junior bl~v vinder, men også i Småpigeafdelingen gjorde vi os meget
fint gældende, med l. plads i turneringen.
Det skal da også nævnes at vore Juniordamer også vandt SI-pokalturneringen.
På drenge siden var der flere hold tæt på, men som alle ved steg drengene
helt til tops. "

ii" " e nok med at de blev kredsvindere, men de blev JYDSKE MESTER ER - og
er hvad jeg hor erfaret, er det første (eller anden) gong i klub-

bens historie - meget fint kloret.
Men Junior og Lilleput havde også meget fine placeringer, der har
gjort at vi alvorligt tænker på et tilmelde Mesterrække hold i 1990
det mener vi vore resultater og ikke mindst vort spillermateriale be-
rettiger til. Det bevidstes også i udtagelserne til Unionshold, hvor
vi havde flere spillere med og også hor et par stykker med helt fremme.~~~~k~~r~~
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Gå til specialisten - Det betaler sig!

NORDBORG
AUTOOPRETNI~G
v/Svend Clausen
Mellemvej 7 - Nordborg

TLF. (04) 45 3094

~ 04433000 S
KØRESKOLE

BILTLF. 04963873

SPONSOR
1. HOLDET NR. 7

Storrgade 7
&4,30 Nordborg

(~-I~
,,~ J&E
HUSHOLDNINGSMASKINER

AbnlnvlbdH:

TIt. 04 45 01 52 ~;:'''':::'~2~OO-I1''

REGNSKAB OG STATUS==================

/,~ "'~:,l/Ø siden 186519: D(lffi1.a\ -pa bordet hvor
~) venner mødes
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~~~~~~~~=~~~~~~
Forslag om kontingentforhøjelse fra hhv. 200,00 kr.
og 400,00 kr./halvår for ungdoms spillere og .
S6 rspillere til 210,00 kr. og 420,00 kr./halv-'
ål ev vedtaget.
Derimod blev forslaget om en særlig indendørs-
kontingent forkastet, vei især på administrationen
af en sådan kontingent ikke stod mål med de ind-
tEgter (godt 8.000,00 kr.) ardningen kunne give.
~~~I~~~!~~~I~~~~~~I

~~k~
På valg var Jørn Nissen (spillerudvalgsformand),
Børge Zanchetta (formand), Peer Christiansen
(bestyrelsesmedlem), Erik Nørskov (bestyrelses-
supplenat) Arne Jensen (revisor) og Carlo Meyer
(revisorsupplenat),
Alle blev genvalgt.

KIG IHD TIL

Kol1801
DERES HOKI KøBMÅHD

TELEFON 4517 17

dSPONSOR l.HOLDE:r NR._loiJ~\i~klip" og bårdesigri= . faherdefE -, / og ham
./ Lene L.,sen. TIl. 45 37 64 Nordborg

~
ANDELSBANKEN

STATlONSVEJ4 - TLF. 460533

.RmM[Ji~A'%
6430 NORDHORG TI r (04).151818

SPONSOR I.HOLDET nr.9

DEN FRIE

~,.~.
III

KØBMAND

Ejnar Lorensen
Turøvej 42 . Kirkeby
'~ordborg •Tel 04-45 00 55

DER ER OGS.I. SPORT I AT KUNNE
KØRE BIL P.I. OEN RIGTIGE MAoEI

LÆR OET NEM-T OG BEKVEMT I

NORD·ALS KØRESKOLE
~ BROOERSEN

N.rr.,ko~J 2 - Sv.nnrup
T.I.fon 456250

Jeg ved at bestyrelsen meget gerne ser foroældrene
mere inddraget i NB's daglige arbejder der far v!l
vi også arbejde bevidst hen imod foroædrerep. pa
generalforsamlingerne fra de forskellige årgange
i ungdomsafdelingen, som vore love giver muligh~d
for.~ ••••.••••.••••.••••.••••.••••.••••.••••.••••.••••.••••.~ Idag på generalforsamlingen er der også tilmeldt
nogle foroældre - som skal være hjertelig velkom-
mende.
Hvad angår Ynglingeafdelingens overflytning til
Seniorafdelingen, er det sket i fuld forståelse
og enighed med Ungdomsafdelingen - beslutningen
er truffet for at styrke årgangen i forhold til
overgangen til Seniorspillere.
Slut for denne gang og tak for et spændende

~ ••••.--------------------~ i NB - hvor. stabilitet, teknik og videre uddan-
nelse var nogen af nøgleordene som vi vil fort-
sætte med i 1989.
Niels Ole Bennedsen
Ungdoms formand

Anders Ebsen gennemgik årets regnskab og status.
tiiiiiiiiii~~iiiiiiii~1Resultatopgørelsen udviste et underskud på25.000 00 kr. Udgifterne var blevet godt 100.000,00

kr. st~rre end·budgetteret. Heldigvis var ind- ,
tægterne fulgt godt med. .
Der var en del diskussion om regnskabet. Men1ng-
erne spændte fra det ene yderpunkt: at der ikke
var m gen stigning, når man kunne ,bruge ce , 25%
mere end budgetteret , til det andet yderpunkt:
at når pengene var der kunne man lige så godt
bruge dem. .
Enighed blev der ikke, men bestyrelsen mente,at
det nu lagte budget for 1989 både kunne o~ skulle
holdes. Beløbsmæssigt er 198~-budget på n1veau
med forbruget i 1988.
Regnskab og status blev godkendt.

Under et af de omtalte valg var der skriftlig
afstemning, her magede resultatet af afstemning-
en sig således, at l. afstemning endte uafgjort
mellem 2 kandidater.
Under de følgende afstemninger kom det uheldige
frem, at der var stor tvivl om, hvem der havde
stemmeret.
Vedrørende stemmeret kan følgende citeres fra
NORDALS BOLDKLUB 's LOVE § 6:
"Stemmeret har alle aktive medlemmer over 16 år,
bestyrelsesmedlemmer samt ledere, troænere, hold-
ledere og udvalgsmedlemmer godkent af bestyrelsen"
"Desuden har 2 foroældrereproæsentanter pr. ungdoms-
roække for medlemmer under 16 år stemmeret. For-
ældrerepræsentanterne skal være udpeget 4 uger
før generalforsamlingen og deres navne meddelt
be;-+relsen."
"F: 've medlemmer har ikke stemmeret."
De e er ordlyden i lovene. Vedrørende foroældre-
reproæsentanternes stemmeret, så var lovens be-
stemmelse nok gennemgående ukendt for forældrene.

,.000-000000000000o NORDBORG SOLCENTER ~o Lyngkilde V

O Rugløkke 15 . 6430 Nordborg 0.:-
:< Tlf,04-454160

0000000000000000
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T U R N E R I N G S P L A N 1 989
F O R A R

SERIE II+---------------+------+-----+I l NB l NB I
I HOLD IHJEMME l UDE I+---------------+------+-----+I GRAASTEN l 108.04 l
I ERRITSØ 116.04 l l
I HADERSLEV F.K. l 122.041
l FR. KFUM 130.04 l l

AABENRAA l 106.051
KOLDING I.F. 115,05 l l
EGTVED 121.05 l I
SEEST l 127.051
GAUERSLUND 104.06 l l
FR.CIA F.F. l 110.061

l EGERNSUND 118.06 l l+---------------+------+-----+

SERIE IV-I+---------------+------+-----+I l NB l NB I
l HOLD lHJEMME I UDE l+---------------+------+-----+l NORDALS III 108.04 l l

BLANS U.I. l 115.041
AABENRAA 121.04 l l
SØNDERBORG FR.I 130.041
ENSTED !.F. 1 106.05 l l
BROAGER U.I. l 115,051
SØNDERBORG B. 120.05 l l
ULKEBØL l 127,051
MIDTALS I.F. l 105.061
DYBBØL I.F. 110.06 l l
LØJT I.F. l 118.061+---------------+------+-----+

De enkelte troænere blev opfordret til at tage
spørgsmålet op ved møder med foroældrene, så der
i god tid før generalforsamlingen kan vælges nogle
foroældrereproæsentanter, hvis de vil have stemmeret

~------------------------~ på generalforsamlingen. SPORTEN vil også bidrage1UOI~~fL- med orientering om lovens bestemmelse i efteråret
• ~ 89, så det ikke bliver glemt. .

Det andet afsnit om stemmeret, startede med
"Stemmeret har alle aktive spillere over 16 år
osv." var også udsat for nogle fortolkninger, som
ikke var en generolforsamlig værdig.
Selvfølgelig skulle det komme. Sidste år ble'
forslag til ændring af § 6 delvis forkastet. r-

~------------------------~ slaget berørte bl.s. Old-Boys medlemmernes stem-
meret.
Det havde været rart i år, om dette forhold havde
været proæciseret i lovene. Det gik simpelthen i
kaos.
"Aktive spillere over 16 år" er ikke Old-Boys
medlemmer. Det var fortolkningen af bestyrelsen.
Hvor mon en spiller der "kun" er medlem af Old-
Boys men spiller aktiv aenior fodbold i NB er~ ~ placeret m.h.t. stemmeret.

V~._;:, ,.y På general forsamlingen kom men ud for det paradok-" '.' W B sale, at et par deltagere ("kun" Old-Boys medlem-
," ..c , • USS mer) blev "udvist" under afstemningen. Begge 2

.;ii " , EI-inataUat... tidligere rigtige medlemmer, troænere, bestyrel-
. -jHAYlIJI15' Isesmedlem, foroældre osv. Begge har gjort en stor
r~_' ,.IUlIKClml , indsats for NB. Nu "kun" Old-Boys - ~g dermed

• $PECIAlCENTER I HVIDEVARER I færdig hvad angår stemmeret. .
tlF. 460766 - 460266 Andre måske en h jælpetroæner der h jælper Em gang i

måneden og uden.medlemsskab iøvrigt, har derimod I

stemmeret, alle 4 mand fra SPORTEN har stemmeret.
Undertegnede kan kun anbefale bestyrelsen at kom-
me med deres fortolkning af lovene her i SPORTEN,
præci sere hvem der har stemmeret og he runden li
så hvad I forstår ved at det skal være godke ~
af bestyrelsen, som der står i § 6.
Hvis ikke besturelsen selv kommer med ændrings-
forslag til en mere klar § 6 til næste general-
forsamling, vil det nok komme fra anden side. Det
er påkroævet. Det viste generalforsamlingens kaos-
afstemning.

gardiner
tæpper
møbler

Løjtertoft 26-30.
Nordborg.
nf.451432

SERIE IV-III+---------------+------+-----+l l NB l NB l
l HOLD lHJEMME l UDE ,l+---------------+------+-----+l NORDALS I I 108.04l
l DYBBØL I.F. 115.04 l l

LØJT I.F. l 122.041
MIDTALS !.F. 129.04 l l
BLANS 107.05 l l
AABENRAA l 113.051
SØNDERBORG FR.120.05 11
ENSTED I.F. 128.05J
BROAGER 103.06 l ·1
SØNDERBORG B. l 110.06:1
ULKEBØL l17.06 l 'l+---------------+--~---+-----+

SERIE IV-II+---------------+------+-----+! l NB l NB l
l HOLD lHJEMME l UDE l+---------------+------+-----+! BRØNS/REJS 109.04 l l

BALLUM I.F. l 115.041
HØJER !.F. 121.04 l l

l HELLEVAD l 129.041
·1 BOLDERSLEV 106.05 l l
l RØDEKRO I.F. 113.051
l HJORDKÆR 120.051
l AGERSKOV !27.05 l l
lENSTED I.F. 2 l 104.061
l BOV I,F. 110.06 l l

TØNDER S.F. l 118.061+---------------+------+-----+

WESTON
FRA VÆG TIL VÆG

TONNY PETERSEN
MØBLER

STOREGADE 6&-71 - NORDBORG'
TELEFON 451931

VI SÆTTER KVALITETEN I HØJSÆDET

SERIE VI+---------------+------+-----+! ! NB ! NB l
HOLD lHJEMMEl UDE !+---------------+------+-----+I EGEN U.I. 108.04 l !

LYSABILD 116.041
DYBBØL I.F. 123.04! I

I HØRUP U.I. I 129.04
l SVENSTRUP 2 l 106.05
IBLANS U.I.2 115.05 l
l MIDTALS !.F. 11 121.05

II NOTMARK S,U. 127.05 I
SUNDEVED 2 I 104.06
SØNDERBORG FR.I10.06 I
SØNDERBORG TS l 117.06

I l l+---------------+------+-----+PSl DATOERNE ER FASTSAT AF JBU
EN ANDEN KAMPDATO.
VEDR. ENDELIG KAMPDATO SE OPSLAGSTAVLE I IDRÆt:-:-::EN'l'EF-.

YNGLINGE A+---------------+------+-----+l l NB l NB I
l HOLD !HJEMMEl UDE l+---------------+------+-----+l MIDTALS I.F. l 108.041

KOLDING I.F. 115.04 l l
HADERSLEV F.K.! 122.041
ULKEBØL !.U. 129.04! l
KOLD. KFUM l 104.05l
SKÆRBÆK !.F. 106.05 l I
BOV I.F. l 115.051
SØNDERBORG B. 120.05 l I
TØNDER S.F. l 127.05)
KOLDING B. 103.06 l l
RIBE B.G. l 111.061

I MIDTALS I.F. 117.06 I l+---------------+------+-----+- OFTE VIL KLUBBERNE AFTALE

E.N.
Det betaler sig altid at g~ til fagmande

HANS SCHMIDT
Ure & optik - Guld & sølv
Løjtertoft 8a - tlf. 450015

'---------
6 - 7 -
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NORDALS BOLDKLUB's UNGDOMSAFDELING.

PO INT- AKT IER.

l lighed med de sidste år, vil der blive solgt POINT - AKTIER til fordel
for ungdomsarbejdet i Nord-Als Boldklub.

Som en støtte til ungdomsafdelingen, opkræves der 8,00 kr. pr. point som 1.
holdet erobrer i sæsonen 1989.

Ud over at støtte ungdomsafdelingen, er der følgende fordele ved at tegne
en POINT - AKTIE ;

2 halvårlige udtrækninger med gevinster for over 10.000,- kr. ialt.

ProNT - AKTIER: HVEM - HVAD - HVOR - HVORNÅR - HVORDAN ?????????????

o

STILHOFFJS
LEGETØJ - HOBBY - BABYUDSTYR
NORDBORG - TELF. 451483

S'""'erlorrel"'"f/en

Fa. J. J. J E N S E N
Nordborg telelon 4S 14 06

~~~!(,1!
setlDERIORG - HORDIORG
~23557 ~51U'

r~'};f~," .,'Ni. •i1~J' .'.:.'
~~ ,'t:,'

Herretøj· drengetøj· lædervarer
Tlf. 04450070

ri
HAFNIA
HAAND I HAAND

KELD 110PETER MATTESEN
MADS CLAUSENSVEJ ,- 6430 NORDBORG

RING 450205

11

Den på posthuset kvitterede girotalon for 1. halvårs-indbetaling 0
gælder som partou-kort til l. og ~. holdskampene i efterårstur-
neringen 1989.

Ligeledes vil talonen for 2. halvårs-ind~'taling være gældende som
partou-kort til forårssæsonen 1990.

Det udstedes ingen aktiebeviser, idet lodtrækning foretages iblandt
indbetalte girotaloner.

Den kvitterede talon er gældende som partou-kort for en halv fodboldsæson,
henholdsvis efte;år 89 og foråar 90. Kvitteringen SKAk medbringes og
forevises vore kontrollører på"stadion, for at være" gældende som
adgangstegn.

Tegningsperiode, - hele sæsonen.

2 udtrækninger. - Forår og efterår med følgende præmie-liste:
1-
2.
3.
4.

5.-10.

11. -20._

Gavekort 2.000,- kr.
Gavekort 1.000,- kr.
Gavekort" 500, - kr.
Gavekort 250,- kr.
6 x 2 billetter til Aktivgruppens
efter udtrækningen.
1/1 fl. Gammel Dansk.

førstkommende arrangement

Uge 25 udsendes opkrævning for 1. halvår.
8. juli er sidste frist for indbetaling, for at
5. august foretages lodtrækning af formanden,
"Uge 32 offentliggøres vinderne i Alsingeren.

deltage i lodtrækningen.
klubhuset.

Uge 43 udsendes opkrævning for 2. halvår.
ll. november er sidste frist for indbetaling.
18. november foretages lodtrækningen af formanden i klubhuset.
Uge 47 offentliggøres vinderne i Alsingeren.
Skulle du efter at have læst denne løbeseddel, have yderligere spørgsmål
eller være interesseret i een eller flere POINT - AKTIER.

Kan du henvende dig til; Jørn Nissen
Alfred Hansen
Claus Bonde

tlf. 74 - 49 00 24
74 - 49 02 38
74 - 45 49 06

lo

I forbindelse med Fest-l-By blev det årlige
Als-mesterskab for miniput afviklet ved 1-
drætscentret.
Der var tilmelding fra Egen, Notmark, Hørup,
Sønderborg Fremad, Midtals, Ulkebøl og Lys-
abild.
NB deltog med 2 hold,
De 2 puljevindere Ulkebøl og NBl mødtes i
finalen. Det blev en meget spændende kamp,
som blev afgjort på lidt af et "kludemål"
men yderst vigtig, da det var det eneste,
d blev scoret.
S, Jensen fra NB var målscoreren, så der-
me var NB vinder.
Tillykke NB. en

Efterfølgende billeder er taget en meget
kold aprilsøndag, hvor miniputafd. spillede
to træningskampe,

2.holdet spillede mod dybbøl og tabte med
hele l -12



6430 NORDBORG
TLF. 4501 SO

6474 SKOVBY'
TLF.444400 .

l.holdet som spillede mod Ulkebøl, de vandt
så til gengæld med 21 - O

Damer Serie II holdet fra den
i Serie II mod Amnitsbøl.

KORN - FODERSTOFFER

BRÆNDSEL - BYGGEMATERIALER

Din økonomi partner.
Nordborgvej 24,
.6430 Nordborg.
Tlf. 04-4911 77

METAX
BILER

Køb og salg af brugte biler
Løjtertoft 1.3- Nordborg

Tlf. 044517 04

Vacusac
- en ny terapI med
store muligheder I

VACUSAC & HELSECENl En
,,' Fred_ Med •• "

G1. Guderup 13 A, Guderu"

04458630

Kom-Tit

- 12 -

BYENS GRILL & BURGER
v/K;nud Tarbensen

Storegade 50 45 19 86
Nordborg

. ., -03. bfll q; SKÆVE
. .," r~ ~~!THORVALD
;:S.t.~ . Restaurant
-Q r;;Bal!! -..Storegade 43
"~Il'r i v;\~ Tlf.04453034

I andres
fodspor Erik Jensen

JYSKFODBOLD NR. 6/1988_Af]esper Raabo

»Den der følger i andres fodspor, kommer aldrig foran«. Denne ta-
lemåde nyder tilsyneladende ikke den store respekt i dansk fod-
bold. Både på eliteplan og serieniveau nærmest »vader« fodbold-
le . e i hælene på hinanden, når det gælder mål og midler til at
nå !
På topplan indtager Brøndby rollen som »quru«, tilbedt af et vok- 1-------------\
sende antal »disciple«: Klubledere, der slår fornuft og dømme-
kraft på »stand by« og følger eksemplet fra den københavnske
vestegn. Hel- og halvprofessionalisme, direktører, managers og
spillere til store gager. Hvem bekymrer sig om indtægter, kapi-
talgrundlag og balancer - så længe man er salig i troen?
Men virkeligheden er desværre en anmasende størrelse! En
stribe af danske topklubber forlader 1988 med underskud på
flere millioner kroner og konkursen hængende over hovedet -
blandt dem flere jyske.
Alt tyder på, at toplederne har taget de store skyklapper på, stirret 1--..;....----------\
sig blinde på udviklingsmodellen »å la Brøndby« og på forhånd af-
vist alternativer, der er tilpasset de midler, man råder over. I løbet
af kort tid vil de fleste være tvunget til at bruge fantasien ...
Men det samme ku' man ønske sig af de tusindvis af seriekluble-
dere, hvoraf alt for mange har alt for travlt med at kopiere ideer og
holdninger, der er fostret på eliteplan. Når man oplever stadigt
flere serie III-Nklubber, der betaler 50-70.000 kr. for en l. hold-
stræner og bruger massevis af kræfter på at etablere diverse bil-
ordninger for »stjernerne« på l. holdet - så er det på tide at stoppe 1-------------\
op. Og tænke, måske?
At ambitioner og konkurrence også er en stor del af drivkraften i
breddefodbolden - det er der ingen grund til at fornægte eller
skamme sig over. Men sportslige målsætninger og succes kan
f opnås via andre midler end »naboens«. En ret beset banal
k ering - men behovet for at foretage den er ikke blevet min-
dre e senere år. Ej heller nødvendigheden af at »finde nye stier«,

Oliefyr - Centralvarme og sanitet
aut. gas- og vandmester

Mellemvej 2 - Nordborq

Telefon 04450565
SPONSOR 1.HOLDET NR.5

FARVE OG TAPET
Storegade 17 - Nordborg

Tlf. 04450069
MALING - TAPETER

LANGESØ HERREFRiSØR
UNDGA VENTETIDEN - BESTIL TID

Drej et godt nummer

04451231
v. J. H. Rasmussen
Mågevej 2. Langesø

MALERFORRETNING
Hesselhøjvej 32 Til. 04451852

Jeg
klarer
den

jeg har oqså
konto i
Handelsbanken

MALERMEsnR

BAlS JØRGEI
PEDERSEI

HESSELHØJVEJ~
MlONORDBORG .• , .P .~ ~ft \.~

Telefon (04) 45 1679
HANDELSBANKEN ø
~hd med I blllede1 II~

- 13 -


