


11 Spørgsmål til FORMAND PETER GLOCK

Hvad fik dig til at overtage
formandsposten efter
nogle års pause fra for-
eningsarbejde ?

Jeg mener ikke, at jeg har
været væk fra forenings-
arbejdet i en længere pe-
riode.
Måske har jeg bare
"gemt" mig, lige som så
mange andre i NB, som
er aktive for klubben, men
aldrig kommer frem i
rampelyset.
Efter at man måtte stoppe
Nord-Als Cup'en p.g.a.
økonomien, var der godt
nok en lille pause, men
fingrene havde jeg altid
på (NB)-pulsen. For-
mandsjobbet har jeg
overtaget, fordi der sim-
pelt hen ikke var andre,
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der var villige til at lade
sig opstille.
En anden grund var sik-
kert også, at mange ven-
ner og bekendte opfor-
drede mig til det, og når
man så ved, hvad NB be-
tyder for DEM (og mig),
og da alle har givet deres
tilsagn om, at de vil støtte
mig, kunne jeg ikke gøre
andet...

Hvad forstår du ved en
god formand.
Skal han arbejde med i
det daglige arbejde, eller
skal han lede og fordele
arbejdet?

Det er en person, som
formår at få sin klub til at
køre optimalt uden selv
at være nødt til at udføre
noget arbejde.
Vedkommende har fundet
en stab af ledere, som
selvstændigt og ansvar-
bevist, arbejder for den
lagte linie (målsætning) i
den periode, de er valgt
eller indsat i de forskel-
lige funktioner.
Det er teorien, i praksis
er situationen i de fleste
tilfælde anderledes.

Hvordan ser du fremtiden
for de mindre klubber rent
økonomisk?

Der er ikke længere råd
til mere end det "absolut
nødvendige".



~ HAVNBJERG
~ TLF. 74 45 1737

Havnbjerg Butiks center

Gå iii specialisten - dot betaler sig

Nordborg Autoopretning
vi Svend Clausen

• Undervognsbehandling
Tlf. 74 45 30 94"

Mellemvej:' • Nordborg

cxg;s
URE GULD SØLV

TLF. 74 45 37 57
Storegade 15 A ·'6430 Nordborg
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Pengene både fra det offentlige og fra
erhversflvet bliver mindre og mindre, og
klubbens '"pengemagere'" skal være me-
get kreative, hvis indsatsen skal stå i et
fornuftigt forhold til udbyttet.
Der skal altså lægges et budget efter det
mulige, med kontingentindtægterne som
udgangspunkt, og troen på vor egen for-
måen til at skaffe alternative indtægter.

Hvor får du alle dine gode ideer fra? f.eks.
Nord-Als Cup m.m.

Man skal bare ha' den indstilling, at h Cl
andre kan, kan een selv!
Så skal man kunne vurdere, om det er
noget for NB.
Men hvad nytter en god ide, hvis man
ikke har mulighed for at gennemføre den.
Her har man så brug for andre, og dem
kunne jeg altid finde i NB.
Det er nok '"hemmeligheden'" bag det
hele.

Hvad mener du generelt om klublivet i
N.B., og hvordan mener du det ideelle
klubliv skal være?

Vi har helt bestemt et velfungerende klu-
bliv i NB, men jeg vil ikke ligefrem påstå,
at det er ideelt.
Vi har godt nok ideelle rammer, men til
gengæld også aftaler, som begrænser os
en del i vores "udfoldelsesmuligher'
for at skabe et endnu bedre klubliv.
sagt uden bitterhed, for alt har sin pris.

~
JEL-CENTER
TLF. 74 45 01 52

STOREGADE 15·6430 NORDBORG
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~I) venner mødes
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Holmgade 39 • Tlf. 74 45 1457
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Mener du klubbens 5 års-plan på det
sportslige kan opfyldes med spillere fra
'"egne række", eller skal vi ud og '"fiske'"
nye spillere?

Nord-Als Boldklub fisker ikke!
Spillerne kommer af sig selv, hvis vi kan
byde dem gode trænere, et godt kamme- •••••----------1
ratskab, et godt klubliv og ikke mindst at-
traktiv fodbold. Mht. klubbens S-års plan,
er den sportslige målsætning sat til et ni-
veau, som burde kunne opnås med spil-
lere fra egne rækker.

Har klubben en 5 års-plan med hensyn til
trænerstaben for senior såvel som ung- ••••----..-_-~-~-. -0-""",,-~----f
dom? ~ '-- {SELVFØLGELIG!
Men jeg er ikke i stand til at oplyse, hvem Un; ba n k
der f.eks. skal være træner for vores
drengehold i 1996.
Vi har godt nok navnene på de vigtigste
poster til de næste 2-3 år, vi kan ikke
planlægge længere frem, og der er nok
ingen, der forlanger det af os. Men vi har
en klar holdning til sagen, og det er lige
så vigtigt.

Mener du klubben bliver ført professio-
nelt, eller har du nye ideer i skuffen ?

Klubben bliver ikke ført "professionelt'" !
Vi har alle et arbejde (profession) - og så
NB ved siden af.
Selvfølgelig forlanger en del af opgaverne
i foreningsarbejdet til tider en professio-
nel håndtering, og kan vi ikke klare den,

Bygningsartikler - Trælast
Nordborg Trælasthandel

s

-:,::- klip og hårdesign~.
~ ~"; for hende
:; / og ham.....w "

vi Lene Larsen, Stationsvej 5 (vi Kvickly)
Tlf. 74 453764

Stationsvej 4 Telefon 7445 OS33
6430 Nordborg Fax 744544'34

s
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Danfoss pr. Nordborg, tll.,74 45 18 18

*744518 18

P.G.
. Oceka·købmanden

NORDBORG
J\lITOVÆRK5[E'p"'~~

Th.Brorsensvej 56

EJNAR LORENSEN
kobmand, Turovej 42. Kirkeby

Tlf. 74450055

KROGH's
BAGERI

Th. Brorsens Vej 1 6430 Nordborg
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MATAS MATERIALISTEN

Storegade 35
6430 Nordborg
~ 74 4517 11

~----------------~s
P.G.

Danbo Super
Th.Brorsensvej 46

6430 Nordborg
~ 74 4511 09

Center Sko

S

P.G.·

\
Det betaler sig altid at g5 til fagmaride·

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

ved vi, hvem der kan hjælpe os.
Der er ingen nye ideer desangående.
Hvis Sporten tænker på ansættelse af en
'"heltidsforretningsfører'", må jeg skuffe
jer.

Hvordan fungerer samarbejdet med
Idrætscentret ?

Når man stiller mig sådant et spørgsmål.
er det nok i håb om, at besvarelsen må-
ske kunne indeholde lidt "sprænqs af'".
De som forventer dette, må jeg des )'e
skuffe, for samarbejdet med centret un-
gerer godt. Evt. gnidninger opstår kun,
hvis vi ikke overholder vore gensidige af-
taler, og dette sker heldigvis sjældent.
At nogle aftaler ikke er særlige populære
i NB-kredse, er en anden sag, og derfor
er vi også engang i mellem nødt til at
påminde enkelte i klubben, hvad der er
aftalt, og må anmode dem om, at over-
holde reglerne.
Samtidig er vi jo også meget glade for de
fine faciliteter, man stiller os til rådighed,
og den økonomiske støtte vi altid får fra
Idrætsfonden, når vi laver et eller andet
spændende arrangement, som f.eks.
Nord-Als Cup'en eller en opvisningskamp
med Old-Boys-Iandsholdet, som godt nok
måtte aflyses af andre grunde.
Vi må lære at acceptere, at det har en
pris, at "bo til leje" i centret.

Har man afløserne klar til den dag gie
af de mange '"gamle'" frivillige hjælpere -
LOTTO - FEST-l-BY - m.m. siger fra?

Mal nu ikke fanden på vægen ! Det ville
være en katastrofe for NB, hvis alle de
frivillige hjælpere pludselig sagde fra at
hjælpe os med de forskellige aktiviteter,
vi har iaang.
(fort.ai4. "r
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Ny formand til FEST-I-BV udvalget

FEST-I-BY's formand gennem de seneste år - Poul O. Bonne-
rup - ønsker at stoppe efter FEST I BY 92, og Nord-Als bold-
klub søger derfor en ny formand, der sammen med FEST-l-BY
udvalget vil arrangere FEST-I":BY93.

N.B. skal stille med formanden for FEST-l-BY, og det er be-
styrelsens håb, at der blandt klubbens støtter og venner fin-
des en person, der er villig til at overtage posten som for-
mand for FIB.

Arbejdet med FEST-l-BY 93 starter omkring 01.08.92., og ud-
valget afholder herefter løbende møder, hvor programmet
planlægges og opgaverne fordeles mellem udvalgets p.t. 9
medlemmer.

Der er tale om et ulønnet job - dog refunderes der udgifter til
tlf., porto m.m. .

Er du interesseret i jobbet, eller ønsker du evt. i første om-
gang yderligere informationer om jobbet, kan du kontakte
Anders Ebsen på tlf. 74490018 eller Peter Glock på tlf.
4453179.

FEST-I-BY's nuværende formand - Poul O. Bonnerup -er
indstillet på at hjælpe FEST-I-BY's nye formand godt i gang,
og den nye formand kan derfor regne med støtte og hjælp fra
Poul i den første tid.

ae
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FA ET OK KONTOKORT OG STØT

0/< ~.
/ ,j

Hver gang du tanker
OK benzin,

støtter du din egen klub
økonomisk
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KORT NYT

l
)

Tirsdag den 16.6. fra klo 09.30
til 12.30 arrangerer NB NH
"Bømehavetræf" ved Idræts-
centret. Man forventer om-
kring 240 børn + ledere. Der
skal bruges 20 - 30 hjælpere,
så selvom det er en tirsdag,

ntakt Erik N. hvis du vil
jælpe til, det bliver garanteret

em sjov dag.

Børnehavetræf. Kontingent.

Velkommen i klubben.
Er et arrangement som NB har
afholdt i klubhuset med stor
succes. Det er et arrangement,
der henvender sig til de 3 - 10
årige, selvfølgelig både
drenge og piger, fortæller
hvad fodbold er, hvad NB står
for, få dem gjort interesseret i
fodbold, og selvfølgelig, skaffe
flere medlemmer i NB.
Der vil blive holdt et lignende
arrangement i Havnbjerg, lør-
dag den 13.6. klo 10.00til 14.00

I på græsanlægget ved Havn-
·erg Fritidshjem. Der vil blive

avet en form for træning i
Havnbjerg.
Nordborg kommune har, efter
at Idrætscentret blev udvidet,
oprettet en kørselsordning for
yderdistrikterne, måske kunne
denne ordning bruges, til at få
de mindste årgange fra Havn-
bjerg til Idrætscentret.

I begyndelsen af april blev der
udsendt 229 girokort med kon-
tingent. 1 måned efter er kun
2/3 dele betalt, det er for dår-
ligt.
Skynd jer at betale, enden der
sendes rykkere ud.
Girokort til puslinge og sand-
kasse er lidt forsinket.

Dommere.
Vi mangler dommere i NB -
både sorte dommere og
"hjemme" dommere - hvad
med en dommeruddannelse ?
Hjælp os - ring til Erik N. og
aftal nærmere.

Anders And Cup 92.
Der er indledende kampe til
Anders And Cup 92 i august,
og der er finaler i Horsens den
13.september.
Det er et DBU-Gutenberghus
arrangement.

-9-



Målmandstræning.
Trænere fra NB har været på
målmandstræningskursus i
Åbenrå. De har fundet ud af,
at vi i NB gør for lidt ved mål-
mandstræningen.
Det vil man nu gøre noget ved,
og hertil efterlyses forhenvæ-
rende eller aktive målmænd,
som vil give et nab med. Hvis
der er nogen, der har lyst, ring
til Erik Nørskov.

PG blev foreslået, men der var
en der mente, det var gode
målmænd, man havde brug
for.

Salg af brugt fodboldudstyr.
Hvis der er nogen, der har trø-
jer/bukser eller støvler, som
ikke bruges mere, der gerne
vil sælge/bytte, så tal med
træneren eller Erik N., om pri-
ser og muligheder for salg el-
ler bytte.

Haltimer.
John P. mener ikke vi bruger
hallen rigtigt, især ikke for de
mindre årgange. John mener
ikke, at det er rigtigt, at hver
gang der er træning i hallen,
skal stå 20 - 30 spillere og
"kikke" på at 10 drenge spiller.
Der skal øves mere i teknik for
de mindre årgange. F.eks. kan
der laves 3 baner på tværs, 7
mands målene flyttes ind i

hallen. Til målmandstræning
rulIes måtterne ud i målene,
så den lille målmand ikke slår
sig.
Som John siger, der findes
1000 måder at øve teknik på,
og det behøver ikke at være
hver gang, der er indendørs-
træning.
ia

Lodtrækning-støttemedlem-
mer.

Der er nu - langt om længe -
foretaget lodtrækning blandt
NB's støttemedlemmer og de
heldige vindere er:

januar Benny Jørgensen
Maihaven

februar Poul Bonnerup
Damager

Marts Henry Høgh
Lærkevej

april Erna Jensen
Løjtertoft

maj Marianne Bennedsen
Kirsebærhaven

Der er sendt et gavekort på kr
250,00 til ovennævnte vindere.
Er der blandt SPORTEN's læ-
sere personer, der ønsker at
blive støttemedlem i N.B., kan
dette ske ved henvendelse til
Anders Ebsen.
Arskontingentet er stadig på
kr. 100,00.
ae
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(fort. fra ei ••• II
Heldigvis har vi en meget stabil stab af
hjælpere i NB, som nok ikke stopper fra
den ene dag til den anden, men giver os
besked i god tid, når de ønsker at stoppe.
Indtil nu er det lykkedes os at supplere,
når det blev aktuelt, og det håber jeg, vi ~-----------f
fortsat vil være i stand til.

Stort udvalg i dame- og børnetøj
Storegade 37 . 6430 Nordborg

Tlf. 74 4515 79

Slagterforretningen
S Hvad synes du om SPORTENS" indhold -

lay-out - nye typer? Fa.J.J.Jensen
Har du nye ideer til "SPORTEN" ? Storegade 46

6430 Nordborg
P. Jeg har selv lavet Sporten i mange år, og ~ 74 45 1406

er derfor klar over, hvor svært det er at ~ --1
skaffe stof til bladet. Det med at man
venter på indlæg fra andre går ikke, man
(redaktionen) skal selv være aktiv, og det
er man jo begyndt på med et godt resul-
tat.
Skal jeg sige lidt om lay-out'en, så kunne
jeg godt tænke mig, en mere spændende
forside og lidt mere "præcision" ved op- t----------ool
sætningen af bladet, som evt. kunne op-
nås ved brug af EDB-udstyr!
En ny ide til SPORTEN !
Måske skulle man lave bladet lidt mere
aktuelt ? Det kunne måske være i form
af en folder, som man udsender, når der
er behov. Selve SPORTENkunne så laves
som et magasin, som f.eks. udkommer J-----------1
kvartalsvis.
Må jeg også ved denne lejlighed - selv
om jeg ikke er blevet spurgt - komme
med en yderlig bemærkning til SPORTEN
!
Jeg ser bladet, som en meget vigtig brik
i NB's klubliv, og er glad for at Ib, Jesper
og Willi har interesse og lyst til at udføre 1----~!'ltII=------1
dette stykke arbejde for klubben. litIUI
Det skal I have tak for. HAFN lA

Til sidst Peter. alt godt fremover som formand for NB. SERVICE
Sporten/willi

Locks k/er
Parallelvej 2

74490883

MARGUERITTEN
'<i:74491343

Parallelvej 6 • Lavensby

KUNDECENTER
Mads Clausens Vej 1
6430 Nordborg
Telefon 74 45 02 05
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M.PERREGAARD AIS
Fonnanden beretter.

~~

Storeoace 278 . Nordborg
-TIL 74 49 OS 67 .

6430 NORDBORG· s:.t70 MOMMARK

~7«50150 • @«07810
KORN· FODERSTOFFER

Din økonomipartner.
Nordborgvej 24,
,6430 Nordborg.

TLF. 74 49 11 77

BIL-HJØRNET..•",

IIwt;lX
vi Frederik Holm

Løjtertoft 13
643.0 Nordborg

Tlf. 74 45 1704

BYENS GRILL

KAa r i n .• Bjarne

·Storegade 50 7445 1986

Til C.S.F.R.?
NB's I.hold med ledsagere har i dagene l. - 3.5.92. væ-
ret i Tyskland - øst som gæster af venskabsklubben
I.FSV Wurzen.
Under opholdet i Wurzen kom vi i kontakt med en
tjekkoslovakisk klub. som er interesseret i et samarbejde
med os.
Klubben har i forvejen udveksling af hold med Wurzen
og kunne godt tænke sig at udvide denne aktivitet med
NB.
En mulighed kunne være. at man skiftevis mød -
anden. således at klubberne kun hvert 3.år skal være
vært for et arrangement på hjemmebane, men 2 år i
træk kan tilbyde sine medlemmer en spændende tur til
udlandet. hvor kun rejseomkostningerne skal betales.
Vi følger sagen op.
pg

Veteran 2 træningslejr.

Ja. hvis vi ikke omtaler den. så er det vel også forkert.
Så derfor!
Lørdag d.28.marts 92 drog vi igen på træningslejr. Det
var så 3.gang. Veteran 2 var i træningslejr. Navnet
(træningslejr/red.) lyder måske i nogle's ører forkert
men da der både er fodbold lørdag og søndag. kan det
vel godt forsvares.
Turen gik godt !!
Selvfølgelig var der noget væk. og selvfølgelig var det en
pll;Ilg!. 3. år i træk !! I år var den dog kun glem . Da
vejret ikke var for godt i ugen op til træningslejr var
det på tale evt. at aflyse eller udsætte. Men det kunne
der ikke være tale om. Alle spillere ville af sted uanset
vejret !! Først bagefter blev det klart hvorfor kvinderne

. .

~K. V Optik
vI Kaj V. B. Kristensen. Rideptadsen 1 . 6~30 Nordborg. TIL 74 4S 1S S1

TIL 74 49 05 49
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der stod bagved havdesimplethen sagt: afgang! Stakkels
den • der.havde turde aflyse. Nu ved vi det!!!
Turen i korte glimt:
Køretur, hvil ved GelsÅ.Vejrs. frokost med bl.a.
VARME frikadeller. fodboldkamp på stranden. Arne
A. på vej til Blåvand. travetur, middag. spil. sove &
snorke "'prin~ssen .på ærten ...• morgenmad, Esbjerg.
fodbold (0-7.S1dste ar 0-8!!). Jensens Bøfhus, 12 gange I---------..f
salat til 13. Vejrs, pakke & rengøring. køretur kaffe i ERIK JENSEN
Gram. tårer i øjnene. køretur. Nord-Als kl. 18.30. V.V.S.NOl'dborg IlpS
God tur. Alle glæder sig til næste år! Nogle for tidligt!! Mellemvej 2 - Nordborg
kun de gode kommer med i 93!! Telefon 74 45 05 65dN ~~WN~~

Gasfyr - Oliefyr - Varme - Sanitet
samt blikkenslagerarbejde

cDreYt!r.!.f!!::!;eFViee-
vI Nis Dreyer - AUT. EL-INSTALLATØR

;/ All indenfor el-branchen
;/ - også.salg af el-artikler og hårde

hvide'varer.
Brønd re, Holm Tlf. 74 45 02 01
6430 Nordborg Bllllf. 30 74 1403

G.O.B. & O.B. resultater.
G.O.B. - B
N.B. Svenstrup 1 - l
N.B. Lysabild o · 1
N.B. BovrupjV amæs - 5
N.B. Egernsund o - 3
N.B. S.U.B. l - 3
Old-Boys B
N.B. Midtals l - 3
N.B. Broballe 4 - 3
N.B. Egen l - 6
N.B. S.U.B.2 o - 2
G.O.B.A
N.B. Løjt 1 · 2
N.B. Midtals o · o
N.B. Notmark l · l
N.B. Lundtoft 3 · o
Old-Boys A
N.B. Notmark 1 - 1
N.B. Hørup 11 - o
N.B. Midtals 3 - o
N.B. Bov 3 - l

cb

NORDBORG
FARVE & TAPET

. Storegade 17 - 6430 Nordborg
Tlf. 74 45.0069

LANGESØ HERREFRisØR
vI John H. Rasmussen
Drej et godt nummer

74451231
UNDGA VENTETIDEN - BESTIL TID

Mågeve) 2, l.anqese

MALERMESTER

~w~
Mellemvej 21 - Nordborg

.7445 1852
MALERMESTER

HANS J.
PEDERSEN~ DEN DANSKE BANK HESSELHØJVEJ 10

.6430 NORDBORG

Telefon 74 45 1679.
BIlIII. 30 74 SO 39

- 13 -


