


Gode fodboldspillere bliver ikke
dårligere ved at skifte træner,
ihvertfald er damerne i denne
sæson fortsat, hvor de slap sidste
efterår. De første 6 kampe gav 11
point og naturligvis en flot mål-
score.
Forårets syvende kamp var så
topkampen i rækken, modstan-
derne fra Vejle B., hvis damer
som bekendt fører både Elitedivi-
sionen og Jyllandsserien. Kam-
pen stod om 1.pladsen, da Vejle
B. havde vundet deres 6 første
kampe.
Resultatet blev 3-3 I NB førte med
3-2 til der resterede mindre end
et minut, så damerne hang med
hovederne efter dommerens sid-
ste fløjt, men er trods alt stadig
uden nederlag.
Damefodbold kan bestemt være
spændende, så mød op, din op-
bakning kan bruges af alle hold.
jesper.

De fleste som færdes i og om-
kring banerne ved hallerne har
sikkert hørt om dem, men sjæl-
dent set dem i aktion.
Mål laver de mange af, så under-
holdningen er sikret hver gang,
og er det næsten altid kun et
ørgsmål om sejrens størrelse.

Meget få af klubbens øvrige spil-
lere har gennem årene oplevet
samme succes som grundstam-
men i denne afdeling. Titler, po-
kaler og andre hædersbevisnin-
ger er vundet - det har været en
fast del af sæsonen i mange år.
Aktuelt er placeringen en fornem
anden plads.
Der er selvfølgelig tale om da-
merne fra NB. De er faktisk vores
højst rangerende hold - spillende
i Serie 2, ligesom de bedste på
sværdsiden.
Som ansvarlig træner stod Svend
Wrang i mange år bag de flotte
resultater, men han har trukket
sig lidt i baggrunden og overladt

yringen til Jan Kause.

SERIE 2 DAMER kreds 233
* * *

SERIE 2 DAMER KREDS 233
Vamdrup iF - Stepping IF 0- 3
Vejle B - Nordals B..... 3- 3
Ammitsbøl GF - Bredballe IF.. . . 1-3
Jels IF-Gram FS 1-3
Stepping IF - Fr.eia KFUM .. .... 2- 3
Bredballe IF - Jels IF .. 2- O
VejleB.. 7 36- 4 13
Nordals B.... 7 40- 5 12
GramFS........ 718- 8 11
Fr.eia KFUM 7 22- 9 10
Bredballe IF . 8 12- 19 8
Ammitsbøl GF ..... 7 10- 21 7
Stepping IF .. 7 10- 19 4
Jels IF .. 8 5- 29 4
VamdrupIF.... 6 3-30 1
Vejen SF .. 6 0- 12 O
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Mislykket "EM-revance".
* * * * * *~ HAVNBJERG

~ TLF. 74451737 Et lilleputhold fra Hamburg egnen var ellers op-
sat til at revanchere deres landshold for sidste
års nederlag i EM-finalen.

Havnbjerg Bu1ikscenter

• Efter Millstreet:
Hva' mæ' at la' Ricardo
og drengene forsøge sig
ved næste Melodi Grand
Prix?

~.

URE GULD SØLV
TLF. 7445 37 57

Storegade 15 A - 6430 Nordborg

Dagen før kampen mod NB's hold var spørgs-
målet kun, hvor stor sejren ville blive.
Gutterne fra Hamburg var jo "Pokalrnelster",
"Tabellenfuhrer" og havde et par "Auswahl-
spieler" på holdet, så NB kunne bare vente - -

Men det blev til et nederlag på hele 1-8 moa
godt spillende NB-mandskab.

Holdet har dog taget nederlaget med godt hu-
mør og har allerede på nuværende tidspunkt
bedt om en revanche i 1994.

Gæsterne havde trods alt et par herlige dage i
Kristihimmelfartsferien på Nord-Als (Augusten-
hof camping) og var meget imponeret over vo-
res pragtfulde idrætsanlæg.

~
JEL-CENTER
TLF. 74 45 01 52

STOREGADE 15 • 6430 NORDBORG

en tilfreds tilskuer.

*

SPORTSMASTER -løh
*

I samarbejde med Dansk Atletik Forbund g
Sport Danmark AIS afholder Nord-Als Boldklub
et motionsløb søndag den 19.09.93.

;'j'fl \'"
f1~~ '~l siden 18651.-7 'lr , " a((;la) -pa bordet hvor
~ venner mødes

- 4 -

Der er. tale om et motionsløb, selvom der er 2 Bygningsartikler - Trælast
ruter på hhv..S og 10 km. med start og mål ved Nordborg Trælasthandel
Nord-Als Idrætscenter.

N.B. har nedsat et S-mands udvalg, der i sam-
arbejde med Ole fra den lokale SPORTSMA- Holmgade 39 _Tlf. 74 451457

STER forretning er i gang med planlægningen ••••---------1
af motionsløbet. ..\\~'r ·~.k'ipog hårdesign--r I'p~'~-~for hende

!$E \\ .,.,:og hom
vi Lene Larsen, Stationsve] 5 (vi Kvickly)

Til, 74 45 37 64dtagningsleder" Kurt Nissen vil sørge for at
e løbetiderne bliver korrekt registreret og ••••--------- ••

påført den enkelte deltagers diplom. ~~./ ....

"Løbsleder" Mogens Christensen sørger for at
gennemførelsen sker på en ordentligt og for- Unibank
svarligt måde.

Sports master-løbet afholdes i 70 byer i løbet af
september måned. Der er tale om et motions- 1-----------4
løb, og derfor kan alle deltage - kan du ikke løbe
de 5 eller 10 km., kan du gå strækningen.

Th. Brorsens Vej 1 6430 Nordborg

"Ruteleder" Ejllf Laursen er i fuld gang med op-
målingen af ruterne, der begge vil gå gennem
Storegade og dele af stierne omkring søen.

Undertegnede "sekretarlatsleder" skal sørge for
regnskab, PR og diverse registreringer.

"Stævneleder" Poul Lyngkilde har det store
overblik og er bl.a. ansvarlig for at arrange-
mentet afholdes som aftalt.

sudvalget håber naturligvis at mange N.B.
medlemmer - gerne sammen med venner, na-
boer m.fl. - vil deltage i motionsløbet.

Stationsvej " Telefon 74450533
5430 Nordborg Fax 744511434

~

..•
I .,' ,.. . - '

Danfoss pr. Nordborg, tlf. 74 45 18 18

*7445 18 18 Billlf. 30 74 4918

Oceka·købmanden~I
EJNAR LORENSEN
købmand, Turnvej 42, Kirkeby

TIt. 74 45 00 55

KROGH's
BAGERI

Th.Brorsensvej 56
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vI Bente Sudergaard
Tlf. 74 45 17 11

toregade 35 _Nordborg Reebok, Fritidsrejser og Sportsmaster sørger....---------1 for, at der er gevinster til alle lokale løb.

matas Der skal betales et tilmeldingsgebyr på kro 25,-,
og såfremt du tilmelder dig inden den 15.06. i
din lokale SPORTSMASTER forretning, modta-
ger du en gratis Iøbs-f-shlrt.

anders

N.B. DAG.
Som afslutning på forårsturneringen afholdt----------t Nord-Als Boldklub en NN.B.-dagN lørdag de
19.06.93 i og omkring Nord-Als Idrætscenter.

Danbo Super
Th.8rorsensvej 46

6430 Nordborg
~ 74 45 11 09

N.B. dagen er åben for alle medlemmer - fra
sandkasse til senior old- boys.

Dagen starter klo 14.00, hvor alle deltagerne får
udleveret et "aktivitetskort". Den enkelte delta-....---------1 ger skal igennem følgende 4 aktiviteter: spar-
kebrædt, keglebane, "fodbold-golf" og straffe-
spark og resultaterne noteres på den enkeltes
aktivitetskort.

Center Sko " IHalmuth BUH

Hnvnblero ~ullkscen!er
8430Nordborg - tølf. 453374 I pauserne kan man prøve mini-fodbold, mini-

hockey og mini-basket og såfremt tiden tillader
___•.•..••~ ••• det, slutter vi af med en gang "familie fodbold"

på stadion.

De! betaler sig altid at gå til fagman-
den

HANS SCHMIDT
Ure & optik - Guld & sølv

tøjterton sa
tlf. 74 450015

Fra klo 17.00 til 18.00 kan man komme i svø
mehallen, og herefter er der røde pølser og s' ~
til nogle og grillpølser og fadøl til andre.

Dagen afsluttes med "fri scene", hvor man får
mulighed for at underholde de øvrige deltagere
med spil, sang og andre mere eller mindre kul-
turelle indslag.

Der afsluttes med musik på forpladsen ved de-
pothallen.
fortsættes side 11.
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Sporten' s "Genbrugsmarked".
Er du vokset fra dit fodboldudstyr, kan en anden i NB sikkert bruge det!
Brug SPORTEN til annoncering - det er selvfølgeligt gratis.
Skriv på et stykke papir hvad du kan tilbyde eller hvad du mangler og
læg sedlen i Sportens postkasse i klubhuset, og din 'annonce' vil komme
i næste udgave af bladet (max 2 gange eller efter nærmere aftale).
Men husk, vi skal vide:

• Dit navn.

Adresse eller telefon nr.

• Hvad du vil sælge, bortskænke eller hvad du mangler.

• Størrelse.

• Prisen.

Følgende effekter kan vi allerede tilbyde:
*

Genstand Mærke Str. Kontaktperson/tlf/ adr.
Fodboldstøvler Patrick(2 par) 37 Jesper Nielsen

74490213
Fodboldstøvler Puma 33-34SvendWeihe

Hummel 33-3474490740
Fodboldstøvler Kanga Roos 35-36Poul Lyngkilde

74454160
Fodboldstøvler Kanga Roos 37-38Kristian Drejer

74450201
boldstøvler Kanga Roos 38 Kristian Hasselbalch

74490619
Fodboldstøvler Patrick 38 Carsten Jensen

Patrick 36 74450800
NB-trøje 6 år Stefan Koch Jensen
NB-trøjer 14-16Poul Lyngkilde

år 74454160
Træningsdragter Hummel 42~44Poul Lyngkilde

blå/hvide 74454160
Fortsættess.10
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Pris

25,-

40,-

50,-

15,-
5,-
pr.stk.
40,-
pr.sæt.



DD
T-l-BY 199J:DD D

(~-~-...-..å
§.pændt på
resultatet
NB's & NH's 26.
FEST-l-BY blev af-
viklet i Bedagsferien.
Bortset fra lidt regn
lørdag eftermiddag,
var vi igen begunsti-
get af godt vejr i de
fire dage, Festplad-
sen var åben. Efter
at alle sejl var blevet
sat til sidste år, hvor
FEST-l-BY kunne
fejre 25 års jubilæ-
um, var det alligevel
lidt skuffende, at
overskuddet ikke
helt stod mål med
anstrengelserne. NB
& NH besluttede
derfor, at organisa-
tionen af og struktu-
ren i FEST-I-BY-
planlægningen
skulle ændres radi-
kalt. Mens disse

truer s rives, ar
ver en -u va-

gat eller udvalgsfor-
mændende haft mu-
lighed for at evaluere
dette års FEST-l-BY
så SPORTENS læ- '
sere må i første om-
gang nøjes med for-
mandens personlige
betragtninger. For
ikke at foregribe be-
givenhedernes gang,
skal jeg forsøge at
holde mig i så neu-
trale vendinger som
muligt. Men lad mig
slå fast med det
samme, at jeg som
nyvalgt formand har
ofret virkelig mange
arbejdstimer (= "læ-
repenge"!). Et forsig-
tigt skøn fra min side
siger op imod 150 ar-
bejdstimer, - men når
det så samtidig har
været sjovt, spæn-
dende og ikke
mindst lærerigt,- så
gør det jo ikke noget.
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t er ogS;3er b vet
avet eJ, - evet

r"Ill"""\~+ r"'\1""\r"I1"""\+ 1""\"" .f:,..... •.
~'C"'L IIU~CL u~ rore-
taget 'Hovsa-løs-
ninger",- det har !e
mindst jeg lært utro-
lig meget af.

Succes eller
fiasko
Den nye struktur har
efter en del indkø-
ringsvanskeligheder
vist sig at være en
god fornyelse, som
med yderligere en
del småjusteringer
nok skal vise sig at
være brugbar i ~
ne fremover. Om
den nye struktur så
har resulteret i et
større overskud er,
det desværre ikke
muligt at spå om på
nuværende tids-
punkt,- men man har
da lov til at være op-
timist.

Stor taktil
hjælperne

'}'den de mange fri-
villige hjælpere kan-
JFEST+BYoverho-
vedet ikke lade sig
gøre. Lad mig derfor
benytte lejligheden
til at rbringe FIB-
udva ets stø rste og
velmente tak til de
mange hjælpere,
som år efter år stiller
deres arbejdskraft til
rådighed. Nogle af
jer har brugt virkelig
mange arbejdstimer
og det kan ikke på-
skønnes nok. At
frem hæve den ene
fremfor den anden ,
vil næppe blive ret-
færdigt, så jeg nøjes
med at udtrykke
Takk· med stort T.

FEST-l-BY
)1994
)At der også vil blive
afholdt FEST-l-BY
næste år hersker der
ingen tvivl om. Om
kort tid afholdes de

første møder, hvor vi
vil tage udgangs-
punkt i erfaringerne
fra og ikke mindst
regnskabet for dette
års FEST-l-BY. Og
så kan vi sammen
glæde os til en forhå-
bentlig varm og god
sommerferie. Men vi
vender frygtelig tilba-
ge med mere nyt fra
FEST+BY-fronten i
de kommende num-
re af SPORTEN.

Tak for den-
negang
Til slut vil jeg benytte
lejligheden til at tak-
ke mine udvalgs-kol-
legaer i FIB-udvalget
for deres kolossal
store arbejdsindsats
og for deres "bæren-
over", når deres for-
mand for 117. gang
har måttet spørge
om dette eller hint ,
som for dem var en
selvfølge.

Sven Erik Frederiksen
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Genbrugsmarked fortsat

Fodboldstøvler Kanga Roos 36 Ulrik Lund 74453605 40,-

Fodboldstøvler Roma Super 35 samme 20,-

Tennissko Adidas 35 Samme 10,-

Fodboldshorts 10 år Samme 10,-

Tennissko Tretorn 37 Samme 10,-

~B_lå__tr_æ_n_i_ng~S_d_r_a~gt 1_4_å_r__s_a_m_m_e ~ ~?_."~~
Fodb.strømper 32 Samme 5,-
Målmandstrøje 12 år Samme 20,- .

Rød træningsdragt 10 år Samme 10,-

Husk N~B.'S Lottospil
hver onsdag kl. 19.00 i
Havnbjerg Skole's Aula
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Det er gratis at deltage - dog skal man betale for .-.----------1
mad og drikke.

Nedenstående besked har NB modtaget fra Nord-Als
Idrætscenter.
For at sikre at samtlige ledere og trænere i NB bliver
bekendt med indholdet, bringes beskeden også her
i SPORTEN.

Sommertræning 1993.
Vi forventer at den normale træning fortsætter til og
med uge 24, samt at normal træningsaktivitet gen-
optages i uge 31. Vi beder Jer angive Jeres ønsker i
sommerperioden - i ugerne 25 - 30.
Vore baner gennemgår i uge 25 - 26 - 27 et omfat-
tende vedligeholdeIses program med vertikalskæring
og verti dræning, samt afvikler vi ferie i ugerne 28 - ••••-----------4
29 - 30.
Hvis I ønsker at afvikle træningskamp e i ovennævnte
periode skal vi have en oversigt over planlagte træ-

skampe senest den 27.juni, af hensyn til opkridt-
g.

I ugerne 28 - 29 - 30 vil der, hvis der er behov for det,
være 1 kampbane til rådighed, og fra og med uge 31
igen 2 baner.
Vi håber at I har mulighed for at planlægge Jeres
aktiviteter efter ovenstående, vi vil gerne undgå
Nkeglebane-kampeN.
Vi takker for hjælpen, ønsker Jer en god sommerferie
og afventer Jeres ønsker.
Med sportslig hilsen / Claus J. Bonde.

Som nævnt er HN.B.-dagenH for alle klubbens
medlemmer, men forældre, søskende mJI. er
naturligvis også velkomne til at deltage i en
forhåbentlig fornøjelig dag.

Program og tilmeldingsblanket uddeles af ung-
domstrænerne og ledere i klubben i den kom-
mende tid.

Sommertræning 1993
--- - ---
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Stort udvalg I dameløj
Storegade 37 . 6430 Nordborg

TH. 74 451579

Locks. k/er
Tlf. 74490883

Parallelvej 2 . Lavensby

Et godt sted
at starte

~ DEN DANSKE BANK

M~'RGUERITTEN
- din blomsterbutik
Parallelvej 6·6430 Nordborg

Telefon 7449 13 43

~

HAFNIA
SERVICE

KUNDECENTER
Mads Clausens Vej 1
6430 Nordborg
Telefon 74 45 02 05



M.PERREGAIlRO AIS

8~~ONORDBORG • ~7J MOMMARK

~H~50150 • ~7«07g10 .
KORN - FODERSTOFFER

HJERTELIG TAK
Vi vil gerne sige tak for al opmærksomhed ved vort
sølvbryllup den 18.5.1993.
Tak for gaverne, blomsterne og telegrammerne.

I-----------t Rita og Peter G/ock

STØT VORES

ANNONCØRER

DE STØTTER OS

BIL-HJØRNET

8'"vi Frederik Holm
IIwfflX Løjtertoft 13

6430 Nordborg

TIt. 74 45 1704

~~d
Storegade 278 . Nordborg

TIL 74 490567

Kære læsere I
Denne udgave af SPORTEN gælder for juni- og au-
gust måned, og vi er iht. planen tilbage igen med
blad nr. 5/93 primo august.

DEADLINE TIL NÆSTE SPORTEN ER D
26.JULI

HUSK !!
Stof til SPORTEN kan altid afleveres i den hvide
postkasse, som er ophængt i klubhuset (indenfor).
Alle er velkommen til at skrive i bladet.
Send os bare en "Kladde" - vi klarer resten.

GOD FERIE.
redaktionen.

BYENS GRill DIN LOKALE OPTIKER

Karin • Bjarne

V
Storeqade 50 74451986
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~
Nyt syn K. V Optik

vi Kaj V. 8. Krislensen Bidepladsen 1 6430 Nordborg

TELEFON 7445 15 51 - 7449 05 49

Nord-Als Boldklub's placering I forenlngs-
Idrættens organisation.

**

cDreyftt:§::f!!::~~cr!.§.!!-
vi Nis Dreyer - AUT. EL·INSTALLATØR

,/ All indenlor el-branchen
,/ - også salg al el-artikler og hårde

hvidevarer.
Brønd 7a, Holm Til. 74 45 02 01
6430 Nordborg 8illll. 3D 74 1403Idrætsforeningerne i Danmar er samlet i forskellige

organisationer såvel på lokal som på amts- og 1- ""
landsplan.
På landsplan findes 3 hovedorganisationer, der er
opstået p.gr.a. forskellige kulturelle og politiske
strømninger.
De 3 hovedorganisationer er:

Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI)
Dansk Idræts-Forbund (DlF)
Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF)

Selvom der er klare forskelle på disse hovedorga-
nisationer, er mange foreninger medlem af to eller
flere organisationer.
Nedenstående viser NB's organisatoriske placering.

Kulturministeriet

ERIK JENSEN
V.V.S.Nordborg IlpS

Mellemvej 2 - Nordborg

Telefon 74 45 05 65
Bi1tlf. 30 74 05 65

Gasfyr - Oliefyr - Varme - Sanitet
samt blikkenslagerarbejde

NORDBORG
FARVE & TAPET

Sloregade 17 . 6430 Nordborg
TIl. 74 45 00 69

,--ld_r_æ_tt;::e=n=s::::l~c:æc:I=le::;s::-r_åd~[~_~__

DFIF r I DIF

l DBU
i

LANGESØ HERREFRiSØR
vi John H. Rasmussen

Drej el godt nummer

74451231
UNDGA VENTETiDEN - BESTiL TiD

Mågevej 2, Langesø

DGI
Sønderjylland

Sønderborgeg-
nen

MALERMESTER

~w~
Mellemvej 21 - Nordborg

7445 18 52

<; I Nord-Als Boldklub

Kulturudvalget
MALERMESTER

HANS J.
PEDERSENByrådet

HESSELHØJVEJ 10
6430 NORDBORG

Telefon 7445 16 79
811111. 3D 74 50 39

Kiltk: DGI (p-z.)
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