


N.B.'s ÆRESMEDLEMMER.
Lørdag den 21. august afholdt NB en lille reception i klubhuset for for-
eningens fire æresmedlemmer i anledning af, at et billede af dem, nu
har fået en plads i klubhuset.

På billedet ses fra venstre mod højre, æresmedlemmerne Per Sønder-
gaard, Peter Hansen, Christian "Geggan" Jørgensen og Verner Petersen
samt NB's formand Peter Glock.

ALLE ER

VELKOMMEN

I NB's

KLUBHUS
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Lunderskov Cup-93 fandt sted den 7.august 1993.
Nord-Als havde er hold micro 87/88 tilmeldt, og disse
5-6 årige drenge kom i turnering med 35 andre hold.
Hvert hold bestod af 7 spillere, og der måtte være 5~---------Ipå banen af gangen.
Klokken 8.30 samledes familier og spillere foran
Nord-Als Hallen. Det skulle også være en familietur.
Seks biler blev fyldt op og konvojen satte igang. Vi
var i Lunderskov i god tid, og da den første kamp
først skulle starte kl. 11.30, blev der tid til opladnir
og kaffe.

~ HAVNBJERG
~ TLF. 74 45 1737

Havnbjerg Bulikscenler

• Hej. det er Brian:
- Det er altsammen
meget godt med ham

.Michael, men det er
altså stadig mig, der
er Europa-mester!

c:xæ;s
URE GULD SØLV

TLF. 74 45 37 57
;toregade 15 A - 6430 Nordborg

Lunderskov Cup-93.••••••••••••

•
NB - Jerne 0-5 (0-2)

~
JEL-CENTER
TLF. 74 4501 52

TOREGADE 15 • 643(' NORDBORG

Noget af en dukkert at starte med. NB er et godt
hold, så det var temmeligt overraskende, at se dem
presset så meget i bund. Jerne spillernes teknik og
motorik tydede på ældre spillere, og der blev senere
nedlagt protest mod holdet.

*

NB - Seest 6-1 (2-0)

Mål: 1-0 Søren. 2-0 Lasse. 3-0 Brian. 4-0 Søren Høj.
5-0 Søren. 6-0 Brian.
Nu kendte vi holdet igen. Seest blev presset langt
oppe på banen, og de havde ikke mange chancer.

NB - Bogense 10-1 (6-0)

Mål: 1-0 Martin. 2-0 Brian. 3-0 Brian. 4-0 Lasse. 5-0
Rasmus. 6-0 Martin
7-0 og 8-0 også Martin. 9-0 Lasse samt 10-1 Martin.

i,~~ \j~,

~lfJY \II siden 1865
I" "I, "a .(~M\ -pa bordet hvor
~) venner mødes
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Tre kampe og to sejre, så det så nu helt lovende ud.
Holdet viste konstant fremgang, så den officielle
kaffeindtagning med 6-8 forskellige slags kager blev
nydt med rytmisk gumlen af både unge og gamle.
Den næste kamp skulle være mod Søvind, der havde ••••-"!""'------- ....•
vundet deres tre første kampe. Det ville sandsynlig- ...,.:, i\ kl· h' d .
vis være kampen om andenpladsen, da vi betrag- =} ~,ipog m eSlgn
tede Jerne, som sikre på førstepladsen. En sejr ville ==:, ~._-;for hende
så efter alt at dømme give adgang til mellemrunden. --, h

~ \, . J og om
vi Lene Larsen, Stationsvej 5 (vI Kvickly)

Tlf. 74 45 37 64

NB - Taulov 5-0 (3-0) ~
Danfoss pr. Nordborg, III. 74 45 18 18

Mål: 1-0 og 2-0 Martin. 3-0 og 4-0 Lasse. 5-0 igen '74 45 18 18 BiII II. 30 74 4918

Martin.
En arbejdssejr. Det tog lidt tid at komme i gang, ~ -I
hvorefter Taulov spillerne blev trætte ..

NB var en klasse bedre, så der blev aldrig tale om
en rigtig kamp.

NB - Søvlnd 3-2 (2-0)

Mål: 1-0 Nicholai. 2-0 Martin. 3-1 Martin
En flot og meget spændende kamp. Der blev vist
masser af godt spil fra begge sider. Martin og Ni-
cholai blev begge spillet fri, men på trods af gode
skud, klarede Søvind skærene p.g.a. dygtigt mål-
mandspil. Ved stillingen 1-0 klarede Søren Høj i fin
stil et hårdt skud fra Søvind.
John Callesen gav ved sidste fløjt en prøve på hans
evner som danser.

R tatet af forrunden blev fire sejre i fem kampe
og ret til mellemrunden, der startede allerede 20
min. senere, så der blev ikke megen hvil.

Th. Brorsens Vej 1 6430 Nordborg
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Bygningsartikler - Trælast

Nordborg Trælasthandel

Holmgade 39 - Tlf. 74 45 1457

'--<"'($~ -;;//~__ o

~ .._.
{

Unibank
Statlomvej " Telefon 74450533
5430 Nordborg Fax 74 45 4434

Oceka·købmanden
EJNAR LORENSEN
købmand, Turnvej 42. Kirkebv

Tlf. 74450055

KROGH's
BAGERI

Th.Brorsensvej 56

Ol



matas
vI Bente Sudergaard
Tlf. 74 45 17 11

toregade 35 - Nordborg

Danbo Super
Th.Brorsensvej 46

6430 Nordborg
W;' 74 45 11 09

Mellemrunde:

NB - SGI II 3-4 (2-0)

Mål: 1-0 Brian. 2-0og 3-0 Martin.
SGI lavede 3 mål i den ordinære kamp og de vinder
med et mål i omkampens anden halvleg.I----------t Et ærgeligt nederlag. Foran med tre mål i anden
halvleg samt styring af alt spil med forbiere i fri po-
sition, burde give sejr. SGI fik en hjælpende hånd af
dommeren, da en NB'er ligger på banen,dommeren
fløjter, så spilleren kan hjælpes. SGI lederen brokker
sig over, at de fratages en chance, men den SGI
spiller, der har bolden, har åbenbart ikke hørt fløjt W
og fortsætter. Han laver mål, og det godkendes!!I----------t protesterer ikke, da vi fører 3-1, og der er kun kort
tid tilbage. Men på 2 min. laver SGIendnu 2 mål, så
der skal omkamp til.

Konklusion:
NB's micro 87/88 spillede 6 kampe på seks timer,
hvoraf de vandt de fire - tabte to. De fik en målscore
på 27-13,og alle syv "mænd" på holdet fik scoret.I------~---tDrengene fik masser af træning og erfaring, og de-
res forældre fik en hyggelig men anstrengende dag
ud af det.
Tak til alle.
Leo Steffensen.

Center Sko Cl
' ,

Helmulh BUH

IIovnb/erg ~ullksClnler
8430,Nordborg - leif. 453374

Dat bataler sig altid al gå Iii fagman·
den

HANS SCHMIDT
Ure & optik - Guld & sølv

tøltertott 8a
tIf.14450015

NB' S afslutningsfest
(er også for old-boys spillere)

Nu mærmer afslutningsfesternes tid sir
hvor hvert hold i Old-boys afd. afholder d
res fest. Sadan bliver det vel ogsa i ar ?,
men derfor vil jeg alligevel errindre jer om,
at NB's afslutningsfest den 23. oktober i
Havnbjerg Skoles Aula, ogsa er Old.boys
afdelingens afslutningsfest - derfor vil jeg
gerne opfordre jer alle til at deltage i denne
fest.
Med sportslig hilsen
Peer Christiansen (OB-formand.)
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DGI Pokalfinaler i Kliplev.

Fredag den 20. august tog 30 "gamle drenge" med Leos Busser til Klip-
lev for at spille finaler i DGI's pokalturnering.
Både Old.boys A og Senior Old-boys havde spillet dem frem til finalen,
hvor modstanderne var henholdsvis Løgum og Ribe, to hold som vi
normalt ikke spiller imod.
Old-boys A havde noget at leve op til, da de vandt finalen i 1992.
,... r en spændende og til tider godt spillet kamp, vandt NB med 4-3.

lene blev lavet af Bjarne Jensen og Bjarne Nielsen, med to hver.
Senior Old-boys blev de små i kampen mod Ribe. De tabte med 0-4 til
et hold, der var bedre på næsten alle pladser, så resultatet må siges at
være i orden.
Efter kampene var DGI vært med et lille traktement, hvor vi hyggede os
sammen med vores modstandere. Der blev overrakt medaljer, der blev
hold taler af lederne fra de deltagende klubber samt af SGI.
Ved 22 tiden gik turen atter mod Nord-Als, og der var bred enighed om,
at vi havde haft en hyggelig aften, -sådan skal Old-boys fodbold bare
være.
C.Blom.
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METAX er regulære priser
METAX er altid blandt de billigste benzinselskaber.
Du behøver derfor ikke at holde øje med priserne.
Det gør METAX for dig.
Her er prisen altid regulær.

• Danmarks hurtigste stationer
Når andre holder lukket, har METAX åbent. På alle
vore stationer kan du benytte dit METAX kontantkort
direkte i automaten ved standeren 24 timer i døgnet,
alle årets 365 dage. Med et METAX kontantkort
bestemmer du, om du vil betale med kontanter
(sedler), Dankort eller eventuelt andre betalingskort.

• METAX har rene stationer
METAX-stationerne skal være så rene, at du hverken
får sorte fingre eller snavset tøj.
Der er altid plastichandsker, papir og rent vand, og
der er lyst og grønt omkring dig.

• METAX kontantkort giver kontante fordele
Et METAX kontantkort er helt gratis - både i anskaffelse
og brug. METAX tager intet gebyr.
Du får p.t. 10 øre i rabat pr. liter benzin - og hos METAX
får du din rabat med det samme. Din rabat fratrækkes
ganske enkelt standerprisen, når du tanker.

Men ikke nok med det! Udover rabatten kan du også
opnå en ekstra årsrabat på benzin. Hvis du indenfor I
kalenderåret køber mere end 1000 liter benzin, får du en!
ekstra årsrabat på 5 øre pr. liter benzin, du har tanket i i
løbet af året. Arsrabat udbetales i januar måned i form af!
værdikupon eller check. ;

i

META'" kl
og farver

• Rabæ
Prissikkerhed
• Danmarks

• RenE

I løbet af året sender vi dig løbende information om,
hvor meget benzin du har tanket - og sparet.

METAX kontantkortet har ingen personlig kode, da det
kun kan anvendes i forbindelse med kontanter
(sedler), Dankort eller eventuelt andre betalingkort.

------------_._-_._--_~""'_ ...._------------------

METAX for fremtiden!

Anders And Cup 93.
Vores årgang 87/88 ville gerne deltage i turneringen, men da den
yngste årgang var 86, måtte vi deltage i derine række.
Holdet blev forstærket af 3 drenge fra årgang 86, Mikkel, Kasper
og Christoffer. De øvrige på holdet var de sædvanlige
stamspillere Lasse, Bjørn, Søren, Rasmus, Brian, Martin og
Nicolai.
Den første kamp startede, vi skulle møde Midtals, vejret var godt
og humøret højt. 1/2 startede med en del nervøsitet, hvor de
mindste skulle vænne sig til en bane, der var mindst 3 gange så
stor som de normale håndboldbaner , og hvor alle modstanderne
pludseligt kunne spille bold.
.~ holdt nervøsiteten nede og halvlegen endte O-O.

erede 2/2 viste, at drengene var ved at føle sig tilpasse.
Kampen tegnede til at ende målløs, men heldigvis fik Lasse
placeret bolden til resultatet l-O.
I den 2. kamp skulle vi møde Dybbøl, det startede meget elegant
med at Martin bragte os foran med l-O, og da han kort efter
gjorde det til 2-0, var den kamp så godt som vundet. Men så nemt
skulle det ikke gå, Dybbøl scorede og nu stod der 2-1, og vi
kunne gå til halvleg med denne føring.
2/2 startede med endnu et mål af Martin, og vi førte 3-1. Men
kampens dueller flyttede tættere og tættere på vores mål, og
snart efter scorede Dybbøl til 3-2. Det var nu en kamp mod uret
for at undgå at miste det ene, måske begge point. Desværre endte
kampen med at der blev scoret til 3-3 kampens resultat. Men vi
beholdte da heldigvis det ene hårdt tilkæmpede point.
Den sidste puljekamp, skulle vi møde SUB II, og denne modstander
var alt for rutineret for os. Resultatet siger alt, kampen endte
0-7.

Vores puljeplacering skaffede os endnu en kamp, vi skulle som nr.
3, møde nr. 2 fra den anden pulje. Kampen bar stærkt præg af at
de mindstes ben kun er ca. 1/2 så lange som de øvriges. Jeg tror
9€ har løbet 3 gange så mange skridt som de store 86'ere, de var
('\vert fald trætte. På trods af trætheden, lykkedes det Kasper
~udligne til l-l, første halvlegs resultat. Det så ud som om at
vi kunne overleve kampen med dette resultat, men desværre kom
Nicolai til at rulle ind i vores mål med bolde i hans faste greb.
Nicolai stod ellers en god kamp, hvorfor man godt kan forstå han
blev sur på modstandernes forældre da de grinte af ham.
I år kvalificerede vi os ikke til finalestævnet i Brande, på
trods af trænerens ihærdige arbejde med spillerne, ja han blev
faktisk beskyldt for at være upædagogisk af en ekstern pædagog.
Men vi ses igen til næste Anders And Cup og jeg er sikker på at
vi kvalificerer os til finalestævnet.

Med venlig hilsen:
Nicolais og Christoffers far.
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l. og 2. holdet til HOLSTED CUP '93.

Lørdag den 31. juli drog ca. 30 spillere og ledere til Holsted for
at deltage i den årlige og mindeværdige Holsted Cup. Afgangen fra
NIC var bestemt til kl. 07.00, idet 2. holdet allerede skulle spil-
le sin første kamp om formiddagen. John Webers cykel var dog noget
sløj den morgen, så der manglede lige det sidste luft, for at af-
gangen blev præcis.

Velankommet til Holsted blev vi modtaget af John Pedersen og Lars
Brudvig, der viste vej til det klasseværelse, hvor Nordals B skulle
indkvarteres. For 2. holdets vedkommende var der ikke meget tid til
pjat, eftersom kamp var programsat en time senere. For Lars Brudvig
var det så tidligt, at han mente, at kun en skraldemand er i gang
på et sådant tidspunkt. I pausen blev Lars for en sikkerheds skyld
skiftet ud med Flemming Villadsen!

l. holdet havde god tid. Vi skulle først spille kl. 12.30. Derfor
havde vi rig lejlighed til at studere, hvordan gæsterne, der var
kommet om fredagen, havde teet sig. Det var ikke altid noget for
sarte sjæle. Nok om det!

Til lørdag aftenens fællesspisning og fest i Holsted Hallen kunne
man godt fornemme, at cupen havde flest deltagere fra serie 5 og 6
- der er forskel på, hvad man forstår ved opvarmning!

Efter en udmærket gang spisning og dertil øl i meter-mål, kom Kim
Olsens videokamera endelig til sin fulde ret. Mens andre blev mast
til døde eller klemt ihjel, sendte vi bare Kim op for at filme den
optrædende sensation: MISS STELLA. K~m har verdens-rettigheder og
copyright - vi har Kim.

Uden at gennemgå holdenes enkelte kampe i cupen kan det konklude-
res, at begge hold havde stor spillemæssig succes. Begge hold blev
puljevindere, hvilket således gav 2 kampbolde. 2. holdet blev til-
lige 1.500 kr. rigere, da de opnåede en flot andenplads. I finalen
tabte holdet til Århus-klubben fra Lystrup, der netop havde det
fornødne held i de afgørende situat~oner. Det skal lige bemærkes,
at det var holdenes 4. kamp indenfor 7-8 timer, så forståelig træt-
hed prægede mange gange begivenhederne ..Søren Samuelsens skade-
betingede exit gjorde heller ikke chancerne for sejr større.

l. holdet tabte i semifinalen til Århus Fremad, der også senere
vandt finalen over Holsted. Udslagsgivende for nederlaget var må-o
ske, at Århus Fremad havde 3-4 spillere mere i truppen end vi.
Holdet fik dog mange gange vist, at når det kørte for os, så kunne
ingen af de hold, som vi mødte, følge med i tempo.

Det var en flok (fodbold)-trætte NB'ere, der søndag aften ved 21-
tiden ankom til NIC.

Tak til alle medvirkende for en vellykket tur, som gav berettiget
optimisme for efterårs-sæson~n.

Jens
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Sæson' en 93 startede meget lovende med
over 20 fremmødte ynglingespillere til det
første spillermøde i februar. Det var derfor
med meget engagement både NB og EUI gik
ind i et forventningsfuldt samarbejde og har 1---------4
ofret mange leder-/trænertimer samt penge
på at sikre optimale vilkår.
Forholdsvis tidligt i forårssæsonen viste der
sig alligevel problemer med at kunne stille

på grund af manglende spilleropbak-
g og engagement.

Umiddelbart før sommerferien var det dog
fortsat vores håb, at vi kunne forlsætte med
ynglingeholdet i efteråret. T,ræningsstarlen
efter sommerferien har desværre vist en
udvikling i den forkerte retning med meget
få spillere til træning og rygtet om, at andre
ville stoppe.
En konkret skriftlig forespørgsel til alle spil-
lere har dags dato kun givet 4 positive til-
kendegivelser.
Vi må derfor desværre konkludere, at vi ikke
kan fortsætte med ynglinge fodbold i efter-
året og melder holdet ud af turneringen.
Andenårs ynglinge tilbydes at spille senior- t---.....-----1
fodbold i NB henholdsvis EUI. Førsteårs
yp linge tilbydes at spille på dispensation
r junior.
Samarbejdet NB og EUI fortsætter derfor
kun for juniorholdet, og da antallet af spil-
lere fra EUI er noget mindre end fra NB, vil
træningen indtil videre kun foregå i NB. Ju- t----m-----t
niortrænerne fra EUI har tilbudt at sørge for
kørsel fra Guderup til træning i Langesø og HAFN lA
retur. SERVICE

Hjemmekampe vil fortsat blive spillet i Gu-
derup og Langesø.
e.n.

Slut med ynglingefodbold for i årti
*****************
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Stort udvalg i dame tøj
Storegade 37 . 6430 Nordborg

TH. 74 451579

Locks k/er
Tlf. 74490883

Parallelvej 2 - Lavensby

Et godt sted
at starte

~ DEN DANSKE BANK

M~~RGUEIUTTEN
- din blomsterbutik
Parallelvej 6 - 6430 Nordborg

Telefon 74 49 13 43

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



M.PERREGAIlRD AIS

(@
Nyt syn

NB's AFSLUTNINGSFEST 1993
14'0 NORDBORG· S-C7J:.MOMMARK

~7«501SO • ~7~07l10
KORN - FODERSTOFFER

Tldspunt:

Sted:

Menu:

Pris:

.. .. .. .. ..
Hallo kære NB'ere !

Lørdag d.23.10.93. kl.18.30

Havnbjerg Skoles Aula

Stor buffet og kaffe

100 kr.

BIL-HJØRNETs'"vi Frederik Holm
tlU!tilX Løjtertoft 13

6430 Nordborg

Tlf. 74 45 1704

Jan Schaloske
Fredy Naef
Jens Hansen
Iver Krog

BYENS GRill

AKarln W Bjarne

Underholdning:

Med venlig hilsen
Festudvalget

DIN LOKALE OPTIKER

K. V OpTIk
Storeqade 50 74 45 1986

vI Kaj v. B. Kristensen . Aidepladsen 1 _ 6430 Nordborg
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TELEFON 7445 1551 ·74490549

o

Tilbud til NB's medlemmertl

....---------1 Herved indbydes damer, senior, oldboys, vete-
raner, trænere, holdledere, bestyrelse samt
kærester & ægtefæller til en forhåbentlig dejlig
og festlig aften.

BACK 2-65, FINN's DISCO & KARAOKE
Tilmelding:

74454990
74451171
74450147
74491864

Betalingsfrist: torsdag d.14.10.93.•...----------------~
Vel mødt

ERIK JENSEN
V.V.S.Nordborg IlpS

Mellemvej 2 - Nordborg

Telefon 74 45 05 65
Billl!. 30 74 05 65

Gasfyr - Oliefyr - Varme - Sanitet

Hensigten med denne mappe er at give le- ••_s.am_tb.li.kkllll!e!l'lns.'al!g.er.a.'b.e'.·d.e•••••

derne og medlemmerne en bred informa-
tion omkring klubbens aktiviteter, arbejds-
fordeling og organisationsform.
Her er foreningens samtlige aktiviteter listet
op, med oplysninger om, hvilken person der
er ansvarlig for den enkelte aktivitet.
Mappen ligger i klubhuset ved telefonen.
PG

.•.. ....
Hos Tøjeksperten Nordborg kan man indtil der
kommer en ny sportsforretning købe trøjer,
bukser, strømper samt tilbehør i klubbens far-
ver.

Mangler du oplysninger om NB?

cDrey~rs~I!!.~~r.r!.g.!-
vI Nis Dreyer - AUT. EL·INSTALLATØR

./ All indenfor el-bf anchen

./ - også salg af et-artikler og hårde
hvidevarer.

Brønd 7a, Holm Til. 74 45 02 01
6430 Nordborg Billl!. 30 741403

NORDBORG·
FARVE & TAPET

Storegade 17 . 6430 Nordborg
Til. 74 45 00 69

K' . mappen "Nord-Als Boldklub fra A-Z."

Husk N.B.'s Lottospil
hver onsdag kl. 19.00 i
Havnbjerg Skole's Aula

LANGESØ HERREFRiSØR
vi John H. Rasmussen

Drej et godf nummer

74451231
UNDGA VENTETIDEN - BESTIL TID

Mågevej 2, Langesø

MALERMESTER

~-r:y-e-L-~-
Mellemvej 21 - Nordborg

7445 18 52
MALERMESTER

HANS J.
PEDERSEN·

HESSELHØJVEJ 10
6430 NORDBORG

Telefon 74 45 16 79
BIIUI. 30 74 SO 39
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