


Nyt fra dameafdelingen.
*

Det nystartet pigehold!

Efter et stykke tid uden pigefodbold
(årgang 80/81), kan NB nu igen præ-
sentere et hold.
Pigerne fandt sammen i løbet af for-
året og har gennemført turneringen i
,. råret.
" et træner er Jørgen Andersen,
som skal have æren for, at vi nu har
ca. 16 friske piger til et pigehold.
Holdet er nu rykket indendørs og
træner hver tirsdag fra klo 18 - 18.45
i Nord-Als hallen, hvor selvfølgelig
også nye spillere er meget velkom-
men.

Dameholdet til seniorafdelingen.
Dameholdet tilknyttes fra 1994 orga-
nisatorisk til seniorafdelingen.

Begge fortsætter.
Dameholdet trænes og ledsages
også næste år af Jan Jacobsen og
Svend Wrang.

"Reserve holdleder" søges.
Til den kommende sæson søges en
person (mIk) , som skal fungere som
holdleder for dameholdet. når en af
de to trænere er forhindret i at følge
holdet til kamp.
Interesserede bedes henvende sig til
Jan, Svend eller formanden.
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~ HAVNBJERG
~.TLF. 74451737.

Havnbjerg Butikscenter

cfJ.aE· '.
l(;'Qjw1Jll'l

Storegade 27B. Nordborg·· tlf. 74 49 OS67

.~

URE' GULD SØLV
TLF. 74 45 3757

Storeqade' 15 A - 6430 [\jordborg

. O~STEAHl.J..s. . .
<?>V . t ~)-•••.. t!~å ..-
1; .• •••.• ~
~1. . "": ~/on 7445.""

"KLUBHUS OPEN"
for samtlige NB-fans.

ABEN FOR SAMTLIGE NB-FANS.

LØRDAG DEN 6.11.93.
*

~
. 'JEL-CENTER
,'rir. 74 45 01 52

STOREGADE 15 ~ 643(' NORDBORG

LØRDAG DEN 20.11.93.

.Ifl \~\;,. .
I.~i ~Il siden 1865
1:7 ".(lffla\-på bordet hvor
~) venner mødes
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LØRDAG DEN 4.12.93.

Hver lørdag fra den 23.10. vil klubhuset være åbent
l.tldsrurnmet 14.00til 18.00. Vi vil hermed udnytte den
fodboldløse årstid, så medlemmerne kan mødes til
en hygge-snak over en sodavand med mere.
Det vil jo være synd ikke at bruge vores gode kl. -
hus faciliteter i vinterhalvåret. så mød talrigt ,

.både voksne og børn, tag det gode humør med og
••••----- ••••••- ••••••-41 lad 0$ få nogle hyggelige timer sammen.

Klubhusudvalget har på efterfølgende nævnte lør-'
dage fastlagt aktiviteter som alle kan deltage i.

Dart turnering med fine gevinster.
Start: kl. 13.00 til ?....--~---~--4IPris: 10.00 kr pr. person.
Tilmelding: i klubhuset eller til Jesper Nørskov - sid-
ste tilmelding er den 2.11.93.

Kegleturnering for hele familien. "NB-mesterskab"
med fine gevinster.....--------4 Start: kl. 14.00 - 16.00
Pris: 10.00 kr pr.person.
Tilmelding: i klubhuset eller til Poul Lyngk;'
tlf.74454160 .
Efter kegleturneringen mødes vi i klubhuset, hvor
præmieoverrækkelsen vil finde sted.
Sidste tilmelding den 16.11.93.

Vi er nu klar med den første lodtrækning blandt
klubbens støttemedlemmer og der er et gavekort på
kr. 250.00 til KVICKL Y, Nordborg undervejs til føl-
gende heldige vindere:
Trækning 01.01. Poul Bonnerup

01.02. Bent Enghoff
01.03. Børge Neesgaard
01.04. Birthe Zanchetta
01.05. Astrid Petersen
01.09. Chr.'Geggan' Jørgensen
01.10. Bent Duus Jensen Der er

sendt nye giro indbetalingskort ud til støttemedlem-
merne og årets kontingent på kr. 100 bedes betalt
senest den 15.10.93.
Næste trækning vil ske lørdag den 11.12.93. i forbin-
delse med klubhusets juleafslutning, hvor støtte-
medlemmerne naturligvis er velkomne til at deltage. t-'!"----------I
Den 11.12.trækkes der lod om 2 gavekort på kr. 500

et gavekort på kr. 250
er blandt SPORTEN's læsere nogle der ønsker

at blive støtternedlem i Nord-Als Boldklub, kan man
kontakte undertegnede på telf. 74490018.
anders

Indendørs five-a-side turnering.
Start: kl. 13.00 til?
Pris: 10.00 kr pr. person.
Tilmelding: i klubhuset eller til Jens Hansen.
Sidste tilmelding den 30.11.93.

LØRDAG DEN 11.12.93.

Julehygge - med små sjove indslag - for hele fami-
lien, samt udtrækning af præmier til støttemedlem-
?,-erne. Godteposer til børnene.

STØTTEMEDLEMMER

Bygningsartikler - Trælast
Nordborg Trælasthandel

Holmgade 39 - Til, 74 45 1457

...•.
3$~'r,klipog hårdesign== :, .--'-,~ for hende~.. hJEæ: \', J og om~ ". '
vi Lene Larsen, Slationsvej 5 (vI Kvickly)

Til. 74 45 37 64

Statlomvej 4 Telefon 74450533
6430 Nordborg Fax 74454434

~
"". .' ". . - ,

Danfoss pr, Nordborg, IIf. 74 45 18 18
*7445 18 18 BIlIII. 30 74 4918

Oceka·købmanden Ol
EJNAR LORENSEN
købmand, Turnvel42, Kirkeby

Tlf. 74 45 00 55

KROGH's
BAGERI
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NB's ungdomsafdeling afslutter udendørssæsonen
ved at arrangere en til Odense for at se superliga-
kampen mellem OB og Fe København søndag den
10.0ktober.t----------t Alle ungdomsspillere, deres forældre, søskende,
kammerater eller veninder har fået tilbud at deltage
i turen, og i skrivende. stund er der tilmeldt ca. 160
personer.

NB til BundeslIgakamp.1----------4 Det lykkedes NB at fremskaffe 50 stk. billetter til
topkampen i Bundesligaen mellem HSV og Frankfurt.
Kampen spilles lørdag den 13.nov. i Hamburg, og
der er arrangeret bustur til dnne kamp, med start fra
hallen omkring middagstid.
Prisen er 350- kr. for turen og overdækket sidde-
plads.
Salg af billetter er startet. Er du interesseret i at køret---------I med os, så kontakt Peter Glock og få oplyst, om der
er billetter tilbage.

Center Sko e·. ..' , Ingen blokfløjte til mig n
'hlmulh Buss'
Hovnblerg BullkSCInler Jeg har været så uheldig at b~ække mit ben i en ve-
64 O db

terankamp. Det var et hændeligt uheld.
3 Nor org - telf.453374 3 • d . 'b .. mane er I gi S og 4 ugers genoptræning - værsgo'!

Sig nu ikke "gamle mand hold dig fra fodbold" eller
"tag og spil blokfløjte" - det har jeg hørt så tit!
Jeg vil gerne her gennem SPORTEN sige tak til alle,
der har besøgt mig eller sendt en hilsen. Det varme-
for jeg kan love jer, at tiden somme tider kan væ
lang.
Venlig hilsen Verner.

vi Bente Sudergaard
Tlf. 7445 17 11

toregade 35 - Nordborg

Danbo Super
Th.Brorsensvej 46

6430 Nordborg
W; 74 45 11 09

Oa( betaler sig altid al gå iii '"gman-
den

HANS SCHMIDT
Ure & optik - Guld & sølv

Løjtertolt Ba
tlt.74450015

NB til OB - FCK

FEST-l-BY.
NB's "mandskab" til Fest-l-By Kommiteen er nu sat!
Formanden Svend Erik Frederiksen får hjælp af
Svend Haar (god og aktiv oldboysspiller) og Bjarne
Knudsen (kasserer i NB).
pg
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Micropuf årg.87
Aret, som er gået.

Udendørssæsonen 93 er nu færdig, og hvis jeg skal se tilbage
på året, må jeg konstatere, at det er gået over alt forventning,
og disse små drenge har virkeligt ydet en fornem præstation.
Da jeg startede med at træne, var der ikke mange, der kunne
." 'lIe eller forstå fodbold, men det har de lært, og man kan se,
a motoriken er blevet meget bedre, og forståelsen for fodbold
er blevet betydelig bedre.
Til hver træning har der altid været mellem 8 til 10 spillere,
og deres kammaratskab har været over alt forventning, og selv
om der er kommet nye spillere, har de taget godt i mod dem,
ja faktisk passede de på dem de første gange.
Aret er nu slut, og I har trænet to gange ugentlig, og I har
spillet 16 træningskampe, 12 turneringskampe og deltaget i 5
stævner (19 kampe), og sammenlagthar I spillet 47 kampe med
en målscoring på 184-75.
Jeg vil ger sige tak til forældrene, som har været trofaste til-
hængere, og I har bakket børnene op, og der har aldrig været
problemer; når vi skulle ud og spille kamp, eller når vi skulle
til stævner, ja I har sørget for kager og kaffe, og man har
h-, Ipet med at passe hinandens børn.

'u g vil også gerne sige tak til Jesper Kirkegaard og Kjeld Høi,
fordi I kunne overtage træningen engang imellem, og for den
interesse I har vist for holdet.
Til sidst, vil jeg endnu engang sige tak til alle drengelforæl-
dre,for den opbakning I har vist, og jeg håber udendørssæso-
nen 94 vil blive lige så spændendellærerigt som i år.
John Callesen
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HVORFOR?

I sidste nummer af SPORTEN oplyste jeg om ynglingefodboldens
ophør i NB- og Egen regi for sæsonen 1993.
Det startede skidt, blev godt og endte skidt.
Når jeg skitserer forløbet således, så skyldes det, at jeg med-
tager perioden før samarbejdet mellem EUI og NB, altså den kor-
te periode op til tilmeldingsdatoen, hvor begge klubber kunne
konstatere, at det ville være vanskeligt at gennemføre en tur-
nering som ene klub ud fra de få ynglingespillere, hver klub
rådede over.
Kontakten de 2 klubber imellem viste, at der var en positiv
stemning for at fortsætte drøftelserne omkring et evt. samar-
bejde med henblik på tilmelding af et fælles hold. Drøftelserne
fortsatte så med 2-3 ledere fra hver af klubberne. Mange ting
skulle tages op. 2 klubber fra det nordlige Als, der tidligere
havde været arvefjender i mange fodboldopgør, skulle nu til at
tænke på fælles hold!! Det gik overordentlig godt. Møderne i
Guderup og Nordborg blev holdt i en dejlig, positiv stemning og
altid med en udbredt vilje til at nå et brugbart resultat for
junior- og ynglingespillere i de 2 klubber.
vi nåede frem til aftaler om kørsel til træning, træningssteder
og tider, spillested og spilledragt. Forhold som vi syntes var
gode for spillerne. Træningen blev aftalt til at skulle foregå
på skift med 14 dages interval i Guderup henholdsvis Nordborg.
For de spillere, der skulle træne "udenbys", blev der arran-
geret bustransport, således at man skulle møde på sit normale
træningssted og også afsluttede der, når bussen vendte tilbage.
Turneringskampene skulle foregå på skift ved de 2 klubber - og
spilledragten var tilsvarende knyttet til stedet. planerne blev
forelagt for spillerne på et spillermøde - og der var god" op-
bakning på mødet, i hvert fald hvad angår deltagerantallet, bå-
de for ynglinge og juniorer. Der var dog ikke de store verbale
tilkendegivelser på mødet.
Planen blev sat i gang. Der var gode trænere sat på både ved
ynglinge og juniorer.
Det viste sig hurtigt, at der var en mindre opbakning til ord-
ningen, end vi på lederplan havde forventet. Vejret var godt
nok ikke det bedste på træningsaftenerne, men hvad skulle det
betyde for friske unge mennesker. Buspladserne blev mindre og
mindre besat. Trænerne havde flere og flere problemer med at
stille hold, 1 ynglinge- og 2 juniorhold.
Ved stor indsats af trænerne lykkedes det at komme foråret
igennem uden at "miste" ret mange kampe, men til sommerferien
var det slut. Ynglingeholdet og det ene juniorhold måtte træk-
kes. Opbakningen til træningen var nu så ringe, at det var
uforsvarligt at opretholde ordningen, som både økonomisk, men
også menneskeligt, lagde beslag på mange ressourcer.
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Tilbage til overskriften HVORFOR?
Som en af de ledere, der var med til at lave ordningen, spørger
jeg nu: Hvorfor gik det således? Ledere, trænere og andre har
spurgt spillerne, om der var noget, de var utilfredse med. Et
spørgeskema blev sendt ud til 27 spillere omkring sommerferien
for at få nogle tilkendegivelser om ordningen. 4 svar er kommet
tilbage. vi ved ikke meget. Det ville have været rart at høre
spillernes mening. vi har selv tænkt over det/snakket om det -
og er indstillede på at gå anderledes frem næste gang. Ikke
fordi vi har fundet noget, der var forkert, men en anden form

unne måske få spillernes opbakning. Vi må åbenbart gå for-
søgsvej en! !
Jeg vil slutte med at sige de trænere og ledere fra begge klub-
ber, der var med - og er med endnu - i dette samarbejde tak.
Til spillerne, der holdt op i "utide" vil jeg slutte af med at
sige, at I kunne godt have givet en lille tilbagemelding til de
trænere og ledere, der havde brugt rigtig mange ressourcer på
jer. Det kunne måske have reddet sæsonen, så vi havde undgået
udtrækning af hold, og i hvert fald kunne det have gavnet
fremtidige tiltag om lignende ordninger.

Erik Nørskov

Afslutningsfesten 1993
* * *

Nu hvor efterårs-sæsonen går på hæld, så nærmer sig tiden for årets afslut-
ningsfest. På tilmeldingslisten i klubhuset er der pt. næsten 100 personer skre-
VII' op, hvilket tegner yderst godt. Alligevel mangler en del NB'ere at lave en
I kering ud for deres navne på listen. Med den nuværende sportslige succes
i afdelingerne synes vi i festudvalget, at mange flere burde tilmelde sig festen,
idet de gode resultater på banen fortjener en stor samlet festmarkering - en
kæmpe afslutningsfest.
I den anledning vil vi således atter minde om, at festen finder sted lørdag den
23.10.93 kl. 18.30 I Havnb)erg Skoles Aula til en pris på 100 kr.
Med hensyn til betalingen af de 100 kr. er fristen fastsat til torsdag den 14.10.93.
Hvis man endnu ikke har betalt, kan betalingen jo nemmest ske til din træ-
ner/holdleder, hvor du så noteres på dennes liste. Ellers kan man selvfølgelig
fortsat kontakte Jan Schaloske, Fredy Naef, Jens Hansen eller Iver Krog vedr.
betaling, tilmelding eller spørgsmål. Og til sidst en lille appel: Sørg nu for at få
jer tilmeldt og at betale i rimelig god tid!
Vel mødt - festudvalget.
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Lørdag den 21.august 1993 var Microput årg. 87/88
taget til Broager for at deltage i deres stævne og
humøret var højt, kampene skulle afvikles på en
håndboldbane, men efter 7 mands regler (klumpspll) .•••• -----------t
Vi var kommet i pulje med Dybbøl - SUB - Tinglev -
og Frem/Egernsund og holdet bestod af Brian,
Lasse, Nicolai, Bjørn, Søren Høi, Martin, Rasmus og
Morten. ..

NB - Frem/Egernsund (5-0)

Fr starten presser vi dem, og det udnyt1erLasse til
1-0. Martin. skyder mod mål, målmanden parerer, ••••---------!"'-t
Søren opfanger bolden og scorer til 2-0. Målmanden
fra Frem sparker ud og Lasse fanger bolden og med
et langskud scorer han til 3-0. Martin frispiller Lasse
og der står 4-0.
Efter pausen fortsatte vi presset og Martin scorer til
5-0 efter klumpspil og sejren var fortjent.

I denne kamp skulle vi møde SUS, som vi desværre
har dårlig erfaring med, så spillerne skulle kvikkes
lidt op.
Vi startede meget elegant, med at Martin frispillede
Lasse til 1-0 (flot aflevering). Det næste mål' scorede
Martin, idet han driblede igennem forsvaret og sco-
rede til 2-0. Efter flot gennemspil.af Martin, opfanger .I-------_. ....._.-t
Søren bolden og scorer til 3-0. Efter pausen - Brian
oRfanger bolden fra målmanden og scorer til 4-0.
~ in til 5-0, da bolden triller mellem benene på
m manden.
Vi spillede en rigtig god kamp, selvom de mødte
større modstand end i den første kamp. Vores for-
svar var stabilt, og vi var gode til kontra angreb.

Efter en pause på ca. 1 time, skulle vi møde Tinglev,
og vi må. desværre konstatere, at de lange pauser
er ikke godt for holdet, idet opmærksomheden svig-
ter. .

NB - SUB (5-0)

Broager stævne.
**
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Slorl udvalg Idameløj
Sloregade 37 . 6430 Nordborg

TH.74 45 ·,5 79

DU ER ALTID
. VELKOMMEN I

HB's KLUBHUS ..

Locks,
Tlf. 74 49'08 83 .

Parallelvej 2 - Lavensov

Etgod(sted
'at starte

~ DEN DANSKE BANK.

M~RGUERITTEN
- din blomsterbutik,
Parallelvej 6 - 6430,Nordborg

Telefon 74 49 13 43

m
HAFNIA

SERVICE

KUNDECENTER
Mads Clausens Vej 1
6430 Nordborg .

, Telefon 74 45 02 05



NB presser meget i starten, og vi er ikke opmærk-
somme på kontra angreb, og det udnytter Tinglev
ved at score til 1-0.1----------1 Vi fortsatte i anden halvleg med at presse mod et
stabilt forsvar, men så lykkedes det endeligt, idet
Søren's skud ramte en modstander og gik i mål 1-1.
Vi fortsætter med at presse og en misforståelse i
forsvaret gør at Nicolai scorer til 1-2. Tinglev's mål-
mand sparker bolden ud, der rammer en medspiller
og går i mål til 1-3. Martin scorer til 1-4 efter at Le
opfanger bolden i eget forsvar og løber mod n I,
forsøger med et langskud, men målmanden parerer
og Martin opfanger bolden og scorer.
Da kampen startede, regnede det, og Rasmus's far
fandt paraplyen frem, men glemte helt at regnen var
hørt op og solen atter var kommet frem på himlen.
Han var den eneste i ca 10 km's afstand, der stod
med en paraply.

I den sidste kamp skulle vi møde Dybbøl, skulle det
blive guld eller sølv, vi kunne nøjes med uafgjort, så
var guldet hjemme.
Drengene var godt klar over, hvad der stod på spil,
og de fortsatte deres pres, og det udnyttede Søren
med et godt langskud til 0-1.....---------t I anden halvleg, efter meget klumpspil. scorede
Martin til 0-2 og helt fortjent.
Der var stor jubel blandt spillerne og ikke mindst
forældrene. Max point og en målscorer på 16-1.
John og Kjeld.

M.PERREGA/IRD AIS ',

1~30 NORDBORG • ~71 MOMMARK

~1«5D1SO • ~1«OlI1D
KORN· FODERSTOFFER

Spil
fodbold

i
Nord-Als
Boldklub

BIL-HJØRNET

6'"vi Frederik Holm
III(~tcIX Løjtertoft 13

6430 Nordborg

Tlf. 74 45.17 04

Tinglev - NB (1-4)

Dybbøl - NB (0-2)
**

BYENS GRill

. ~\
Ka r i n ~ Bjarne

V
Storeqade 50 74451986

C®
Nyt syn

DIN LOKALE OPTIKER

K. V. OpTIk
vI Kaj V. B. Kristensen . Ridepladsen 1 . 6430 Nordborg

TELEFON 7445 1551 ·74490549

Træningstider Indendørs 93/94.
***

Tirsdag 18.00 - 18.45 Piger
18.45 19.30 Miniputter
19.30 - 20.30 Drenge
20.30 - 21.30 Old-boys &

Veteraner
21.30 - 23.00 Senior

Ddag 15.00 - 15.45 Fri
15.45 - 17.15 MIcroputter
17.15 - 18.45 Lilleputter
18.45 - 19.15 Junior &

Ynglinge
19.15 - 19.45 MIcroputter &

Lilleputter
19.45 - 20.30 Damer

Torsdag 16.00 - 17.00 Sandkasse
(gymnastiksalen)

starttldspunktet for de enkeHe årgange op-
lyses af trænerne.

cDreY~~f!!.~!!.~Æ!!-
vI Nis Dreyer - AUT. EL-INSTALLATØR

./ All indenlor el-branchen

.; - også salg al el-artikler og hårde
hvidevarer.

Brønd 7a. Holm Tlf. 74 45 02 01
6430 Nordborg BIllII. 3074 1403
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ERIK ,ENS EN
V.V.S.Nordborg ApS

Mellemvej 2 - Nordborg

Telefon 74 45 05 65
BiItIt. 30 74 05 65

Gasfyr - Oliefyr - Varme - Sanitet
samt blikkenslagerarbejde

NORDBORG
FARVE.& TAPET

Store gade 17 - 6430 Nordborg
Til. 74 45 00 69

LANGESØ HERREFRiSØR
vi John H. Rasmussen

Drej el godt nummer

74451231
UNDGÅ VENTETIDEN - BESTIL TID

Mågevej 2, Langesø

MALERMESTER

~-~-eL,-~-'
Mellemvej21 - Nordborg

7445 1852
MALERMESTER

HANS J.
PEDERSEN

HESSELHØJVEJ 10
6430 NORDBORG

Telefon 74 45 16 79
BIIU!. 30 74 50 39
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