


N.B.'s afslutningsfest 1993
** **

Formanden Peter Glock lykønsker Steen Isaksen med valget som
ARETS IDRÆTSMAND 1993.

Lørdag den 23.10. blev der traditionen
tro holdt afslutningsfest i aulaen på
Havnbjerg Skole for 'de voksne' i NB.
Næsten 140 personer deltog i denne af-
tens tornøjeligheder. Det var festligt og
glædeligt, at så mange var med til at

Det var nemlig en alletiders fest, hvor
der var fuld fart på folk helt frem til slut-
ningen k!. 02. Om det var Back-2-6S,Finn,
de 4 oprykninger eller salget af godt 17
flasker 'sorte svin', der skabte den til ti-
der euforiske stemning, lader vi stå
åbent. De, der var med til at rydde op om
søndagen (en speciel tak til John, Kaj og
Morten) kunne ihvertfald se resultatet af
f e stemningl

ver de faste punkter som taler, kå-
ringer, taksigelser, lykønskninger og
overrækkelser af gaver, der pga. de
mange' oprykninger og træner rokader
trak noget ud, var der også programsat
en karaoke-konkurrence. Denne måtte
af tidsmæssige årsager desværre udgå
til fordel for et par sporadiske sang-ind-
læg. Claus Sørensens version af Shubi-
duas 'Sex-chikane' forbliver uforglem-
melig. Det var lidt synd, at Nyg og Bjarne
Jensen ikke helt respekterede Claus's
sangtalent. Med hensyn til karaoke-kon-

runde sæsonen '93 af. Det forpligter
selvfølgeligt festudvalget til at skabe en
mindst ligeså god fest i 1994. Det vil vi
således også bestræbe os på, og vi er
opmærksomme på, at vi på et par en-
kelte områder kan gøre det endnu bedre.

kurrencen kan det siges, at denne selv-
følgelig kommer på programmet næste
år.
Som et af de få arrangementer i 1993
havde vi lavet tilstrækkeligt af 'sorte
svin' (18 flasker). Til gengæld må vi sige
Jørn Nissen tak for, at han kunne sup-
plere øI- og Bacardi-beholdningen på et
tidspunkt, hvor vi kunne se, at det ville
knibe med at holde trit med folks humør
og tørst - ja, der var gang i denl Således
forventer vi, at overskuddet bliver stør-
relsesmæssigt 2.000 - 2.500 kr. Den en-
delige opgørelse følger senere.
Til slut skal der lyde en tak til Peter Glock
for arbejdet med at lave den flotte fest-
avis samt tak til alle hjælpere og delta-
gere, der gjorde aftenen så festlig. For-
håbentligt ses vi allesammen igen til
næste års afslutningsfest.
Festudvalget
Hvem har fundet Jens Hansens uvurdelige
kostbare slipsenål??
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Vi startede fra Nord-Als Idrætscenter k1.08.00og
satte kursen mod "'Den Fynske Hovedstad"'. Hu-
møret var højt hos både spillere og ledere. Erik
Nørskov satte sig fra starten på øl og vand. Som1----------1 rejseleder havde vi Kresten Blom, der havde
god hjælp af Henning Carlson og Jørgen An-
dersen. Vi stoppede første gang på en raste-
plads i det mørke Jylland, hvor folk kunne
handle i kiosken eller besørge andre ærinder.
Herefter gik turen videre mod Fyn's land, Ca-
milla G. sov stadig og Camilla K læste vide' i
isn K- Roman.1----------4 Da vi krydsede Lillebælt, fandt Erik Nørskov ud
af, at det måtte være en anden bro, vi havde
havde kørt over, længere tilbage på turen.
Vi stoppede på den første fynske rasteplads, og
her spiste vi vores madpakker.
3 busser var startet fra Nord-Als, men kun 2 var
endnu nået så langt, bus nr. 3 med Svend

t---:::;:;::::---1 Wrang som chauffør, havde problemer, senere
fandt vi ud af, at motoren var brændt af. (vi-
skermotoren) Da den endelig nåede frem og vi
havde fundet 2 x Morten, troede de at vi var ved
Odense Stadion. Bjarne Jensen fandt dem i
hvert fald på et stadion ved siden af rasteplad-
sen, men da igen af dem viste hvem der spil-

t- -tlede eller hvad stillingen var, så gik turen nu
direkte til Odense.
Vi så en god kamp (OB) med for lidt mål. Selv
om undertegnede holdt med FCK, må jeg I"-

indrømme, at OB godt kunne have scoret
niscifer.
Alt i alt en fremragende tur.
På bus nr. 1's vegne. I Steen Isaksen

~ HAVNBJERG
~ TLF. 74 45 1737

Havnbjerg Bulikscenler

cø(;foøft
SIOleg~de 27B· Nordborg· tlf.74 49 05 67

~
URE GULD SØLV

TLF. 74 45 37 57
Storegade 15 A - 6430 Nordborg

DU ER ALTID
VELKOMMEN I
NB's KLUBHUS.

Odense turen - bus 1
***

m
JEL-CENTER
TLF. 74 4501 52

STOREGADE 15 • 643(1 NORDBORG
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••••••
H.S.V. - Frankfurt 3-0

Bygningsartikler - Trælast
Nordborg Trælasthandel

Lørdag den 13. november klo 11 kørte en bus fra
Nord-Als Hallen med 39 NB'er til Hamburg for
at se bundesligakampen mellem H.S.V. og
Frankfurt på Volkspark Stadion. I-~~------'"
Humøret var højt lige fra starten, og turen gik .~~~
direkte til stadion bortset fra nogle enkelte stop æPlllipog hårdesign
undervejs. Det eneste problem på turen til ;n;: ...."".1\ ~ h d
Hamburg indtraf 2 km fra stadion, bussen punk- == l. :1 or hen e
t""'" de på venstre baghjul, men den klarede ~ 't{~. og om
~ nd Wrang, liste bussen frem til stadion. Vi v/Lene Larsen, Slalionsvej 5 (vi Kvickly)

Tlf. 74 45 37 64
nåede frem klo 14.30, og havde masser af tid till- -t
at finde den rigtige indgang og plads.
Vi overværede en pragtfuld kamp og fik en fan-
tastisk oplevelse, dette kunne jeg bl.a. mærke
på de 4 drengespillere , vi havde med. Kampen
blev overværet af 55.000 tilskuere, og vi havde
simpelthen fået de bedste pladser, siddeplad-
ser under tag lige ud for midterlinien.
Peter G. havde købt 50 billetter, og da der var
enkelte afbud (synd for dem), havde vi 11 stk.
som Anders E. solgte dernede før kampen.
H.S.V. vandt fortjent kampen med 3-0, så alle
undtagen Daly var tilfredse. I bussen på vejen
derned, havde vi tippet resultatet, men ingen
havde tippet rigtigt, så vi blev enige om at købe
diverse forfriskninger for pengene på vejen 1-_--------1
hjem.
Vi ørte fra Hamburg klo ca.19 og var hjemme i
r borg klo22.30 efter et stop ved grænsen for
at handle.
Alle var enige om, at det skal prøves igen.
På deltagernes vegne I Steen Isaksen

Holmgade 39 - Til. 74 45 14 57

Stationsvej 4 Telefon 74450533
,6430 Nordborg Fax 74454434

~

..•. .... ,. . - .
Oanfoss pr. Nordborg, III. 74 4518 18

*7445 18 18 BIllII. 30 74 4918

Oceka·købmanden
EJNAR LORENSEN
købmand, Turovej42, Kirkeby

Tlf. 74 45 00 55

KROGH's
BAGERI

Th. Brorsens Vej 1 6430 Nordborg Th. Brorsensvej 56
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Jeg vil her igennem takke drengeholdene (7 og 11 mands)
for en rigtig god sæson. I har været herlige og nemme at
træne, der har været alvor med i legen, og I har udvist en
enorm holdindsats, når vi har været ude til kamp. Vi har
haft mange sjove timer sammen til træning, hvor I selv

•••• •••• også er kommet med mange gode ideer til frisparksitua-
tiener, opspil og teknik og Carsten må næste år lære mig,
den der 10-12 eller hvad det nu er, den hedder.
ll-mandsholdet har i år spillet 5 træningskampe, 18 tur-
neringskampe og 6 cup-kampe. Det blev til 14 sejre, 5
gange uafgjort og 10 kampe blev tabt. I turneringen slut-
tede vi på en delt 3. plads med BNS som suveræn vinde-
De har så senere med sejre over Skærbæk, Fredericia
Herning spillet dem i regionsfinalen .

••••--------- •••• 7-mandsholdet har spillet 5 træningskampe, 12 turne-
ringskampe og 4 cup-kampe. Det blev til 8 sejre, 1 uafgjort
og 8 tabte kampe, men det skal også nævnes, at 4 af de
tabte kampe, var mod hold som havde juniorspillere med,
dog på dispensation. I turneringen sluttede vi på en 2.-3.
plads? , efter Svenstrup.
Til sidst vil jeg takke Kim og Kieran for et godt samar-
bejde, I har hele tiden været der til at overtage træningen,
når jeg var uden med et af holdene .

••••--------- •••• Og til aller sidst vil jeg igen takke alle forældrene for en
fantastisk indsats i forbindelse med kørsel til udekampe.
Som jeg før har omtalt her i Sporten, er der ikke mange
hold, der har 6 til 8 biler til rådighed, hver gang vi skal på
udebane.
Jeres opførsel er næste lige så god, som drengenes, og I
er næsten også lige så nemme at omgås, som drengene.
Jeg ønsker drengeholdet held og lykke med '94, og hvis I
fortsætter med at være som i år, skal I nok få noget ud af

"""'!!'!""""'!!'!"~••• det, og I får jo også hjælp af de spillere, der rykker op fra
lilleput.
I 1994 skal jeg træne juniorholdet, og her ser jeg en stor
udfordring, da jeg ved, de har en stor chance for at nå h
til tops. Der er mange store talenter imellem.

Med sportslig hilsen
Steen Isaksen

matas
vI Bente Sudergaard
Tlf. 7445 17 11

toregade 35 - Nordborg

Danbo Super
Th.BrorsensveJ 46

6430 Nordborg
~ 74 45 11 09

Center Sko •
IHalrnulh RulS

Hovnblerg Bullhclnler
6430 Nordborg - telf. 453374

Dat betaler sig altid al gå Iii fagman-
dan

HANS SCHMIDT
Ure & optik - Guld & sølv

Løjtertott 8a
tlf.14450015

Tak for I år I
***

Ps.
Jeg vil gerne takke NB for den fine udnævnelse som Arets
Idrætsmand, det giver virkelig en ekstra glæde ved at ud-
føre et arbejde for klubben, og samtidig et spark bag U!

Husk N.B.'s Lottospil
hver onsdag kl. 19.00 i
Havnbjerg Skole' s Aula
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, Af~lutningsfest for micropufter
(årgang 86 & 87drenge og piger)

* * * * * * * * * *
Søndag den 3. oktober fra kl.10til ca. 13 var microspillerne incl. forældre
og søskende inviteret til afslutningsfest på Østerlundværkstedet. John,
Niels Ole og 2 x Camilla havde lavet et godt program, hvor alle skulle
være aktive. Efter John og Niels Ole havde budt velkommen til de mange
mennesker, fik vi udleveret et kort med en rute, som vi skulle følge. Tu-
ren gik .gennem Karholmskoven, forbi Ridehallen og op til Østerlund-
skolen, hvor der var kaffe, sodavand og masser af lækre kager. Under-
"~·s skulle vi løse forskellige opgaver. Efter' at kagerne var sat til livs,

turen gennem skoven og hjem til værkstedet. Her kom højdepunktet
for børnene, alle fik udleveret medaljer og diplomer, som ta~for den
overståede sæson. Til de mindste spillere (årgang 87) havde John des-
uden en overraskelse, hver spiller fik overrakt en t-shirt med et billede
af holdet plus en tyk og meget fyldestgørende "scrapbog" over sæsonen.
Som tak overrakte spillerne John en gave.
Efter overrækkelserne var overstået, blev alle spillerne fotograferet til
Ugeavisen af Carl Erik Rasmussen.
Derefter var der ta' selv bord, så alle gik mætte og tilfredse hjem.
Tak til:
forældrene for den gode opbakning m.h.t. bagning og anretning afta'selv
bordet.
Østerlundværkstedet (v. Niels Ole) fordi vi kunne benytte deres dejlige
lokaler.
John, Niels Ole og 2xCamilla for det veltilrettelagte arrangement.
Kjeld Høl
(man manglede bare at gi' Sporten et tipJred.)

Sportens "Genbrugsmarked" var der ikke plads til i dette nr. kommer i
næste nr. igen./red.
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FEST-l-BY 1994
Om ca. et halvt år går det løs igen. NB & NH har valgt medlemmer
til den komite, som skal planlægge FEST-l-BY i Bededagsferien,
torsdag den 28. april- søndag den 1. maj 1994.
Den ny komite har følgende sammensætning:

NB: Sven Erik Frederiksen (formand)
NB: Sven Haar
NB: Bjarne Knudsen
NH: Helle Olsen (kasserer)
NH: Kurt Hein

SPORTEN talte med formanden, Sven Erik, lige efter det tørste
komitemøde. - "Vi har allerførst skulle tage stilling til, om der også
skal være FEST-l-BY næste år. Og det skal der selvfølgelig,- det
bliver iøvrigt så 27. gang, at der afholdes FEST-l-BY. Det var en
meget nem beslutning at træffe,- eftersom overskuddet sidste gang
blev på ikke mindre end ca. 145.000 kroner,- hvilket var næsten
50% højere end året før."
"Så vi har fået blod på tanden,- fortsætter Sven Erik, men det for-
pligter jo, for nu forventer klubberne vel, at vi kan gøre det lige så
godt næste gang, - ja, om ikke endnu bedre! Det vil vi selvfølgelig
bestræbe os på,- men pengene sidder altså ikke så løst længere
hos folk,- så der skal virkelig arbejdes på at få folk til at komme og
tage aktivt del i de arrangementer og aktiviteter, som FEST-l-BY til-
byder."

"I løbet af de næste par måneder, fastlægges det overordnede pro-
gram og musikken bestilles,- og derefter skal de forskellige udvalgs-
formænd igang med detailplanlægningen."

"Vi skal nok love at holde SPORTENS læsere løbende orienteret
om, hvad der sker på FEST-I-BY-fronten det næste halve års tid,"-
slutter Sven Erik.

- 8 -

'I
J

Stående fra venstre: Bo Jensen, Kasper Rasmussen, Mikkel Bennedsen, Kristoffer Kir-
kegaard, Niels Juhl, Morten Jørgensen og Niels Ole Bennedsen.
Siddende fra venstre: Thomas Asmussen, Daniel Jensen, Sebastian Hansen, Dennis
Frandsen samt Michael Sørensen.
Med sportslia hilsen Niels Ole Bennedsen.

MicroDusIinge åraang 86.
Udendørssæsonen er nu afsfuttet. Vi ResUJtatmæssig blev efteråret endnu
trænere er nu begyndt at tænke på den bedre - det blev til 8 point og sejre over
kommende i 1994. Hvad skal vi satse på dem, vi slet ikke kunne hamle op med i
i 94, skudtræning, teknikken, spillefor- foråret - meget flot drenge.
ståelse, resultaterne o.s.v. Jeg tror, for Det der glæder en mest er, at alle de 11
årgang 86, at det bliver det tekniske og knægte fortsat har lyst og er aktive fod-
spilleforståelse. boldspillere. -
Teknikken har vi bevidst arbejdet med i Det at spillerne (holdet) bliver endnu
93, særlig i foråret. Hvordan gik det så? bedre, beviste de i det første indendørs
Resultatmæssig ikke så godt - vi fik sølle fodboldstævne i Augustenborg. Her blev
2 point, men spillemæssigt var det godt. det til en sikker stævnesejr og guldkæde
Vi startede med 5 aktive og sluttede med til halsen - igen flot drenge.
11, der alle havde lyst til fodbold. Jeg glæder mig til sæson 1994. Holdet
I eftqråret lagde vi i træningen lidt mere skal nok blive endnu bedre. Skulle andre
vf på spilleforståelse, hvor står man drenge født i 1986 (eller deres forældre)
på anen og hvorfor. læse dette, at de får lyst til at komme og

spille med os, I er meget velkommen.

)

J
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Lilleputter 7-mands.

Holdet der var i Brørup.
_ ••••••••••••••••••••••••••••---....................... Som turneringen skred frem fortsatte

begge hold med godt spil, dog var det
'kun' B-holdet som blev en af 'opryk-
kerne'. B-holdet skulle altså spille om at
komme med til det afsluttende stævne
for de 'bedste'.
7-mandsholdet og A-holdet skulle spille
om at komme med til det afsluttende
stævne for de "næstbedste" hold.
B-holdet havde en turnering med n
utrolige jævnbyrdige kampe, men d -
værre lykkedes det ikke at blive blandt
de 2 hold, som gik videre. Ærgeligt. A-
holdet derimod, susede igennem med
lutter sejre, en kamp blev endda vundet
med hele 36-0. A-holdet var dermed klar
til det afsluttende stævne, som blev
holdt i Brørup. Da der ingen 11-mands
spillere - foruden Hans - var til rådighed,
endte det med at nogle 7-mandsspillere
fra B-holdet også kom med. Det var en
lang tur til Brørup, som ligge ca. 30 km.
vest for Kolding,
• folts. side 11

Arets fighter blev Asbjørn.
I år havde vi to 7-mandshold, som var
havnet i samme pulje, så årets første
kamp var A-holdet mod B-holdet.
Vi prøvede at gøre holdene d lige som
overhovedet muligt, hvilket da ogd lyk-
kedes, da B-holdet, i en jævnbyrdig
kamp, vandt 12-11.
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men der var da højt humør i bussen, som blev kørt af Jans
far, tak for det, og i personbilen, som Vagn kørte. Spillerne
morede sig nemlig med at finde familiemedlemmer på de
marker vi kørte forbi. Jeg fik blandt andet den tvivlsomme
ære, i at få tildelt ca. 50 køer og grise, som nærmeste
slægtninge.
Vi ankom til Brørup planmæssigt, dog ikke uden at have
kørt forkert en 2-3 gange.
Tre kampe skulle vi spille i en pulje med 4 hold, hvor kun
vinderen gik videre. Vores første kamp blev aflyst, da
modstanderne ikke mødte op. Den anden blev en gyser,
hvor vi desværre tabte kampen i de sidste minutter.
Tredje og sidste kamp blev dermed uden betydning, og vi
tabte da ogd den.
De var d enden på sæsonen, og vi kunne begynde at se
fr iI indendørsturneringen og stævnerne.
He II sidst et stort tillykke til Asbjørn, som blev kåret til
årets fighter. Tillykke til Asbjørn og resten af spillerne for 1------------1
en god sæson.
Vagn og David.

.....JULEKONKURRENCE !I!
Billedet nedenfor har Sporten modtaget til indlægget om
ungdomsafdelingens tur til Odense. Vi bruger billedet til
en lille konkurrence og vi spørger:

'HVAD SIGER BØRGETIL DRENGEN11'
Skriv din (sjove) kommentar på en seddel med dit navn
og adresse, og aflever sedlen i klubbens postkasse ved
klubhuset eller send/aflever den til Peter Glock, Midthaven
25 inden den 20.12.1993.
Alle indsendere er med i en lodtrækning om en

kæmpe æske chokolade
som den heldige vinder modtager inden jul.

Billedet viser FCK's Peter Møller omringet af en flok NB'er .

Slort udvalg I dameløj
Slorøgade 37 . 6430 Nordborg

TH. 74 451579

Locks
Tlf. 74490883

Parallelvej 2 . Lavensby

Et godt sted
at starte

~ DEN DANSKE BANK

k/er

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
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M.PERREGAARD AIs'
Old-Boys nyt

** **
NB's fire turneringshold har i sæson '93 opnået føl-
gende resultater:
Hold Plac.
Oldboys A 3L.. -I Oldboys B 3

r Sen.OB A 5
Sen OB B 10

1430 NORDBORG· 147) MOMMARK

~7«50150 • ~1«07110 ,
KORN - FODERSTOFFER

• Fodbold: Der er vel ik-
ke noget at sige til, at
Spanien vandt. De er jo
mange flere end os.

BIL-HJØRNET..•",
tII(~tilX

vI Frederik Holm
Løjtertoft 13

6430 Nordborg

Tlf. 74 45 "1704

Kampe
18
17
16
18

Point
24
20
17
1

Målscorer
53-29
41-28
22-25
14-82

God Jul
Old-Boys afd. bestyrelse ønsker alle
mer en god jul samt et godt nytår.
OB-bestyrelsen.

Sporten & NB's bestyrelse
ønsker læsere og annoncører

en rigtig glædelig jul
og et godt nytår.

På gensyn i 94.

BYENS GRILL

•Ka r Ln '. Bjarne

74451986
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Storeqade 50

~
Nyt syn

. DIN LOKALE OPTIKER

K. V Optik
vI Kai v. B. Kristensen . Ridepladsen 1 . 6430 Nordborg

TELEFON 7445 15 51 - 74 49 05 49

Nye træningstider Indendørs 93/94.

---Tirsdag 18.00 - 18.45 Piger
18.45 - 19.45 Miniputter
19.45 - 20.45 Drenge &

Junior
20.45 - 21.45 Old-boys &

Veteraner
21.45 - 23.00 Senior &

Ynglinge

Odag 15.00 - 15.45 Lilleputter
15.45 - 16.30 MIcroputter
16.30 - 17.15 MIcroputter
17.15 - 18.00 MIcroputter
18.00 - 19.00 Lilleputter
19.00 - 19.45 MIcroputter &

Lilleputter
19.45 - 20.30 Damer

Torsdag 16.00 ca.16.45Sandkassehold
(I gymnastiksalen)

På grund af ringe tilslutning sløjfes junior og
ynglInges træningstid (skal træne hos hen-
holdsvis drenge og senior). De har dog mulig-
hed for at få ekstra træningstid om lørdagen
(kontakt Verner P.)
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cDrey!tF.!::~~!!-
vi Nis Dreyer - AUT. EL-INSTALLATØR

./ All indenlor el-branchen

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

Brønd r« Holm Til. 74 45 02 01
6430 Nordborg BIUIf. 3074 14 03

ERIK JENSEN
V.V.S.Nordborg IlpS

Mellemvej 2 - Nordborg

Telefon 74 45 05 65
BiIUf. 30 74 05 65

Gasfyr - Oliefyr - Varme - Sanitet
samt blikkenslagerarbejde

NORDBORG
FARVE & TAPET

Storegade 17 - 6430 Nordborg
TIL 74 45 00 69

LANGESØ HERREFRiSØR
vi John H. Rasmussen

Drej el godt nummer

74451231
UNDGA VENTETIDEN - BESTIL TID

Mågevej 2, Langesø

MALERMESTER

Mellemvej 21 - Nordborg

7445 1852
MALERMESTER

HANS J.
. PEDERSEN

HESSELHØJVEJ 10
6430 NORDBORG

Telefon 74 45 16 79 .
Blftll. 30 74 5039


