


Nord-Als Boldklub/s
JUBILÆUMSSTÆVNE

5. og 6. Nov. i Nordalshallen
*

INDEND0RSFODBOLD pA "STORE MAL"
*

For klubhold(senior - ynglinge - junior)
om lørdagen

*
For gadehold, firmahold, kortklubber og lign.

om søndagen
*

Vedr. tilmelding
se NB/s annonce i Alsposten uge 41

og opslaget i Klubhuset.
*
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Nu hvor sæsonafslutningen nærmer sig, så bliver det snart tiden for
årets afslutningsfest. I klubhuset er der igen i år hængt tilmeldingslister
op, og en del har allerede skrevet sig på. der er plads til mange flere,
og vi kan kun opfordre til at så mange som muligt deltager ved denne
festlige begivenhed. Hvis dit navn ikke er opført på listen (den er lidt
arvr-"tl,så brug de tomme felter.
FUn finder i år sted LØRDAG den 29/10 k1.18.30 i HAVNBJERG SKO-
LES AULA.
Prisen er igen kun 100 kr. og for dette beløb får man både underholdning
og en stor buffet samt kaffe til de der måtte ønske det.
Med hensyn til betalingen af de 100 kr. er fristen fastsat til TORSDAG
DEN 20/10-94. Hvis man endnu ikke har betalt, kan betalingen jo nem-
mest ske til din træner eller holdleder, hvor du så noteres på dennes li-
ste. Ellers kan man selvfølgeligt fortsat kontakte Jan Schaloske eller
Jens Hansen vedr. betaling, tilmelding eller spørgsmål.
Vel mødt / festudvalget.



matas
vI Bente Sudergaard
Tlf. 74 45 17 11

toregade 35 - Nordborg

Efter at et af lottospillets stabile hold
gennem mange år har trukket sig til-
bage, er det stadig ikke lykkedes os rt

1---------1 fylde pladsen ud.
Da det er seniorspillere der skal erstat-
tes, er det nærliggende at spørge i
denne afdeling, også p.g.a. den kends-
gerning, at seniorspillerne nu slet ikke
mere er repræsenteret blandt hjælperne

_......-0_. """"""'....•.•.•_-..-..t tillottospillet.
Henvendelser i seniorafdelingen har
endnu ikke givet noget resultat.
KAN DET VÆRE RIGTIGT !!
Vi beder om hjælp, 3-4 timer hver 5. uge
! Findes der virkelig ikke 5-6 personert--------ort (spillere, koner, kærester, venner, be-
kendte, familiemedl. etc) som kan re-
præsentere denne afdeling ? ~
Carlo Meyer (telf. 74453485) vil meget
gerne høre fra jer!
PS!
NB/s seniorafdeling har stor gavn af de
penge der skaffes via NB/s lottospil.
Tænk jer, hvis de andre lottohold finder
på at "strejke", fordi de ikke vil finde sig
i det mere ---- ??

Danbo Super
Th.Brorsensvej 46

6430 ordborg
~ 7 45 11 09

Center Sko •
I

Helmuth 8U$$

lIovnblerg PullKsctn!ar
6430 Nordborg - to". 453374

Spil
fodbold

i
Nord-Als
Boldklub

MICROPUTTER TIL BROAGER STÆVNE.
Microput årg. 87 har deltaget i et stævne i Broager. Der var stor
utilfredshed med stævneledelsen og trænere fra andre klubber.
Microputterne var opdelt i to puljer. Vi skulle spille den første kamp
kl. 12.25 mod Varnæs/Bovrup. En kamp mellem Hørup og Dybbøl
var igang, da vi ankom, og vinderen skulle spille i finalen.
Jeg konstaterede, at Hørup brugte ulovlige spillere, de havde 3-4
spillere af årg. 86 med på holdet, jeg kontaktede Dybbøl's træner,
Q vi blev enige om, at nedlægge protest mod Hørup.

~ vnelederen Kim Teichert ville så kontakte Hørup's træner.
i skulle så møde Varnæs/Bovrup, og vi vandt kampen med 1-0, i

næste kamp skulle vi møde Bov 1, og efter en god kamp tabte vi
desværre med 1-3, i den sidste kamp mødte vi vores ærkerivaler
SUB, og her vandt vi kampen med 2-1.
Vi sluttede på en anden plads i puljen, og jeg regnede med at
Dybbøl skulle i finalen, fordi Hørup havde brugt ulovlige spillere,
og jeg forventede at stævneledelsen ville diske Hørup.
Men ak, det var ikke tilfældet, Hørup kom i finalen, og jeg havde
en snak med træneren fra SUB, hvor vi blev enige om at kontakte
stævneledelsen for at få en redegørelse.
Stævnelederen bekræftede at Hørup havde brugt ulovlige spillere,
men da Dybbøl var taget hjem, var man blevet enige om, at kam-
pen skulle spilles alligevel (proforma) og resultatet blev, sølv til
Hørup og guld til Bov, tak skal du have!!
Jeg blev spurgt, hvorfor jeg blandede mig i en pulje, hvor jeg ikke
havde noget at gøre. Jeg kunne konstatere at stævnelederen ikke

særlig imødekommen, og jeg foreslog, at man diskede Hørup
gav sølvmedaljerne til Dybbøl.

Senere blev jeg gjort opmærksom på, at Bov også havde brugt
ulovlige spillere, men ak, det betyder jo ingenting, men der må
være nogle trænere, der har en dårlig samvittighed og jeg forstår
heller ikke de forældre, der lader deres børn deltage i en forkert
række. (årgang/red.)
Er det fremtiden, at man skal bruge ulovlige spillere for at vinde
?? hvad kan vi gøre fremover for at sikre at klubber/trænere over-
holder spillets regler??!!
John Callesen
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FODBOLD I LIECHTENSTEIN

Som bekendt er Lichtenstein et lille land, klemt inde mellem Østrig og
Schweiz, 25 km på det længste sted og 10 km på det bredeste ialt 160
km2 og et befolkningstal på kun 28000.
Kun få af de ialt 160km2 land er "fladt". Forlader man Rhein-dalen, skal
man efter et par minutters kørsel mod øst (mod Østrig) køre i serpenti-
ner for at komme videre.
Byen Triesen i dalen har en meget flot fodboldbane få meter fra floden.
Landsbyen Triesenberg et par kilometer oppe på bjerget, havde selvf ~
gelig også brug for en fodboldbane - men intet areal, som var horisontal
og stort nok.
Problemet blev løst på en snedig måde, der blev bygget en kæmpestor
terasse med en flot bane i normal størrelse foroven og omklædningsrum
og andre faciliteter forneden.(billedet øverst på side 9)
Står man som tilskuer på vestsiden, kan man se til Schweiz og ned til
Triesen's bane i dalen. (billedet herunder)
Selvom der mod vest er ophængt et kæmpestort fangnet, har klubben
"mistet" en del bolde.
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Stort udvalg I dametøj
Storeg_de 37. 6430Nordborg

TH.744515n
Jeg mangler mine støvler !!
Vedkommende, som har taget dem, må gerne
få nøglen, så propperne kan blive skruet fast, 1---------.•
kassen står også klar.
Jeg havde såmænd lagt en seddel i kassen, så
man kunne se, hvem der var ejermanden til
støvlerne.

ot drejer sig om et par ADIDAS str. 7 1/2 pris
kr.

Jeg håber støvlerne dukker op igen.
Verner Petersen
Tlf. 744531 46

Locks kler
Tlf. 74 49 08 83

Parallelvej 2 • Lavensby

Et godt sted
at starte

I Nord-Als Idrætscenter afholdes kurser på føl-
gende datoer:

8/11-1994
"Hvordan træner vi børn indendørs" ~ DEN DANSKE BANK

14/11-94
"Indendørs kampleder" M*RGUERITTEN

- din blomsterbutik
Parallel vej 6 - 6430 Nordborg

Telefon 74 49 13 43

interesserede kan kontakte Verner på telf.
!:l53146

DU ER ALTID
VELKOMMEN I
NB's KLUBHUS.

Reception i forbindelse med jubilæet afholdes
som bekendt den 13/11.
Mere herom i den næste SPORTEN.

Vi hilser jer velkommen i klubben!
m.v.h.

Club 22

- 11 -- 10 -



M.PERREGAI\RD AIS
8.~O NORDBORG· s.(7) MOMMARK

~14450150 • ~7«07i10
KORN· FODERSTOFFER

STØT VORES

ANNONCØRER

DE STØTTER OS

BIL-HJØRNET

1

9"' vi Frederik HolmtIIl!tilX Løjlertoft 13
• 6430 Nordborg

Tlf. 74 45 17 04

VAGN HANSEN SPORT

~ 74661640

Den direkte sportslinie

RANI<XEROX

En tak fra Flemming Villadsen til NB, Club 22 og
spillerne fra 1.holdet for hilsenerne i forbindelse
med Flemmings sygdom.

KØB EN NB-TRÆNINGSDRAGT - kontakt Ve
Petersen tlf. 74453146

r··········· ··1.::t.~f~I9~n!n~:·!·!9:~:•••~:n~.~tlm~~f~~lirlg.~q·.
Ungdomsafdelingen holder i år deres afslutning
på Nørherredhus søndag den 23.10.94.
Sandkasse, micro og miniput fra kl.15 - 17O
de øvrige hold fra kl. 17 - 20 '
Programmet med tilmeldingskupon udleveres
til alle spillere om kort tid.

C®
Nyt syn

DIN LOKALE OPTIKER

K. V OpTIk

.:. t--_ _ ~
..i. ......&6f;@ij~M»>··
emberf994> ..

NÆSTE SPORTEN
Med bl.a. historien om denne mand.

cDreY!1:!:f!!::!~-
vI Nis Dreyer - AUL L INSTALLATØR

/ Alt indenfor el-brancuon
,/ - også salg af el·arlH ler og hårde

hvidevarer.
Brønd r« Holm ru, 74 45 02 01
6430 Nordborg JillI1. 30741403

:":,::,'. :':«::-'::::::'::;"'::-:-:-.:-:-:-:-:-::-:-:-:-:',':-:-:-:-::-:-:-:-:-:' .

·:.·.··:!:~t8f.·iilt:§;~6kl"E·N.·.~~~·J~~~~·.~~t~~••Ji~~kte••ti·l·Peter G.
>:';/n~ll~r'i§e91:frg~':$P8stk~$swrldlibhuset .

~INTERSPORr
.,...- rohlecler sport

6400 SØNDERBORG PERLEGADE27 TLF. 74 42 41 10
FAX 74421093

6300 GRASTEN NYGADE14 TLF. 74652121
FAX 746521 24
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ERIK,ENSEN
V.V.S.Nordi!"org llpS

Mellemvej 2 • Nordborg

Telefon 74 45 05 65
BiIUf. 30 74 05 65

Gestyr- ottetyr- verme- Sanitet
samt blikkenslagerarbejde

Lørdag den 10. december 1994 slutter NB's ju-
bilæumsår med en kæmpe julefrokost på Nør-I----------t herred hus.
Nærmere omkring menu, musik og underhold-
ning følger senere.

vI Kai v. B Kristensen . Ridepladsen 1 . 6430 No.dborg

TELEFON 7445 15 51 • 74 49 05 49

NORDBORG
FARVE & TAPET

Sloregade 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, Lanqesø

Mellemvej 21 . Nordborg

7445 18 52
MALERMESTER

HANS J.
PEDERSEN
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HESSELHØJVEJ 10
6430 NORDBORG

Telefon 74 45 1679.
BHUf. 30 74 50 39


