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VELKOMMEN TIL
NB MICRO CUP 95
Søndag den 25.juni gæster ca. 250 unge
fodboldspillere i alderen :5-10 år fra nær øg
fjern Nord-Als Boldklub.
18 hold har tilmeldt sig "NB MICRO CUP
95" , som afvikles på banerne ved Nord-Als
Idrætscentret fra k!. IO.
NB stiller selv med 5 hold, de øvrige hold
kommer fra Svenstrup, Midtals. Hørup.
Dybbøl, SUB, Hjordkjær, Broager og ABK.
Kampene afvikles på 7 baner og der spilles
omkring 50 kampe inden vinderne kan kåres
omkring k!. 15.
Det bliver festligt og spændende og NB håber.
at mange vil lægge søndagsturen omkring
Idrætscentret og kikker på de kommende
fodboldstjcrner. li sss JJL NB MiCRU CL'}' !

LIGE NU ER VI PÅ EN 3.PLADS
Miniputafdelingen i NB er et godt bevis på at fodbold, ja i det hele taget
holdsporten, igen er populær blandt børnene,
Efter nogle år, hvor tilgangen til fodbolden var stagneret, ligefrem gået
tilbage, er det meget glædeligt, at vi i NB har måtte tilmelde 4 hold til
turneringen .:
Miniputterne er årgang 85 og 86, hvor Niels Ole Bennedsen har et hold 86er.
Her er 9 drenge, der de sidste 3 år-har holdt sammen som hold.
(Se billedet på næste side)
Drengene Bo Jensen, Thomas Asmussen, Mikkel Bennedsen, Frederik
Petersen, Morten Jørgensen, Kasper Rasmussen, Tom Jørgensen; Ricky
Henne og Christoffer Kirkegaard har i tykt og tyndt hold sammen.
Resultaterne er da hellere ikke udblcvet, de har blandet sig i toppen både
indendørs og udendørs.
"Lige nu er vi på 3.pladsen efter SUB og Hørup; men de sidste 5 kampe har
givet 10 points, så vi er med", fortæller Niels Ole og fortsætter, "det man
som træner. nok mest er stolte af, er drengenes beviste arbejde med det
tekniske, og som har vist sig som værende en god investering. Bliv ved
drenge, på lang sigt er I godt rustet, og i de kommende måneder og år vil
fysikken, det at I mærker kroppen fra modstanderen, blive en ny vigtig del af
fodboldspillet, men bliv ikke forskrækket over det."

vend



SOMMERFERIE
Seniorafdelingen holder nu sommerferie. Første
træningsdag efter ferien er tirsdag den 18.7.95. Der er
altså ingen træning i ugerne 26-27-28 I

Træningen starter altså i den anden uge af Danfoss-
Ferien, men da der kun er 4 uger til turneringen starter
igen, vil vi appellere til jer alle om at træne i det
omfang Ier hjemme.

God Ferie ~
Flemming og Brormand

"DET GLEMMER
VI ALDRIG !"
Sådan lod det, da ca. 50 skolebørn og et par lærere fra
LETLAND tog afsked med deres værtsfamilier efter 3
dags ophold j Danmark. med "basis" i Nordborg
Kommune.
Besøget kom i stand på lærer Ruth Klinge Thomsens
initiativ og Nord-Als Boldklub var behjælpeligt med
planlægning og afvikling af arrangementet.
I denne forbindelse ri! NB gerne takke alle
værts familier for indkvartering, bespisning, gaver og
ikke mindst for den venlige behandling vores gæster har
mødt under deres ophold på Nord-Als.

Søndag den I l juni var et miniputhold
med på klubbens tur til
superligakampen OB- FCK.lnden
kampen fik NB lov til at spille en
træningskamp mod et af OB's hold.
NB vandt kampen og spilleme var
selvfølgelig meget stolte I

I sommerferien går det løs med
fodboldskoleme, som afvikles i uge 27
her i Nordborg og ugen før i
Sønderborg.
I selve ferien vil der være lidt
ferietræning, inden det for alvor går
los igen efter sommerferien. /'
Det var lidt om NB's miniputfdelir
Næste gang fokuserer S'PORTEN på
DRENGEAFDELINGEN , og også
her kan der berettes om en god
fungerende afdeling.

Vedr. samkørsel til fodboldskole 1

Sonderborg i uge 26.
Undertegnede vil tilbyde koordinering
af kørsel til fodboldskolen. Er du
interesseret i fælleskørsel ,)
Så kontakt mig pil tlf 75 49 07 17 og
meddel, om du har behov for kørsel,
eller om din forældre kan køre.

Med venlig hilsen
Niels Ole Bennedsen
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M.PERREGAIiRD AIS KROGHS BAGERI VAGN HANSEN SPORT LANG~~~~~~~!;fe~ISØR
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KORN - FODERSTOFFER
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Drej et godt nummer
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Unibank
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SKAL DER
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- et godt sted at handJø .•.

Kontakt VERNER på
~ 74 453146

LØRDAG DEN 24.6.95
KL.14

NB-NOTMARK

I/S COM.-ARR.
Nord-Als Idrætscenter
Tlf. 7445 19 19
RING EFTER EN
PRISLISTE

NORD-ALS IDRÆTSCENTER
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_:./r du en af dem 1 kvol,lel Iii qode pri-
der får søde kuldegysninger :.r. Foklisk kan du altid se på
ved al sætte dine egne og [omi smilet, om det er en af vores
l.ens penge på spil, vil vi fores' kunder du møder på goden.
lå en uge i Las Vegas. Hvis du Del er nemlig lemmelig svært ol
derimod er typen der hader ol holde sit poker onsiqt eHer en
labe penge, kan vi varml cnbe- lur i Kvickly.
fole en lur i Kvickly. Her er
nemlig gevinsl på elle hylder,
hver enesle dog.
Og hylder er der mosser af
Vores stamkunder, som kommer

igen og igen, kender en god
handel, nor de ser den' og
ved, ol Kvickly stor for el uover

Iruffel udvolg af udsoq!

TELEFON .7445 1551 - 74 49 05 49~~~~~~--~--------------------------------~
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Få en god start
Er du mellem 10 og 20? Er der noget, du
gerne vil spore sammen til? Vil du hove høj
renle for dine penge her og nu? Vil du
kunne hente dine penge, når det passer
dig? Vil du hove mulighed for ol lårje?
Så få en StortJobKo),n~to~I ~~~~1
ben opfylder -::::
olle dine krav. START JOB
Kom ind og
snak med os.

K O N T O

SYDBANK
Sønderjylland

zw
••••a:wQ.

~
W

Storegade . Nordborg
Tlf. 74 45 16 10

NORD-ALS BOLDKLUB's KLUBDRAGT
KAN KØBES HOS OS

f~!~xpert
Storegade 39,6430 Nordborg, tIf. 74451606

Q8 SERVICE
vi F.Lauridsen
Langesø, Søvej 1,6430 Nordborg
AUTOREP. , VASKEANLÆG ,ØKONOMITEST
Tlf. 74 45 Ol 63

TAK TIL SVEN ERIK,
BJARNE OG SVEN

Som nævnt i sidste udgave af
SPORTHI har Fest-i-By formanden
meddelt, at han onsker at stoppe i
jobbct.
I mellemtiden har ogsa de 2 andre
medlemmer, som NB skal stille i
komiteen, meldt fra.

adannc meddelelser giver
elvfølgeligt altid rynker på panden

hos de ansvarlige. især når et
engagement har været så
indbringende for NB og NH.
Derfor skal der lyde en stor tak til
Sven Erik, Bjarne og Svend for
indsatsen i komiteen og for.
lovningen, at de også fremover er
villig til at hjælpe os i forbindelse
med Fest-i-by.
NB skal nu finde en formand og 2
komitemedlemmer og SPORnPl
kan forhåbentligt allerede i næste
udgave berette om nye emner til
udvalget.

3 NTS PÅ LØRDAG ??
~ _. Seniorafdelingens "tre Musketerer"
~;\ IUIlIlP-HIIIIOI1C 'II på midtersiden Brornand. Flemming Villadsen og

l Gert Jensen havde det optimistiske
"I smil frem inden sæson starten, da

billedet til venstre blev taget.
I skrivende stund, hvor kun l.hold
mangler en kamp i forårssæsonen, er
<;mi let måske stivnet lidt, når de
lænker på deres holds resultater.

I Spilleme har indtil nu slet ikke levet
op til den ambitiniøse målsætning,
som de selv har sat sig ved sæsonens
start.
Næverne skal knyttes gevaldig
sammen efter sommerferien, hvis
man stadigvæk vil opnå målet!
NB's l.hold er dog tættest
målsætningen, og en sejr på lørdag
kl.14 hjemme over naboerne fra
Notmark, vil med sikkerhed give
mere optimisme til efterårssæsonen.

3 al '1'/\'."'"l' / fI) ~(11/11/1'1'11.1' ) medlemme onsker al stoppe
efter et pur ,liodl' III' /11/' Nlt's lig NII 's populære hylesl.
Vi siger III~ III ,"''III,//(I /0'1'/1" 11/(1/'//(' 1I,liSvend.

...

... ' "der venter meget arbejde på os efter somme/ferien! .....
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80 TIL FODBOLDSKOLE
NB's fodboldskole i dagene 3.-6.juli har igen
fået en meget flot tilslutning. Over 80 unge i
alderen mellem 6-14 år har meldt sig til 4
spændende dage med masser af fodbold og
meget andet på Nord-Als Idrætscenter.
Arrangementet afvikles i samarbejde med
DGl-Sonderjylland

GRILLAFTEN
Tirsdag den 27.6.95, kl. 19.00, er alle trænere
og ledere i ungdomsafdelingen og alle
lokaldommere inviteret til grillaften I

klubhuset.

STOR LEGEDAG
I samarbejde med NH afholder NB "stor
legedag lørdag den Ljuli på Storegade fra
u. 10-13.00.
På opfordring fra NORDALS PÅ TOPPEN
har de to klubber lovet at arrangere forskellige
lege og spil denne dag.
Vi er nu i gang med den nøjere planlægning og
har allerede mange aktiviterter på plads bl.a.
kurvebold. intercrosse, "den skøre cykel",
"den muntere køkken", sparkebræt, ethjulede
cykler og meget andet. Vi ses!

NORD-ALS BOLDKLUB
FORMAND Peter Glock
NÆSTFORMAND Poul Lyngkilde
KASSERER . Bjarne Knudsen
BEST.MEDLEM . Verner Petersen
I3EST.MEDf ,EM : Jens Hansen
SPILLERlffiPRÆSENT ANT : Preben Naef
UNGDOMSFORMAND : Anders Ebsen
OLDBOYSFORMAND : Peer Christiansen
KLUBHUS : Nord-Als Boldklub

"STREET FODBOLD"
NB har lejet DBU's oppustelige fodboldbane
på 25xl3 meter mandag den 24.juli. Bane"
placeres ved KVICKL y fra kl. 9-16.
Det er tale om en "kom-som-du-er-
fodboldturnering" og alle børn kan naturligvis
deltage gratis.
De deltagende børn danner "deres" eget hold,
og kampene afvikles ved at deltagerne selv
dømmer kampene, dog under overvågning af
stævneledere fra NB.

SØNDERJYLLAND CUP
NB deltager med 4 hold i "Sønderjylland
Cupcn' i Gråsten den 23.-25-juni 1995.
Et drengehold, to lilleputhold og et pigehold er
tilmeldt.
Der er kun tre klubber i Als/Sundeved området
der har meldt sig til dette udmærkede stævne,
og det virker lidt underligt at ikke flere af
klubberne ønsker at støtte dette stævne

~~GODFERIE
SPORTEN ønsker alle s
læsere en god ferie -
Vi udkommer igen uge 33 .

Midthaven 25
Rugløkke 15
Perikonvej 9
Sprogøvej 10
Th.Brorsensvej 38 .
Bækgade 12E
Rypevej 60
Turevej 14
Stadionvej l a

ur 7445 31 79
ur 744541 60
ur 74 45 38 21
til' 7445 3146
tlf 7449 17 47
til' 74490759
tlf 744900 IR
ur 7445 33 88
tlf. 7445 1806


