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Årets FEST-l-BYer godt overstået, og vi kan som i de
tidligere år se tilbage på en uge med gode og mindre gode
oplevelser
En af de positive oplevelser var NB's ynglingespillere, der
passede pølseteltet alle 5 dage. Fest-i-bys pølsetelt er i gode
hænder hos Bent Møller og Oluf Hansen, og fra de to lyder
der en stor tak til ynglingeafdelingen for en god indsats.
Der var ind i mellem lidt travlt og hektisk, men når man så
efterfølgende finder ud af, at der i løbet af de 5 dage blev
solgt 2.500 ringriderpølser, forstår man det bedre.
Ideen med at klubbens spillere hjælper på afgrænsede
områder som opstilling, rengøring, salg af lodsedler, salg af
pølser m.m. vil vi meget gerne udbygge de kommende år.
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Bent Enghoff
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Det blev ikke til noget med Jan 's debut på /.holdel lørdag den 27.4.96. Inden kampen kom i
gang, blev han hentet fra udskiftningsboksen af sine venner. Alle vidste. al det skulle være
optakten til hans polte raften - kun Jan var uvidende! I stedet for at hjælpe l.holdet lit en sejr
måtte han i dametej, og sælge diverse forfriskninger til tilskuerne under hele kampen. Del
klarede Jan fint og forretningen gik bestemt en del bedre end kampen mod SUR.
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komne til at kigge forbi, og har man
spørgsmål til sandkassefodbold kan man
kontakte John Weber på tIf. 7445 10 22.

SANDKASSEFODBOLD
Efter en kort pause starter NB igen med
sandkassefodbold for piger og drenge
født i 1991 og senere. Ved den første
"træning" mødte 17 børn op !
I første omgang har to af klubbens
micro-put trænere , John Weber og
Claus Sørensen, lovet at hjælpe indtil der
er fundet nogle interesserede forældre,
der kan og vil overtage afdelingen.
Børnene skal mødes til lidt leg og nogle
enkelte boldøvelser en gang ugentligt.
Efter aftale med forældrene trænes der
fremover hver onsdag k1.16.30 ved
stadion på Nord-Als Idrætscenter.
Alle børn og forældre er naturligvis vel-

GØR DET NEMT
HoImgade 311. NonIborg

tit. 74 4111451

MED NB TILOSLO
Mandag den 20.maj drager en gruppe på 21
personer fra NB nordpå. Klubben har
inviteret ialt 52 personer fra hjælper-
kredsen til en sviptur med STENA LINE
fra Frederikshavn til Oslo. Turen varer
dage, og der er bl.a. arrangeret en bustur
med guide for at se Oslo og omegn.
Turen kunne realiseres fordi NB fik gratis
billetter til krydstogtet, for salg af lodsedier
til DR's "Super-Chancen" sidste år.
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O/N LOKALE OPJlKER

K. V Optik
TElEFON 74 4!) 1551 - 74 49 05 49

LANGESØ VAGN HANSEN M.PERREGAARD A/S
HERREFRiSØR KORN - FODERSTOFFER

v/John H. Rasmussen SPORT NORDBORG
Mågevej 2, Langeso

tlf. 7466 1640
ur. 74450150

undgå ventetid - bestil tid

tlf.74 4512 31 Den direkte sportslinie
MOMMARK

Uf. 744079 10 JØRGEN HANSEN
AUT. EL- s WS-INSTALLAT"1R 74451540
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Under Fest-i-by blev der spillet et par "opvisningskampe . De yngste spillere spillede
mod deres forældre og trænerne dystede mod et udvalgt hold fra samtlige
ungdomsrækker. Billedet blev taget inden kampene.

Man medbringer selv:
Madpakke, sportstøj. ekstra tøj og gummi-
sko i tilfælde af dårligt vejr, samt det gode
humør og lysten til at lære noget.

FODBOLDTRÆF
NB og DGI tilbyder igen alle drenge og
piger i alderen mellem 6-14 år fire
spændende dage med masse af fodbold
og andre spændende aktiviteter.Foruden
fodbold er der gøgl, akrobatik, besøg af en
fodbolddommer, banegolf, svømning og
meget mere. Det foregår i uge 27 på
Nord-Als Idrætscenter, fra mandag til
torsdag. Deltagerne får lov til at overnatte
på centret onsdag til torsdag.
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Tilmelding ogflere oplysninger "1

Tilmelding skal ske inden den ljuni og
flere oplysninger om arrangementet fås hos
Kjeld Høi, tlf. 7449 1632.
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MICRO-CUP 199
Lørdag den 22.juni afholder NB et stort
stævne for årgangene 88 - 91. NB håber på
samme god tilslutning som sidste år, hvor
der deltog ialt 26 hold. Mere om stævnet i
næste udgave af SPOR 7EN.

Hvad koster det?
Det koster kun 365 kroner, og i denne pris
får man endvidere frugt hver dag, en
drikkedunk og en fodbold.

NYT TØJ HOS JEL-CENTER MARGUERITTENI Sandbeckl
~

- din blomsterbutik
Stort udvalg idametøj SALG Parallelvej 6 - Nordborg
Storegade 37 - Nordhorg Storegade 15, Nordborg Tlf. 7449 13 43

Tlf. 74 45 IS 79 tlf.74 45 Ol 52

r,I' røl'
Storeqade • Nordborq • 111.74- 45 00 70



6

Få en god start
Er du mellem 10 og 20? Er der noget, du
gerne vil spore sammen til? Vil du hove høj
rente for dine penge her og nu? Vil du
kunne hente dine penge, når det passer
dig? Vil du hove mulighed for ol låne?
Så få en StortJobKo.Jrn~lo~I ~~~~1
ben opfylder -::;
olle dine krav. START JOB
Kom ind og
snak med os.
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Storegade . Nordborg
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NORD-ALS BOLDKLUB's KLUBDRAGT
KAN KØBES HOS OS
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)ORTEN medie NB 's pigehold efter en fodboldkamp på Nord-Als Jdrætscenter.
Kampen blev godt nok tabt, men det kunne ikke ødelægge pigernes gode humør. Det
bliver bestemt bedre i næste kamp -for såfår pigerne nemlig også styr på deres hår.
[<)1 cifpigernes mødre har nemlig lovet at tage hårklemmer med til dem til næste kamp

LEDERSEMINAR
JBU Region 4 afholder jævnligt seminarer
for ledere fra områdets klubber og NB del-
tager altid meget gerne.
Sidste tur gik endnu engang til Verners
fødeby - Rødding - og emnet var denne
gang "Lederrekruttering-flere gør mindre".
Der var indlæg fra Torben Bundgaard
(DIF) og Michael Andersen fra
Nordjyllands Idrætshøjskole, begge
tegnede egentligt et meget positivt billede
af tidens idrætsforeninger.

Storegade 39, 6430 Nordborg, tlf. 74 .•5 1606

Der har aldrig været så mange frivillige
ledere som nu . De kommer,når en
forening har et image eller profil som en
"arbejdsplads", hvor det er spændende
at være med. Opgaven går ud på at få
mange ledere engageret i arbejdet, ud
fra mottoet "flere gør mindre".
Foreninger, hvor ledelsen kun
fortsætter, "fordi der er jo ikke andre
der vil", skal tænke sig om.
Det udleverede materiale vil blive
nærmere drøftet på næste bestyrelses-
møde.

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

ol.

Skrabeæg
fra

Mjelsmark
Gårdpakkeri

forhandles i flere dagligvarebutikker på
Nord-Als

vI Hans Erik Frost
tlf. 74 45 49 56 eller 30745602
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OLDBOYS-B kamp.
Nye trøjer har vi med "tak" modtaget fra
PICCOLO ( billede) og der er også blevet råd
til en ny kamp bold.
Vor første turneringskamp blev vundet 3-1
over Broballe efter en meget intens og
velspillet kamp. Vi håber at kunne fortsætt.
disse gode takter resten af foråret.

Bjarne S.

Sæsonen er godt i gang. Vi har spillet 8
træningskampe med jævne resultater til følge.
De "gamle" drenge er dog nu her i slutningen af
april ved at vågne op efter en lang vinters dvale.
Vi har 17 spillere til holdet, så det går rimeligt
godt med at samle et slagkraftigt hold til hver

· Peter Glock
· Jens Hansen
· Bjarne Knudsen
· Verner Petersen
· Bjarne Jensen
· Anders Ebsen
· Peer Christiansen
..Nord-Als Boldklub

Midthaven 25
Th.Brorsensvej 38
Perikonvej 9
Sprogøvej 10
Midthaven
Rypevej 60
Turevej 14
Stadion vej Ia

tIC 74 45 31 79
tlf 74 49 17 47
tit' 74 45 38 21
tlf 7445 3146
tIE 74453746
tlf74490018
tlf 74453388
ur 74451806

NORD-ALS BOLDKLUB
FORMAND
NÆ~STFORMAND
KASSERER
BE~>T.MEDLEM
BEST.MI\])LEM
UNGDOMSFORMAND
OLDBO YSFORMAND
KLlillADRESSE (KLUBHUS)
SPORTEN
Redaktion
Distribution/Økonomi

: Peter Glock
: Ib Anthony

Midthaven 25
Mågevej 25

tlf 74453/79
tlf 74450500


