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SPOR.FFN har "fanget" NB's miniputter efter en god kamp
på Nord-Als Idrætscenter.
Læg mærke til bamsen, som Lasse holder i hånden. Det er
DBU's "Fair-play-bamse", som blev udleveret til samtlige
ungdomshold i Danmark Det er meningen, at den skal
tildeles en spiller på skift etter hver kamp, som symbolsk
bevis på, at Nord-Als Boldklub' s spillere og ledere
understøtter DB li's Fair-play-kampagne.

FRiSØR Skal der festes?

Bent Engholl
VI udlejer

Borde.Stole·Tæppeplader.
tlf. Scene

7445 0840 l/S COM.·ARR.
Havnbjerg auilkcenter tlf. 74451919

Benyt fordelen ved tidsbestilling Nord-Als Idrætscenter

(æ~ lYIARHUSSEN Eodt sted athandle •..• ISPORT
.A..ARUP - TIt". 64- 43 100 kuntakt Verner på tlf 7445 J 1 ..•6



HVADEREN
GOD TRÆNER ?
Nøglen til de unges entusiasme omkring
"deres hold" ligger i lommen på
trænerne. 1 de unges jobbeskrivelser til
træneren står øverst engagement, ind-
levelse, alsidighed og troværdighed
Mindre prioriteret er trænerens evne til
at vise et saksespark.
En træner eller leder, der ikke kan eller
vil arrangere fester, rejser og andre
ociale arrangementer, har ikke mange

chancer, når han eller hun skal træne de
98% af de 15-18 årige, der ikke når frem
til struktureret talentudvikling

Denne udmeldelse fra de unge stiller
klubben i en ønskværdig situation, når
træneren skal findes. Der er nemlig et
langt større potentiale, end man
umiddelbart troede Undskyldningen,
"jeg har aldrig spillet fodbold", duer ikke
længere. De unge har masse af billeder
på, hvordan god fodboldtræning. skal
være, men savner nogle voksne, der vil
gå i dialog med dem. Måske er den nye
jobbetegneise "aktivitetsleder i fodbold-
klubben"
Indlægget er hentetfra 1)fJ( l's officielle
Mad "Dansk Fodhold".
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NB-DAG
Reserver allerede nu Lørdag den
24.august I

Denne dag atholder '\jB "familiedag" på
Nord-Als Idrætscenter med en masse
aktiviteter for alle Mere om arrange-
mentet i næste SPOR TTN

FIB GIK GODT!
På et nyligt atholdt evalueringsmede kunne
en tilfreds Fest-i-by formand oplyse, at
udbyttet fra årets festuge var "tilfreds-
stillende".
Poul-Otto Bonnerup regner med.at arrang-
ementet har givet et overskud pa omkring
140-150.000 kr. som kan komme til
fordeling mellem NB og f\.H
Formanden takkede endnu engang alle
hjælpere for deres store indsats

HUSK NB's LOTTOSPIL
efter ferien igen hver onsdag kl.19 00

i Havnbjerg skoles aula

1/4 MILLION!
Onsdag den 5 juni kunne NB fejre sin
lottogæst nr 250.000 ,
Det er et imponerende tal som siger noget
om hvor populær klubbens ugentlige~

0ufi.imf, I(/k tD/1 n12/11.fP.7I<Mmdl.'r1fJn (11'(/
lottospil er Det blev startet for 22 år siden
og har gennem tiderne været meget vigtigt

(jO,WS· 6u:ftlufl for klubarbejdet i Nord-Als Boldklub.
()(i.fsi'1'l Tillykke til jubilæumsgæsten og tak ti I

'Jan. ,Ve- (,){Rtli" Sc.f,(/·lrJ,:dw Lottoudvalget og deres mange hjælpere

LANGESØ VAGN HANSEN M.PERREGAARD AIS
HERREFRiSØR A'O/lS - FODf.RSTOFH:l1
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3

Et godt sted
at starte
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NORDBORG
AUTOVÆRKSTED 115
Nordborg, Th. Brorsens Vej l ,tlf. 74451547

matas
~1Bente Sudcrgaard

Storegade 35 - Nordborg
tlf. 74 45 I 7 II

U')/u nar l.'1 .~'ul"ll'\ltIlUl'ullwLl .• \li IJc:sug/l.: Ol.U. I 1~'t!,l·l(llltl.'IJurht:ll, IIl;VI AlllD/.Il..:rC:11 11/!,t.'hIJ/LlIIUr 'JA"u/J1

over 200 skil lp/urer, der genspejler livets cyklus ogfolelser, og viser hvor lige {JIll'menneskerer.

NB I OSLO
21 aktive NBere skulle mandag den
20 maj afsted på en lille tur til Oslo
Denne friske flok havde benyttet
Superchancen, til at komme på et billigt
og perfekt arrangeret mini-cruise til Oslo
Jørgen de Mylius havde reserveret 30
gratis pladser til NB, som tak for
indsatsen i forbindelse med DR's Super-
chance udsendelser Vistnok var det
Marie og Carlo, der havde presset
"Mylle" til at tage dem med til Grand Prix
i O~lo Carlo fandt imidlertid ud at: at

det ikke var kortspillet Skat Mylle
snakkede om, da gloserne grand og musik
blev nævnt - så blev det arrangement
droppet. l stedet fik vi de ovennævnte 30
billetter, som en slags kompensation for
Carlos skuffelse
Peter Glock blev primus motor for turen
og dermed var det organisatoriske lagt :
rette hænder. Det var således lidt synd,
kun 21 benyttede lejligheden til en lille
oplevelse.
KJ. 9 3 I var der afgang med IC-3eren fra
Sønderborg med kurs stik nord
Efterhånden som vi nærmede os

NYTT0J HOS JEL-CENTER l\1ARGlJERITTENI Sandbeckl
~

- din blomsterbutik
SALG Parallelvej 6 - NordborgStort udvalg i dametøj

Storc!:ade IS, Nordborg Tlf. 74491343Storegade 37 - Nordborg
Tlf. 7.•.• 51579 t1t:74 .•S0152
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hejsning (Mortens fødselsdag).
Et orienteringsløb blev arrangeret for
børnene i Blommeskobbel Alle voksne
og børn fulgte trop og det blev til en
hyggelig vandretur. Foruden skoven m~d
de store langdysser, er de høje og stejle
skrænter mod kysten en oplevelse. På
stranden blev der balanceret på de mange
store sten og væltede træer
Ved opbrud søndag middag, tilsluttede
børnene sig enstemmigt, at det havde
været en rigtig god weekend, som skal
forsøges gentaget til næste år.
Det må være den bedste tak som
forældregruppen, der har stået for
arrangementet, kan få. Som sponsor til
opholdet skal der hermed også gives en
tak til NB. Leif B.

WEEKENDOPHOLD
l weekenden l5.-l6.juni var microput 89
med familie på weekendophold i
Blommeshytten.
lait 55 personer deltog En dejlig
weekend fuld af oplevelser og med vejret
med os.
Blommeshytten er en spejderhytte
beliggende i udkanten afBlommeskobbel
Kettingskov).

Børn og voksne boltrede sig med boldspil
og ved/i bækken med bygning af
dæmninger, en bro og indfangning ~f
frøer Lejrbålet blev flittigt brugt til
grillning, snobrødsbagning og hygge med
sang og underholdning (forsanger: Lone,
brandvagt: Per og Toni).
Der var heller ikke mangel på udvalg og
mængde af god mad, som blev tilberedt i
fællesskab, popkorn og franske kartofler
blev serveret i sækkevis.
Om søndagen startede dagen med flag-



Læserbrev

VIEROGsA
TØRSTIGE!
Min lillesøster ogjeg er tit med vores mor
og far henne på Stadion for at se på og
heppe, når NB spiller fodbold på
hjemmebane.
Vi bliver alle tørstige, men vi synes det er
uretfærdigt, at de voksne kan få kaffe og
købe andet godt, mens vi børn må nøjes
med almindelig postevand
r---------------------------

Vi foreslår derfor, at det fremover også
kan blive muligt, at købe saftevand på
Stadion. For selv for børn, som der jo er
mange af når NB spiller hjemme, kan det
blive varmt

Pa de torstige horns vegne.
U ne & Alille

POKALHELTE ?
Efter en svær lodtrækning blev
modstanderen Løjt. Godt nok langt væk
- men gudskelov trak vi hjemmebane
Det svære blev så, at finde en dato som
passede begge hold, for DGI kender ikke
til koordinering. Vi fandt i fællesskab en
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dato og var klar til kampen
Det lette blev så at komme i tinalen Vi
vandt uden kamp!
Hvis man vil være med i en parodi - så
skal du spille pokalfodbold i DGI

/<,/1 superveteran (dem over -15 ar)

250 BØRN
Tirsdag den 20 august 1996 er samtlige
børnehaver på Nord-Als inviteret til et
par festlige timer i selskab med Nord-Al
Boldklub og Nord-Als Håndboldklub pa
Idrætscentrets opvisningsbane
Der er så 5.gang NB og NH holder
legedag for kommunens yngste, og der
plejer at deltage mellem 250-300 børn !

Arrangementet afvikles over ca. 2 timer
om formiddagen og derfor håber vi alle
på rigtig godt vejr

FRITIDSDRAGT
Har du set NB' s tlotte fritidsdragt ')
Mange spillere, trænere og ledere har den
allerede Den kan selvfølgelig købes af
alle for samme populære pris
Den koster 260 kr for størrelser op til 14
år og 360 kr. for de øvrige.
Med i prisen er klubemblemet på jakken
Er du interesseret - så kontakt Verner p[
tlfnr 744531 46.

PÅ KURSUS
MED VENNERNE
"Lej en instruktør" hedder et nyt tiltag fra
JBU Her kan klubberne selv skræddersy
et kursus, og få en instruktør til at holde
det ude i klubben i deltagernes vante
omgivelser NB er med på ideen - læs
mere om det i næste SPORTEN
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der sker altid noget pa banerne Fed Nord-Als Idrætscenter ..

flere mål.
I forårets sidste kamp skete det så I Vi
vandt vores første kamp - godt nok
knebent - men vi vandt.
Ved denne lejlighed tik I en gammel sang
støvet af og genopfrisket. Måske skulle I
danne en popgruppe og begynde at
konkurrere med "Kelly Family" istedet ')
Den næste kamp vandt vi også og denne
gang efter en suveræn indsats af all e
pigerne - det var sæsonens absolut bedste
kamp. Godt scoret og tillykke med det I
Jeg håber, at efterårssæsonen vil fortsætte
hvor forårssæsonen sluttede.

Prehell

DAMER I TOP
NB' s Damehold gik ubesejret gennem
foråret i 7-mands turneringen
Det blev til 24 points i 8 kampe og en
målscore på 79-5.
Tillykke til holdet og træneren Jan.

'l
J

GODT SCORET
PIGER!
Sæsonen startede op med et rigtigt dårligt
vejr, det både sneede og var hundekoldt,
men i gang kom vi
"Træneren"- ja han var ny for jer, men
efter nogle små justeringer på begge sider,
gik det meget godt

( . a dette var overstået, begyndte vi at se
frem til de første kampe, hvor de store
"resultater" skulle indfinde sig Om selve
kampene kan man kun sige, at I kæmpede,
så græsset slog gnister - men resultaterne
(sejrenc), dem løb de andre hold med.
Så træningen fortsatte med sigtet
indstillet på, at få den første sejr i hus. En
målmandstræner blev også "engageret",
og det var noget, der langsomt gav
gevinst
Modstanderne scorede færre og færre
mål, samtidig med at vi selv lavede flere



NB-MICRO
CUP '96
Lørdag den 22juni var der igen fest og
spænding på Nord-Als Idrætscenter.
Denne dag afvikledes ikke færre end 42
kampe, da klubben afholdt et stævne for
de S - 9 årige.
Der var rekordtilmelding med 30 hold
Vindere i de enkelte rækker blev:
S-mandsrække
Årgang 91 og yngre
Årgang 90 A-række
Årgang 90 B-række
Årgang 89
7-mandsrække
Årgang 89 A-række SUB
Årgang 89 B-række NB
Årgang 88 A-række ÅBK
Årgang 88 B-række Dybbøl
Lidt mere om det flotte arrangement i
næste SPORTEN.

Dybbøl
Bov
NB
Hørup

SENIOR-
FODBOLD
Seniorudvalget melder:
Forårssæsonen i seniorafdelingen er
overstået, vi kan holde en tiltrængt
sommerferie, så vi kan starte efteråret
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med fuld styrke og selvtillid, så vi også
kan få [holdet med op i den bedste
halvdel, Det er en noget sløv start på
sæsonen vi kan se tilbage på Der var
ringe tilslutning til træningsopstarten, og
vejrforholdene var meget dårlige Det var
nogle svære betingelser for vore to
trænere, der dog fik gennemført
træningskampene med fuldt hold, dog
ikke helt efter deres ønsker
Efter turneringens start blev trænings-
indsatsen meget bedre, og den har været
stabil lige siden.dog ser det ud til r -

nogen har startet ferien lidt for tidligt
l holdet kom godt i gang, hvis man ser
bort fra den første kamp, men gik så helt
i stå til sidst. Dog skal vi se bort fra
kampen mod Agerskov, hvor alt gik
skævt Indsatsen ide to andre kampe skal
hurtigt glemmes, så vi forhåbentlig ikke
får flere af den slags kampe at se.
2.holdet har en flot forårssæson bag sig
De måtte endda vente et par uger inden
de kom i gang, og et lidt trykket program
til sidt gjorde måske sit til at de ikke kom
helt til tops, dog gør en fejl i kampaftale
at den sidste kamp blev tabt uden kamp,
det var meget trist, men der er sendt en
ansøgning til JBU om fortsat mulighed
for en evt. oprykning.
3.holdet har været suveræn, og kun i de
sidste afgørende kampe er det gået galt
om det har været for lidt eller for meg
hjælp fra oldboys spillere, må vi have
diskuteret til efteråret.
Efteråret starter op med l.holdets tur til
Holsted Cup, og målet må være at alle
gør en endnu større indsats, ja, det er
absolut nødvendigt, hvis vi skal have et
serie 3 hold til næste sæson.
Der er gjort noget ved kampaftale
problemet, der var også nødvendigt, og
gør vi alle en helhjertet insats kan målet
sagtens nås God sommerferie!

(

RANK XEr~OX
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Få en god start
Er du mellem 10 og 20? Er der nogel, du
gerne vil spore sammen Iii? Vil du hove høj
renle for dine penge her og nu? Vil du
kunne hente dine penge, når del passer
dig? Vi! du hove mulighed for ol låne?
Så få en StartJobKoJln;IO~I~__ ~~~~1
ben opfylder :;:
olle dine krav. START JOB
Kom ind og
snak med os.

K O N T O

SYDBANK
Søndcrjyllarid

z
WI-a:
WQ.

~
W

Storegade . Nordborg
Tlf. 74 45 16 10

NORD~LSBOLDKLUBsKLUBDRAGT
KAN KØBES HOS OS

Q8 SERVICE
v! F.Lauridsen
Langesø, Søvej 1, 6430 Nordborg
AUTOREP. , VASKEANLÆG , ØKONOMITEST
ru; 74 45 Ol 63

f~!~xpert
Storegade 39, 6430 Nordborg, tlf. 7445 1606

;'opal/I,ex var dvr enfantastisk ",higt over Oslo.

Frederikshavn. blev vores oppakning
mindre og mindre og humøret og
forventningerne steg lige så langsomt
Marie og Kurt "ar i tin form, så der var
masse af sjove indslag undervejs
KI 18 :;0 lagde Stena Saga fra kaj, med
bi a Kat. og der ventede os en overdådig
buffer med alt. hvad hjertet kan begære. I
løbet af aftenen blev retauranten skiftet ud
med pianobar. casino.danseetablissernent
med levende musik. dikotek og meget
andet vled hensyn til hændelser og
begivenheder denne aften er der lagt låg
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på at viderebringe nærmere detaljer
Oslo viste sig fra sin bedste side. Solen
skinnede fra en næsten skyfri himmel og
der var ca. 17 grader varmt, så det var
perfekt vejr, når vi nu skulle tilbringe de
næste l) timer i byen Vi lagde ud med
en godt 3 timer lang sightseeing i bus,
således fik vi set det væsentligste i og
omkring Oslo. Vi havde en meget
spændende og hyggelig dag i Oslo, og
godt trætte af luft og vandring gik vi ved
20-tiden ombord igen, og hjemturen var
dermed begyndt
Det var en flok meget trætte eventyrere,
der vendte tilbage tilordborg den
onsdag eftermiddag. Vi tror, at alle
havde en god tur, og det er jo
hovedsagen Vi vil gerne sige tak til
Peter for arrangementet samt tak til de
øvrige deltagere for en hyggelig tur

Birgitte 0R Jens

SAGT OG SKREVET
"Fodbold er kultur. massekultur, der
lykkeligvis er akkurat så unyttig som
kunst Det er kroppe i fri dressur.
tænkende bevægelsesapparater, storslået
rumlighed".
Forfatteren Tor Yorretmlld,,'I's , Berlingske 7.

Skrabeæg
fra

Mjelsmark
Gårdpakkeri

forhandles i flere dagligvarebutikker på
Nord-Als

vI Hans Erik Frost
tlf. 74454956 eller 30745602
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Htadnunnner ::;~5·U

;':011 du bruge el par splinternye Kondisko ? So <idlay, I ,)/'U/< 11:.\ '."'"IIII<!rAulI""ITl'IIL~ .

Du skal hare finde Ild af, fra hvilken hjemmekamp i delle år, billedet blev taget. 1:'11 a/./i,lgellde 3
losninger er ri[!.lig :A Xli Serie 3 - .lbenrå . 8= .\'8 Serie 5 - Brobolte . C= .\'8 Serie (i - 'IIidlo/s
Skriv det rigtige bogstav flå en seddel, sammen med dit navn o[!.adresse. samt dit skonummer og aflever
eller send sedlen nt Peter Glock inden den 3.al/gusl f99(i.
Er derflere IIIed delriglige svar, Jilldes den heldige vinder gellnelll lodtrækning. HELD 0(,' LYKKE!

GOD FERIE!

l

SPORTEN ønsker alle sine læsere e"
rigtig god sommerferie Vi holder en Iii
pause og er på banen igen midt i august
med nyt og interessant stof fra l\i B.

NORD-ALS BOLDKLUB
F()RMANl)
NrESTF()RMANI)
KI\SSEI~ rm
BJ:STMICJ)I,I·:M
f3[,ST.MT·:I)I,I·:M
UNO])( lMSl:URMANI)
OJ J)13( lYSI'( m.MAND
K1.lJBADRJ-:ssr, (KI) JJ31 J( IS)
SPORTEN
Redaktion
j)iSlriblilio/l. Okonomi

l'et er (1IocJ,;,
Jens I·lansen
Il.,ame Knudsen
Verner Petersen
Bjarne Jensen
Anders lbsen
Peer Christiansen
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