
NB 's ungdomsudvalg er klar til af tage udfordringerne op i sæsonen 1997

rTILLYKKE! Husk Årets Bal på Als c NB' s

"(~()(JNr"I~IIS"

Ved NB's afslutningsfest lørdag den
26. 10.96 deltog der over 13O personer

a alle afdelinger i klubben.
t af aftenens højdepunkter var kåring af

årets spillere og kåring af årets idræts-
mand 1996.
Årets spiller i NB blev 1.holdsspilleren
Jakob Steinvig. Årets spiller hos damerne
blev holdets målmand Mette Beyer. Hos og
ynglingene gik pokalen som årets spiller Charlie/s Dico
til Kristian Dreyer, og fighterpokalen ;'-~============~..J~
modtog Kim Blom. Som "årets idræts-
mand 1996" blev Fest-i-by formanden
Poul-Otto Bonnerup hædret.
Endnu engang tillykke til alle !

JULE\BAL~
2.juledag - kJ.21-02

iNord-Als Idrætscenter
Musik

HVEM VIL HJÆLPE?
Vil du hjælpe til julebal, så kontakt venligst
Anders på tlf. 744900 18 eller Karsten pli
tlf. 74450923.



SUPERSÆSON !
Så kort og godt kan det siges, når der
skal gøres status for sæsonen 1996 for
OLDBOYS-B's vedkommende.
Vi spillede 18 kampe og opnåede 33
point, hvilket betød at vi fik en særdeles
flot 2. plads i turneringen.
Målscore blev 52-35. Vor topscorer på
holdet blev Henning Larsen med 18 mål.
Igennem hele sæsonen spillede vi utroligt
fair, kun 3 advarsler.
Kammeratskabet har igen været helt i
top. Indstillingen på banen har bortset fra
få kampe ligeledes været god. De kampe
hvor det kneb lidt.: var som sædvanligt
mod de "svagere" hold. Så selv hos old-
boys har vi ofte tendens til at undervur-
dere de mindre gode hold.
Holdet vil endnu engang takke PIC-
COLO for vore nye trøjer.
Holdlederen takker alle spillere for sæso-
nen 96 og håber, at vi alle ses igen til
næste år, med fornyet lyst til endnu en
god sæson.

Holdlederen Bjarne Skou

LOKAL DOMMERE
En stor tak for jeres indsats i 1996 !
Nu er udendørssæsonen jo slut og vi
starter indendørs; og det vil sige, at jeg
fortsætter med mine "fine tilbud".
Det hele skal jo ikke gå i stå og derfor har
jeg altid brug for lokale dommere, og
folk der skal passe uret og resultater ved
indendørs fodboldturneringer. Så har du
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lyst til at hjælpe mig (NB!), så er du altid
meget velkommen til at kontakte mig på
tlf 7445 04 34.

Hilsen Børge Neesgaard

DOMMER "TOP 5"
I forbindelse med Børge's indlæg, her en
opstilling over de "lokale dommere", som
oftest har været iilden for NB.

1. Jens Lund
2. Jan Wind
3. AlfBerger
4. Poul Otto Bonnerup
5. Børge Neesgaard

Det skal bemærkes, at Jens har været nr. 1
de sidste 3 år !
NB siger tak for indsatsen - det gælder
selvfølgelig også for dem som ikke er
nævnt her. Vi har brug for jer alle.

NB-ÅRSMØDE

Cl)
Nord-Als Boldklub afholder ordinær

Generalforsamling I

Fredag den 31.1.1997
k!19.30

på Nørherredhus
Dagsorden iflg. lovene

. en god [orbindelse.: :.~»
l,)

~~~
El-h]ø rn et icentrum

v/Glenn Bemecker
Uf.74458415
Bil,1f.30266039

LANGESØ
HERREFRiSØR

v/Jolm H. Rasmussen
Mågevej 2, Langcsø

III/dgå ventetid» bestil/id

tlf.74 451231

M.PERREGAARD A/S

KORN· FODERSTOFFER

;o.IORDBORG MOMMARK
tlf.74450150 tlf.7440791O

YOtgrs GeNlfMf
Larter\ol1 Xt
/lo03O~ .•.........•....• 7 •• ' •• 01

?'(~
Unibank
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k/er
Tlf. 74 49 08 83

Parallelvej 2.- Lavensby

St"li()IlWfl!il~ lelp.fnn 7"-150531
r,4~O/lrHdbora fiL"1( 14454·1].'

SI LVAN
GØR DET NEMT
HoImgade 3i. NonIborg

11I.74451457

K.VOptik

JØRGEN HANSEN
AUT. EL- 8. WS:1NSTALLAT0R 744.515 40

Et godt sted
at starte

~ DEN DANSKE BANK

as \æf Jlipogh6ldc5igll-.-. -~ '. '1 for hende
:;;\ - ;og.hom,..,..".,,, .:

vI LfI'''''' Larl:ott, Stenoosve] ~ (lIf KvlcUy)
nr. 74 -45 37 64

Danbo Super
Th.Brorsensvej 46

6430 Nordborg
~ 74 45 11 09

MAlERMESTER~-~-.
Menemvet 21 • Nordborg

74451852

.Center Sko
Helmut Buss

Havnbjerg Butikcenter

tlf. 74 45 3374

e BENZIN

Ulfto11Oll13· fl340 Non:Ibo<tj

TIf.74 4517 04

ERII<JENSEN WS
Nordborg ApS

Aut In<;I.III.llnr Mellcm\lel2

74450565

AIa Wotof 41 S
lllnaenve! 1. S430 NOtdbol"g 7445 " 11

Telefax . . 74.as 13 13

:i&;RI§MDTDR~
~ LUNOEHVEJ r. sce NOROØORG

DIN LOKALE OPIIKER

(DreY!r:!.e/-s!.tviae-
vi N;s OI.Y •• • AUT. EL·INSTAllATØR

./ All indenlo, e"brilnChsn

./ - og 51 salg al el·arliklef OYh~låe
tavideva,.,.

B,end rs. /101m Til. 74 45 Q2 O,
64JO NOfdbolg 811111.JO H 14 Ol

TELEFON 74 45 Hi 51 . 74 49 05 49
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NORDBORG
AUTOVÆRKSTED lIS,-

Nordborg, Th. Brorsens Vej 1 ,tlf. 74 45 1547

NYT TØJ HOS

Gandb~df]
Stort udvalg idametøj
Storegade 37 - Nordborg

Tlf. 74 45 15 79

JEL-CENTERrmlla!&J
Storegade 15, Nordborg

tlf.74 45 0152

DET BESKYTTEDE VÆRKSTED

ØSTERLUND
Mellemvej l6, 6430 Nordborg

tlf. 74 4904 SO

_______ 5 _

KROGHS BAGERI Skal der festes?
l/ludl"J'"

Borde.Stole.Yæppeplader.
Scene

l/S COM..uARR.
tlf. 74 45 19 19

Nord-Als Idrætscenter

Th.Bl'OI'SCIlS Vej 56, Nordborg
tit: 74 45 4"1'79

8:
Søvej 3, Langesø

tlf. 451753

OB-ÅRSMØDE
---._--------_ .•..•._,

NB' S Oldboysafdeling afholder ordinær

Generalforsamling
Torsdag den 23.1.1997

kl.19
iNB's klubhus

Dagsorden iflg.lovene

JlJLEBOD HOS METAX
Lørdag den l4.dec. mellem Id. 10..16 har
NB opstillet en julebod ved MET AX-
tanken iNordborg.
Ved denne anledning får klubben over-
rakt en "stor" check fra Frederik Holm
som synlig bevis for, hvor meget NB 's
sponsoraftale med MET AX har givet.
NB håber at rigtig mange kommer forbi
og hilser på klubbens "nisser", som
serverer gratis gule ærter, kaffe og ser-
vicerer bilen.

~DER TIL "H.C."
Hans ChL Nielsen, bedre kendt som
"H.c.", har fra Nordborg Kommune
modtaget en anerkendelse for hansind-
sats for Nord-Als Boldklub.
NB har indstillet Hans Christian med føl..

FRiSØR
Ben f EnghoH

Uf.
74'450840

l-iavnbJerg Bulikcentar
Benyt fordelen ved tidsbestilling

matas
vt Bente Sudergaard

Storegade 35 - Nordborg
tlf. 74451711

gende begrundelse :
Hans Christian er frem for alt en god
klubmand,der hjælper hvor han kan. Han
spiller fodbold, dømmer kampe i ung-
domssrækkerne, er træner i klubbens
miniputafdeling og har været meget aktiv
i forbindelse meel afholdelsen af fodbold-
skoler, hvor han ikke kun hjalp til ved
DGI og NB's fodboldskole, men også
fandt tid til at deltage i andre fodbold-
skoler! landsdelen.
Hans Christian bruger mange timer på
fodbolden og på trods af den unge alder
virker han meget moden og deltager godt
og aktivt i foreningens arbejde.

~

....

..•.........•...•.•..•....•..•... ' r,
'i..i. .:..

- -
---.
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NB's NYE
FRITIDSDRAGT
Brian var den første der fik
NB' s nye fritidsdragt. Ser
han ikke meget flot ud ?
Dragten kan købes i klub ~
huset for 260 kr. ( 2-14 år)
og 360 kr (S-XXXL).
Den kan leveres med NB-
emblem for samme pris og
ønsker man sit navn på buk-
serne, skal man betale 5 kr.
for hvert bogstav,
Verner klarer denne sag, han
er i klubhuset hver tirsdag
kI.17.30-19.30. Han kan
også kontaktes privat på
telefon 74 45 31 46.

Få din dragt gratis inden
jul!

Hvordan?
Se side 6 og 7

TAKSIGELSER
Peer og Poul Christiansen vil gerne her i
gennem SPORTEN sig NB tak for opmærk-
somheden ved deres "runde" fødselsdage.

*
Hjertelig lak til NB-lotto og Oldboysafde-
ling for opmærksomheden ved min 40
års fødselsdag.

MARGUERITTEN
..din blomsterbutik

Parallelvej 6 - Nordborg
T{f. 74491343

lVIARH:'US SE N
SPORT

A..ARUP- 'r1f'. 644310 :1,2
e~ gOc.U /ii!J-ted a:tJ-As:n.dJ.e •••••

H:Olntt.aki; Ver:n..er - 'i;l:f'. "1'4453146
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SPORTE '5 ST RE JULE NKURRE~NCE
Dette flotte billede pryder i år Nord-Als Boldklub' s populære jlekalender (læs mere om kalenderen et andet sted ibladet)

HVOR. M,AN:6E PERSONH~i;,RER pABILL,EDET 'lJ
Vil du være med i lodtrækningen om NB's nye fritidsdragt skal du gætte rigtigt .: eller være tættest på det rigtige svar

Skriv dit svar på en seddel eller et kort (husk navn og adresse I)
ogaflever den ved NB's julebod hos METAX iNordborg lørdag den 14. dec. mellemkl.Iuog kl.16

(Lodtrækningenforetages. samme dag kl.l 6)
Er du den heldige vinder, er præmien hos dig inden jul!

______ 1 , ~~~~~.../
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Microputholdet med trænerne Tony Christensen og Per Hannemann iBramming.

BRONCE I BRAlVIMING
Søndagden 22.9.96 blev jeg vækket kL6.
Vi skulle til Micro-Cup i Bramming.
Desværre var vores træner John og også
Lene og Bo syge.
Da vi havde kørt et par timer i bil, var vi
der. I et kæmpe telt med frygtelig mange
mennesker tik vi rundstykker, og kaffe til
de voksne
Derefter skulle vi finde bane 10, hvor vi
skulle spille vores første kamp mod
Bramming ,vi vandt 3:1. Efter 20 minut-
ters pause slog vi Sunds 3 :0, nu var det
spændende.
Så havde vi tid til at holde frokost, alle
børn fik en sodavand og en leverpostej-
burger. Derefter spillede vi lidt fodbold
for sjov, selvom Tony sagde, vi skulle
hvile os. Nu skulle vi spille igen, denne
gang slog vi et hold fra Starup med 2:0,
deres træner så lidt sur ud, syntes jeg.
Efter kampen fik vi en lækker kage som

Lars' mor havde bagt, Den gav os nye
kræfter. I vores sidste puljekamp mod
Spangsbjerg skulle vi mindst have
uafgjort, for at blive puljevinder Vi vandt
heldigvis 3 :2, selvom vi måtte skifte mål-
mand i.halvlegen
Nu skulle vi spille mod Varde 2, vinderen
af denne kamp ville komme i finalerunden.
Varde førte til kort før tid l: 0, men
heldigvis fik Kasper udlignet til l: l. Dorr
meren sagde, at der. skulle være straffe-
sparkskonkurrence. Efter i alt 5 straffes-
park stod der takket være Jeppe 3:2 til os
og vi var i finalerunden. Vild jubel!
Vi skulle spille med det samme igen og
tabte 30 til Kolding og 5:0 til EfB.
Men vi fik vores broncemedaljer hængt
om halsen, og vi syntes alle, det var flot at
blive nr.J ud af 23 hold. Forresten fik vi
også en blåsportsbluse som præmie og en
is til at varme os på, det var nemlig blevet
lidt kold. fortsætter side l I

9 ---,---

RANK XEHOX
LILLIANS

URE· GULD OG SØLV
STOREGADe '5 A· &4JONORDBORG
TLF 74 45 37 57 FAX: 744527.62

-----_.--------------~~.
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Få en god start
Er du mellem 10 og 20? Er der noget, du
gerne vil spare sammen iii? Vildu have høj
rente for dine penge her og nu? Vil du
kunne hente dine penge, når det passer
dig? Vil du hove mulighed for otlåne?
Så få en StortJobKoJlln~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.

~
Storegade . Nordborg
TIt. 74 45 16 10

NORD~LSBOLDKLUBsKLUBDRAGT
KAN KØBES HOS OS

fortsat "BRONCE / BRAMlvl/NG" fra side 8
Jeg var hjemme lidt over kI.l8 og overve-
jede lidt, om jeg skulle spille fodbold på
græsplænen, men mine ben var alligevel
for trætte. Det var en rigtig god dag.

Simon Trøster, 7 år.

JULEKALENDER
Så er julekalendersalget i NB overstået.
Overskuddet går jo udelukkede til ung-

safdelingen, så derfor var forventnin-
g n til arrangementet søndag den
lO.november også stor.
Denne dag havde klubben nemlig indkaldt
alle spillere fra miniputter til juniorer til at
møde i klubhuset for at hjælpe til med at
sælge kalenderen.
129 spillere havde modtaget et brev, hvor
deres "distrikt" samt navn på dem, der
skulle gå med, var nævnt. Det var så
meningen, at de skulle gå ud og sælge
kalendere fra kl.II-14.00.
bagefter kunne de få varm kakao og
friskbagte boller i klubhuset.

f~!~xpert

Skuffelsen var derfor stor hos lederne i
ungdomsafdelingen, da kun 40 spillere
mødte frem, mendens 71 bare blev væk.

Storegade 39,6430 Nordborg, tlf. 74 45 1606

Q8SEIMCE
vi F.Lauridsen
Langesø, Søvej l, 6430 Nordborg
AUTOREP. , VASKEANLÆG , 0KONOMITEST
Tlf, 744S 9J6~
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Der var trykt i alt 1600 kalendere, og de
40 spillere solgte denne dag 825 kaien-
dre. Et virkeligt flot resultat.
Man kan så ikke lade være med at tænke
på, hvor mange vi kunne have solgt, hvis
flere var mødt frem.
Selvom fremmødet ikke var, som vi
havde forventet, vil vi gentage arrange-
mentet næste år, da vi mener, at det er
vigtigt, at spillerne lærer at blive
ansvarlige for klubarbejdet. Endelig må vi
heller ikke glemme, at overskuddet fra
kalendersalget udgør en ret så væsentlig
del af klubbens indtægter.
Endnu en tak til de spillere som ydede en
stor indsats for klubben den 10.11.96.
Gbdjul!
KjeldHøi

,-----
I SPORTEN ønsker alle NB's
i medlemmer og deres familie,
I alle venner af klubben, alle

·1 annoncører i bladet ~ar~t alle
sponsorer en glædelig Jul og

i et godt nytår.
i

~---------------------

Skrabeæg
fra

Mjelsmark
Gårdpakkeri

forhandles i flere dagligvarebutikker på
Nord-Als

vi Hans Erik Frost
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