
Som tak for hans forbilledlige indsats for klubben gennem en lang årrække, blev
Carlo Meyer på Nord-Als Boldklub 's generalforsamling den 31.1.97 udnævnt som

lyesmedlem afformanden Peter Glock. Endnu engang tillykke med det.
I r

FEST-I-BY '97 KALDER MED NB TIL ENGLAND
Til årets fest på Nord-Als, fra onsdag
den 23.4.97 til søndag den 27.4.97,
søges igen mange hjælpere!
Vil du hjælpe NB og NB et par timer
de nævnte dage, bedes du kontakte
Poul-Otto Bonnerup på tlf. 74450801.
Der er mange spændende jobs til for-
deling - derfor meld dig venligst inden

~en 1. aDril1997. ~

14 NB-seniorspillere rejser fredag den
21.2.97 på "studietur" til England.
Turens primære formål er at se kampen
Chelsea - Machester U.
Men også "pleje det sociale" er et af
formålene med arrangementet.
Vi glæder os meget til at bringe en re-
portage fra turen i næste udgave af klub-
bladet SPORTEN.



BEDRE SENT END ALDRIG!
Endelig kan SPORTEN vise de personer, der på NB's store afslutningsfest 1996 blev
hædret. Fra venstre ses Mette Beyer (årets dame), Kristian Drejer (årets ynglinge-
spiller), Jakob Steinvig (årets seniorspiller) og Poul-Otto Bonnerup (året idræts-
mand). Endnu engang tillykke til alle.

JUBEL HOS PIGERNE
Søndag den 1.2.97 drog NB's pigehold
til Guderuphallen for at spille de tre
sidste kampe i turneringen, tre kampe
der skulle vindes for at komme videre til
de afsluttende runder.
Humøret og optimismen fejlede som sæd-
vanligt ikke noget, og mulighederne for
at tabe bare en enkelt af kampene kunne
de overhoved ikke se nogen steder.
Pigernes optimisme kom virkelig til
overfladen efter at den første mod-

stander "blev spillet 20 cm ned under
gulvbrædderne" og de andre to "fik vist
hvor skabet skulle stå denne'dag".
Turen hjem blev bestemt ikke lang og
trist (der er jo også kun 7 km ), men glad
og munter med nye mål foran.

Preben

"Fodbold er , når 22 mænd kæmper
om bolden, og det altid ender med, at
tyskerne vinder". Gary Lineker

.~el gOdJi.orbindetse.: :i~~
'!;iI

_'I",. _~
" -: El-hjørnet i centrum

v/Glenn Bemecker
,lf.744S841S
B"1100266039

LANGESØ
HERREFRiSØR

v/John H. Rasmussen
Mågevej 2, Langesø

undgå ventetid - bestil tid

tlf.74 45 12 31

M.PERREGAARD A/S
KORN-FODERSTOFFER

NORDBORG MOMMARK
tJf:744501S0 tJf.74407910

3

ocks k/er
Tlf. 74 49 08 83

Parallelvej 2 - Lavensby

"'-vr'~
LatI •••••• 30
&430_ . Et godt sted

at starte
Danbo Super

Th.Brorsensvej 46
6430 Nordborg
~ 74 45 11 09

.... 7••••.• 01

~ DEN DANSKE BANK

a s \æf ,klipoghåd~~.isJ'1
læ ' -'{ for hende.-\ I::.1 l" - log lom

MAlERMESTER

~-0f0-e-L.-4-~
Mellemvej 21• Nordborg

74451852
StAtiollw,.j I~ I ele trin 7" 45 05) l
r}4~OII()ldholarf;u: 7445-1·11.'

vllf"ljJ 1../!':el1,$1"lIof'lsvej ~ (v, Kvlcldy)
111.14453764

SI LVAN t:.~
~ BENZIN

~.noft '3 • 83010 NoIdb0t9

nf.74451704

ERIK JENSEN WS
r~nrdborg ApS

Aut In'>I.IIt.ltlH Mell(:il1VCt 2

74450565
GØR DET NEMT
lioImgede 38. __ g

".74461467

cDrey!~ el.s~rviee-
~I Nis Ollyer - AUT. EL·JNSTALLA røR

./ Alllndenlor el-bf~nchen

./ - O<JS~Slig al el·l;rllkler 09 nirde
tl..,id.var.r

SrV/eJ 7•. Holm Tlf. 74 45 02 01
64JONOIdborg 811111.JO 1414 Ol

Center Sko Aq Wotof'IVS
Lunaenvt, 1. 6430 NorOborg 7446 " "

rele/u. 1445 13 U

:-e: ;Rl§MDTDR~
~ LUHOEHVEJ1 54JONO~80RG

Helmut Buss
Havnbjerg Butikcenter

tlf. 74 45 33 74

(((~~
'--- '

Nyl syn

DIN LOKALE OP/lKER

K. V Optk
TELEFON 74 45 1551 ·74490549

JØRGEN HANSEN
AUT.EL·&WS·INSTALLAT0R 74451540



4

··NORDBORG·
'. .

AUTOVÆRKSTED I/S,
matas

vI Bente Sudergaanl
Storegade 35 - Nordborg

tlf. 74451711Nordborg, Th. Brorsens Vej 1 , tlf. 7445 1547

NB PÅ INTERNETTET?
På JBU's delegeretmøde i Herning blev
bl.a. oplyst, at der i dag er ca 40 JBU
klubber, der er on-line med JBD. Det
antal forventes at blive meget større i
den nærmeste fremtid.
"Fremtidens kommunikation sker via
computere, via sattelit og via internet.
Det er en en stor mundfuld - ikke mindst
for os, der har været vant til at skrive i
hånden og på skrivemaskine. Men vi
stopper nok ikke den teknologiske ud-
vikling ved at stille os på bagbenene" -
sagde JBU formanden Benny Hansen
under sin beretning.
Er det også noget for NB ? Vil du vide
mere om denne mulighed, så har du nu
chanchen.
NB afholer i samarbejde med Børge
Callesen et uformelt informationsmøde
om emnet, hvor alle interesserede ledere
i NB er velkomne. Det sker

Mandag den 17.3.97, k1.19.00
i et af idrætscentrets mødelokaler

GENERALFORSAMLING
Her et par stikord fra årsmødet.
Vedrørende medlemsudvikling :
Har været stabil de sidste par år; vi har
ca.360 aktive fodboldspillere i NB
Vedrørende den økonomiske situation.
54.000 kr. blev alene brugt på klubhuset
Driftsregnskabet viser alligevel et over-
skud på 16.000 kr.
Valg ifølge lovene:
Formand
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesuppleant
Revisor
Revisorsuppleant

: Peter Glock
: Bjarne Skou
: John Bramann
: Carlo Meyer
: Leif Nielsen

Tilmelding skal ske inden den 14.3.97
til Peter Glock på tIf. 744531 79. Peter Glock blev genvalgt somformand

NYT TØJ HOS jEL-CENTER Cafe & PizzeriaI Sandbeckl
~ R,møStort udvalg i dametøj

Store gade 37 - Nordborg Storegade 15, Nordborg Storegade 27 B - Nordborg
Tlf. 74 45 15 79 tlf.74450152 tlf 74 49 05 67
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DET BESKYTTEDE VÆRKSTED KROGHS

BAGERI
SllId 4" "",s 1

Vi udejer

Borde-Stole- Tæppeplader-Scene

l/S COM.-ARR.
ØSTERLUND
Mellemvej 16,6430 Nordborg

tlf. 7449 04 50

Th.Brorsens Vej 56, Nordborg
tlf. 74 45·47 79

Søvej 3t Langese
tlf. 4517 53

~r.74 45 19 19
Nord-Als Idrætscenter

Indkomne forslag:
Generalforsamlingen godkendte et for-
slag fra bestyrelsen, som gik ud på at
nedsætte seniorkontingentet fra 880 kr.
til 750 kr pr. år.

Der deltog 40 personer på klubbens gene-
ralforsamling i år, en lille fremgang i for-
hold til sidste år.
Formandens beretning ligger i klubhuset
som læsestof for alle interesserede.

s om oldboysafdelingens generalforsamling på næste side. Her et billede af de
personer, som skal styre afdelingen i det kommende år.
Stående fra venstre: Frank L. Petersen (udvalgsformand for oldboys), Chresten Blom
(bestyrelsesmedlem), Poul Lyngkilde (udvalgsformand for veteraner) . Siddende fra
venstre: Peer Christiansen (OB-formand) , Alfred Hansen (OB-afdelingens kasserer).
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OB generalforsamling
den 23. januar 1997
Så var tiden atter inde til afholdelse af
årets generalforsamling, der traditionen
tro afholdtes i NB's klubhus.
Igen i år kunne vi mønstre et fuldt klub-
hus, alle borde og stole var optaget.
Da alle var bænket, bød formanden Peer
Christiansen de fremmødte velkommen,
og gik derefter over til dagsordenen,
som lignede alle andre dagsordener.
Ole Dall blev foreslået til dirigent, han
blev valgt og klarede hvervet med
bravur.
Peer kom med en udførlig beretning,
hvor han kom ind på årets gang i old-
boysafdelingen for det forgangne år.
Der var både ris og ros til holdene. Tak
til Peer for en god beretning for året
1996, i det store og hele et godt år for
oldboysafdelingen i NB.
Alfred Hansen fremlagde regnskab/bud-
getlstatus. Regnskabet viste, at vi i år
ikke havde været en sparekasse, tværti-
mod. Dette var dog planlagt på sidste års
generalforsamling.
Da vores formand i år var på valg, havde
Peer nok været meget omhyggelig med
sin beretning, for han blev genvalgt ved
aklamation, tillykke til Peer.
Til spilleudvalg blev valgt henholdsvis
Frank Petersen, der efterfulgte Bjarne
Jensen , samt genvalg til Poul Lyng-
kilde. Tillykke med valget til alle.

Hej du !
Når man låner ting fra klubhuset, skal de
lægges tilbage, så andre også kan låne. Der
mangler sportsbøger og vores vippebræt!
Da jeg skal sørge for at tingene kan bruges
i 1997, bedes de lægges på plads igen !

Verner

Holdledern~ bli~er i år Frank Petersen
for oldboys A , Bjarne Skou for oldboys
B, Poul Lyngkilde og Carsten Hald for
veteranerne og superveteranholdet skal
styres af Per Petersen.
Til slut takkede NB' s formand Peter
Glock oldboysafdelingen for godt samar-
bejde i 1996.
Hvorefter der var en erkendtlighed til de
3 personer der trak sig tilbage , Bent
Riemer, John "Piccolo" Larsen samt
Bjarne Jensen.
Aftenen sluttede traditionen tro med e ~
gang fedtemadder fra Sus samt en pils-
ner - en vellykket generalforsamling var
til ende.

Chresten Blom

JULEKONKURRENCE
Ikke færre end 52 personer deltog i
SPORTEN's store julekonkurrence.
Der skulle gættes hvor mange personer
der var på billedet fra NB's julekalender.
129 personer var på billedet, og fem
havde det rigtige svar. Lodtrækningen
vandt Birgit Lyngkilde, der som præmie
fik en flot fritidsdragt. Til lykke med det,
og tak til alle for deltagelsen.
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BRØNDBY SUPPORT
SØNDERJYLLAND

Arrangerer busture til følgende kampe
Holdene Dag Dato Pris Billet By Kampen

Aab-BIF Søndag 09.03.97 160 Eksl. Aalborg Compaq Cup

Vejle-BIF Fredag 14.03.97 90 Eksl. Vejle Superliga

BIF-Tenerife Tirsdag 18.03.97 430 Inkl. København UEFACUP
Silkeborg-BIF Søndag 04.05.97 120 Eksl. Silkeborg Superliga

OB-BIF Torsdag 15.05.97 120 Eksl. Odense Superliga

BIF-FCK Mandag 19.05.97 350 Inkl. Brøndby Superliga
AaB-BIF Søndag 25.05.97 160 Eksl. Aalborg Superliga

AGF-BIF Søndag 01.06.97 200 Inkl. Aarhus Superliga

Herfølge-BIF Søndag 15.06.97 ring og fa pris Herfølge Superliga

Alle ture starter ved Guderup rutebilstation.
Vi kører med TIGERBUS REJSER, d.v.s. moderne luksusbusser.

Der er opsamling i Sønderborg, Aabenraa og Haderslev.

Tilmelding og information:
Telefon 74 45 11 31



Seniorudvalget (fra venstre) : Frank L. Petersen, Bjarne Jensen og Bjarne Skou.

OPSTART TIL SÆSON '97 - SENIOR
Dagen oprandt og solen skinnede fra en skyfri himmel over Nord-Als Idrætscenter.
Med en vis spænding ser vi - seniorudvalget, trænerne og formanden - frem til,
hvor mange møder der mon op ?
13 mand er omklædt, 8 har meldt afbud på grund af indendørsfodbold og 4
forhindrede dukker op til det efterfølgende spillermøde. Ialt 25 mand, så det er slet
ikke så ringe !
Bob Jørgensen og Preben Naef lagde ud med en let gang træning, hvor bolden var
i centrum hele tiden, til de fremmødtes store tilfredshed.
Efter træningen var der spillermøde i klubhuset, hvor der blev serveret en sandwich
samt en øl eller vand.
Den nye træner Bob præsenterede sig selv med (i stikord) "42 år, tidligere
fodboldspiller med 350 kampe på Sønderborg's l.hold, samt en snes divisions-
kampe i ÅBK. Har været seniortræner i BNS, SUB, Gråsten og sidst i EUI. Har dl'
krævede DBU-kurser og fornyer sig løbende gennem trænerkurser".
De fremmødte fik udleveret en "Senior-Info" med oplysninger om træningstider,
træningskampe, kredsinddelinger og vigtige adresser. Der blev også oplyst, at
l.holdets hjemmekampe bliver spillet lørdage kl. 14.00, 2.holdet spiller samme dag
kl. 16.00 og 3.holdet søndage kl. 14.00. Turneringen starter den 6.april.
Bob vil også lægge vægt på det sociale, som en del af den indsats, vi i fællesskab
skal yde,' så NB igen bliver en attraktiv klub at spille i - og selvfølgelig spiller vi
hver kamp for at vinde!
Endelig sluttede Bob af med at stille krav til spilleme mht. at vise loyalitet overfor
træner og klub, melde afbud til træning og kamp i god tid, samt møde til den aftalte
tid. fortsætter side II
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Få en god start
Er du mellem 10 og 20? Er der noget, du
gerne vil spare sammen til? Vil du have høj
rente for dine penge her og nu? Vil du
kunne hente dine penge, når det passer
dig? Vil du have mulighed for at låne?

Så få en StartJobKo:>rn~to~I__ .--.!~~~~1
ben opfylder ::;:;
olle dine krav. START JOB
Kom ind og
snak med os.

K O N T O

SYDBANK
Sønderjylland

z
UJ
I-a:
UJn.
~
UJ

Storegade . Nordborg
Tlf. 74 45 16 10

NORD~LSBOLDKLUBsKLUBDRAGT
KAN KØBES HOS OS
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f~!~xpert

KREDSINDDELING
NB's hold i JBU's U-mands turnering
har fået følgende modstandere :
Serie 4
ÅBK - Bov - Egen - Ensted - Gråsten
Lundtoft 1 - Lundtoft 2 - Lysabild
Midtals - SUB - Ulkbøl.
Serie 5
Broballe - Egen - Sønderb.FB - Hørup
Midtals - Notmark - Nybøl - Svenstrup
SUB - Sønderborg Fremad - Ulkebøl.
Serie 6
Broballe - Egen - Sønderb. FB - Hørup ,-- ---..
Lysabild - Notmark - Nybøl - FC Sb.-
Svensturp - SUB - Sønderborg Fremad.

fortsat "Senioropstart't fra side 8

Til slut informerede Bjarne Skou på
seniorudvalgets vegne om at :
Seniorkontingentet bliver nedsat fra
880 kr. til 750 kr. fra indeværende
sæson (besluttet på generalforsamlin-
gen).
Seniorudvalget vil have faste træffe-
tider i klubhuset (slås op).
Der hænges en "kampafbudstavle" op i
klubhuset.
GOD SÆSON !

Seniorudvalget - Frank

Storegade 39, 6430 Nordborg, tlf. 7445 1606

Q8SEIMCE
vi F.Lauridsen
Langesø, Søvej 1, 6430 Nordborg
AUTOREP. , VASKEANLÆG , ØKONOMITEST
Tlf. 74 45 Ol 63

Ynglinge A
ÅBK - Hørup - Rødekro - Tønder - BNSI
Dybbøl. .
Junior B
Tinglev - BBIIRUI - Gråsten - Hørup -
Lysabild - Rødekro - SUB - BNS/Dybbøl
Høje Kolstrup.
Drenge A
ÅBK - Bov - Broager - Dybbøl - Egen -
Gråsten - Hørup - Rødekro -SUB- Tønder.

FLOT-FLOT
12 fra NB har bestået Sønder jydsk Fod-
bolddommerklub's dommereksamen efter
en intens kursusrække i januar.
Et stort tillykke fra NB til Kurt Chris-
tensen, Tony Christensen, Kim Roost
Clausen, Rene Rasmussen, Brian Wind,
Lennart Tiettje, Thomas Rudbæk, An-
nette Rudbæk, Rene Bøvadt, Kåre Kjær-
gaard, Rune Lindberg og Torben Fine.
Alle ønskes rigtig mange gode kampe og
oplevelser som fodbolddommer - og husk,
jeres første fløjt må gerne være så højt, at
toget i Sønderborg kører for tidligt.

Mange tak for opmærksomheden ved min 60
års fødselsdag! Hilsen Carlo

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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