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TAK FOR EN GOD
SÆSON
Turneringen er for de fleste holds vedkom-
mende nu slut og alt i alt kan NB efter min
mening være tilfreds med sæsonen 1997.

Sportsligt har året godt nok ikke givet alt
for mange spektakulære præstationer -
men klubbens aktlvitetsnlveau har som
sædvanlig været meget højt.

På de kommende generalforsamlinger i
Januar gives der en mere detaileret status
på sæsonen og her i klubbladet vil de
enkelte afdelinger ( senior - ungdom - OB )
i næste udgave berette lidt mere om deres
bedrifter.

I skrivende stund er 1.holdets sidste kamp
endnu ikke spillet og dermed er det endnu
ikke afklaret, om vi rykker op i serie 3.
Men lige meget hvad det bliver til, skal alle
på og omkring holdet have ros for deres
indsats i den forløbne sæson,

Bob og hans mandskab har stoppet nede
turen og nu er vi igen flere der tror på
fremgang i seniorafdelingen.
Kan truppen suppleres med et par opryk-
kere fra ynglingeafdelingen bliver det med
sikkerhed ikke mindre sjovt og spændende
at følge holdet i den kommende sæson.

Seniorafdelingen er på rette vej - men
endnu et godt stykke fra "målet" I

Jeg håber at trænerne og spillerne kan
bevare optimismen til opstarten af den
nye.sæson.
Lykkes det,kan vi glæde os til turneringen
1998.

Held og lykke med det!

Peter Glock

SVERIGE KALDER f

Nord-Als Boldklub har fået en indbydelse
til et internationalt stævne fra Nordborg's
venskabsby Finspång i Sverige.
Stævnet afvikles i løbet af sommeren 98
og NB har planer om at sende 2-3 ung-
domshold afSted.

MINIKONFERENCE
OM FEST-l-BY
Lørdag den 22.11.1997 afholder NB en
"mini-konference" som fokuserer på vores
engagement i FEST-l-BY.
Formålet med arrangementet er at støtte
Fest-i-by komiteen med "råd og.dåd".
Der inViteres ca. 20 personer til denne
opgave.

TIL TERMINSKALENDEREN
22.1.98 : Generalforsamling i OB-afd.
29.1.98 : NB-generalforsamling

LANGES.
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vI Bente Sudergaard
Storegade 35 - Nordborg

tlf. 74451711

NORDBORG
AUTOVÆRKSTED lIS,
Nordborg, Th. Brorsens Vej 1 , tlf. 7445 1547

NYT FRA DAMERNE
Søndag den 28. september drog dame-
spillerne afsted til regiensmester-
skaberne, der denne gang skulle afvikles i
Vojens. Heldigvis var vejret i år lækkert i
modsætning til sidste år. RegIonsmester-
skaberne er efterhånden blevet en tradi-
tion for dameafdelingen, og vi plejer da
også at vende hjem med en medalje af en
eller anden slags.

Sådan skulle det desværre ikke gå i år.
Første kamp mod ærkerivalerne fra
Lysabild endte O-O,men det var vi egentlig
godt tilfredse med, og med en sejr på 1-0
over Hegnslev, startede det egentligt
meget godt. For at gå videre til semifi-
nalerne skulle vi vinde kampen mod
Kroager, men den endte O-O.
Medaljerne måtte vi i år overlade til et
andet hold, men set fra den mere positive
side er vi stadig ubesejrede i denne sæ-
son, da vi i den indledende turnering vandt
samtlige kampe.

Annette

08-8 KREDSVINDER !
For OB-Ber sæsonen 97 forløbet særdeles
tilfredsstillende. Her nogle facts:
18 kampe, 43 polnts, målscore 58-24, og
dermed blev vi vinder af rækken I
Topscorer blev Henning Larsen med 19

matas

mål efter tæt opløb med John Bramann
med 12 mål. .
Arets profil "lille Kurt" ydede en stor
præstation i målet.

Den 5.10.97 deltog vi i kredsmesterske-
berne i Åbenrå med et tilfredsstillend
resultat. 3 kampe blev spillet med 1 sejr
og 2 knebne nederlag til følge.

Jeg vil som holdleder gennem de sidste 3
sæsoner sige tak til alle spillere for et
fantastisk godt kammeratskab. Det har
været en fornøjelse at "styre" holdet til
mange sejre.
Da jeg nu stopper som holdleder, vil jeg
ønske alle OB-B spillere tillykke med
oprykningen til A-rækken.

Bjarne

Bestyrelsesmøde f

NYTT0JHOS Cafe & Pizzerl«

I Sandbeckl JEf-CElllER

QkJ Cø'iR,,,,.Stort udvalg idametøj SALG
Storegade 37 - Nordborg Storelade l!i, Nordborg Storegade 27 B - Nordborg

Tlf. 74 4!i is 79 t1f.74 4!i 01!i2 tlf. 74 49 05 67

DET BESKYTTEDE VÆRKSTED
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Th.Brorsens Vej 56, Nordborg
tlf. 7445 47 79

Søvej 3, Langesø
tlf. 4517 53

ØSTERLUND
Mellemvej 16,6430 Nordborg

tlf. 74 49 04 50

Slud 4" I,d" 1
Vi udlejer

Borde-Stole- Tæppeplac:ler-Scene

l/S COM.-ARR.

KROGHS
BAGERI

dl. 74 45 19 19
Nord-Als Idrætscenter

TRÆNING 97/98
INDENDØRS
Nord-Als Idræts center - hal 2
~'~ dag 18.00-19.30 Lilleputter

dag 19.30-20.15 Lillep.piger
Tirsdag 20.15-21.00 Piger
Tirsdag 21.00-22.00 Jun.+Yngl.
Onsdag 15.00-16.00 ledig tid
Onsdag 16.00-16.45 Miniput C
Onsdag 16.45-17.35 Micro 91
Onsdag 17.35-18.25 Micro 90
Onsdag 18.25-19.20 Micro 89
Onsdag 19.20-20.20 Drenge
Onsdag 20.20-21.00 Damer
Onsdag 21.00-22.00 Senior+OB
Nord-Als Idrætscenter-gymn.sal
Onsdag 16.00-17.00 Sandkasse
Østerlundhallen
Torsdag 16.00-17.00
Torsdag 17.00-18.00
Søndag 11.00
Husk!
De enkelte afdelinger har mulighed for
at søge ledige haltimer i weekender.

•••.Jntakt Verner på telefon 74453146.

ledig tid
Miniput A
OB-afd.

Husk" Efterårsmødet"
mandag den 27.10.1997

kl. 18.30 i klubhuset.
(Gælder NB' s stabsfunktioner)

FRiSøR
Bent Enllhø"

tlf.
7445 oa 40

Hllvnl>J_ø autllco..,t_
øenyt fOrdelen ved tldebeetJllinfl

OLDBOYS SE HER
Prøv noget nyt - start den nye sæson
allerede nu - måske kan vi forebygge
skader ved at holde os "i gang" vinteren
over.
Vi spiller hver søndag fra kl.11.00 i øster-
lundhallen med start den 26.10.97.

Carsten

LANDSMESTERSKA8ET
Yngltngenes' tur til LM'97 i Benløse på Sjæl-
land i dagene 5.- 7.9.97.
Vi tog fra Nordborg fredag k1.13.30 med bus.
Efter endt opsamling i hele Sønderjylland,
kom vi til Benløse ca. kl. 18.00.
Lørdag morgen skulle vi så spille fodbold. Der
var kun en pulje med 4 hold.
Vores modstandere var Auning fra R,anders-
egnen, Erritsø fra Vejle Amt og Gørlev fra Nord-
sjælland.
Stævnet blev afviklet som doppelt turnering
med 4 kampe om lørdagen og 2 kampe om
søndagen.
Vi tabte desværre alle kampe f

Lørdag aften var det "stor galla middag" i
hallen med fest tilkl. 01.00 - her gik det bedre
for os.
Søndag var der afgang fra Benløse kl.16 og vi
var hjemme igen ca. kI.22.00.

fortsætter på næste side

l.VLA.R.~SSEN
SPORT

AARUP -Tl1.64 4.3 ~o 12
et; sodt; .eed at; b.ØD.dJ.e•••••

K.o:n:t;a.kt "Ve:rn.er -af. '74.4.53~4.&
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Det var et par gode dage sammen med de
unge mennesker. Nok med at de efterhån-
den blevet godt trætte, opførte de sig
pænt, det vil vi gerne takke dem for.

John Nørgaard og Henning Car/son

lfSQBT NYTI
FEST-l-BY REGNSKAB '97
Regnskabet er nu afsluttet med et over-
skud på 119.458 kr.
Beløbet kommer til fordeling i NB og NH.

NORD-ALS CUP
Stævnet for ungdomshold afholdes også
næste år. Foreløbig termin er 9.8.98.

7-MANDS MÅL
Idrætsfonden for Nord-Als har bevilliget et
nyt sæt 7-mands mål til den kommende
sæson. Tak for det!

AFSLUTNINGSFEST 1997
Pa lørdag den 25.10.97 afholder klubben
sin traditionelle afslutningsfest i Havn-
bjerg skoles aula hvor der forventes
mellem 120-140 deltagere.
SPORTENbringer i næste udgave navnene
på alle som i løbet af denne aften blev
hædret for en god indsats for klubben.

FIB MANGLER BLUSER!
Fest-i-by komiteen mangler en del bluser
som blev udlånt i forbindelse med diverse
arrangementer, bl.a. Kulturnatten i au-
gust.
De bedes omgående afleveres til Birgit
Lyngkilde. Rugløkke 15.

INDEFODBOLD
TURNERING
Nord-Als Boldklub har i den kommende
turnering 24 hold tilmeldt. Her er dato-
planen for sæsonen 1997/98.

08.11/09.11 Dr.A starter
15.11/16.11 Alle hold spiller.

13.12/14.12 Alle hold spiller.
10.01/11.01 Alle hold spiller.

17.01/18.01 RF for Senior H + D.
24.01/25.01 RFfor Dr.A, Jun.H og

Ynglinge.

31.01/01.02 Micro, Minip.,
Lp.B+C, Dr.B+C, OB,
Lp.piger og Piger spiller
4.runde.
Dr.A,Jun.H, Ynglinge,
Sen.H+D spiller JM.

21.02/22.02 Lp.B+C, Dr.B+C,OB,
t.p.piger og Piger spiller
RF.

28.02/01.03 Micro har afsl.stævne.
Minip. har afsl.stævne
eller spiller RF.
Lp.B+C, Dr.B+C,
Lp.piger og Piger spiller
omJM.

07.03/08.03 OB spiller om JM.

14.03/15.03 Minip. spiller om JM.

:a
Alle hold ønskes en
rigtig god turnering I

MED LANDSHOLDET
I GRÆKENLAND

Jeg var så heldig at modtage Leo Danin's
Mindelegat for mange års ungdomsarbe-
jde og legatet skal bruges på en fodbol-
drejse i ind- eller udland. Jeg fik tilbudt
en tur med landsholdet til Athen, det tog
jeg imod med åbne arme.
Torsdag den 9. oktober skulle jeg mødes

ed de øvrige rejsedeltagere i Kastrup
fthavn.

Vi var 298 passagerer, som skulle med,
det var selvfølgelig spillerne fra A-holdet,
endvidere U21-holdet, sponsorer, ud-
valgsmedlemmer etc., altså udelukken-
de DBU-deltagere.
Vi ankom til Athen kl. 14.10, hvorefter vi
i bus blev kørt til Athens Hilton Hotel, et
5-stjernet hotel! Det var meget flot, så
lille Petersen fra Nordborg var kommet i
byen.
Der var et aftenarrangement på noget
der hed Vorres Museum. Her var der

mulighed for at se græske møbler,
keramik, tæpper og andre antikviteter. I
galleriet blev der serveret stor middag.
Det var meget spændende at være med
til.
Fredag morgen kom vi ned til et im-
ponerende morgenbord. Herefter var der
arrangeret et minikrydstogt i det græske
ø-hav, vi besøgte to små øer undervejs.
Det var en meget flot tur. Aftenen var til fri
disposition. Vi var nogle stykker der fulg-
tes ad for at se lidt på byen og få noget at
spise.
Om lørdagen var der ikke noget fast pro-
gram, så mange af os tog ud for at se
Akropolis samt andre spændende steder,
det er virkelig imponerende at se.
KI. 19.00 afgik bussen så til Olympic sta-
dion, hvor slaget skulle stå, nemlig VM-
kvalifikationskampen Grækenland - Dan-
mark. Det blev en nervepirrende kamp og
resultatet er vel kendt af alle. Umiddelbart
efter kampen var der busafgang til
lufthavnen, men på grund af stor kaos
blev vi temmelig meget forsinket. Vi skulle

forts. næste side
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være ankommet til Kastrup kI.02.50,
men ankom først kl. 04.30.
Søndag middag var jeg tilbage i Nordborg
- godt træt oven på de mange indtryk.
Det var en stor oplevelse at være med på
en sådan tur og jeg vil meget gerne sige
Nordals Boldklub tak for indstillingen til
dette legat, som gav mig den mulighed at
få denne rejse.

9

HUSK
Nord-Als Boldklub afholder

hver onsdag kl.19

LOTTOSPIL
i Havnbjerg skoles aula

JULEKALENDER
Søndag den 9.11.97 kommer NB's po-
pulære julekalender på gaden.

Ungdomsafdelingen er denne formiddag i
byen og sælger kalenderen ved dørene.
Her ses billedet der pryder årets kalen-
der, og som sidste år, bruger SPORTEN
også denne gang motivet til en lille
konkurrence. SPORTEN vil ganske enkelt
vide af læserne:
Hvor mange personer er der
på billedet?
(Personerne der spejler sig i glasdørene
skal ikke medtælles)

Vil man være med i lodtrækningen om en
flot

Fritidsdragt

THE DOCUMENT COMPANY
RANIK. XERO~

MALERMESlIER~-rp-e-~-4-~
MeHemvejj21 -·NIordlllorg

744518SZ!

skal man gætte rigtigt, eller være tættes
på det rigtige svar. Svaret skrives på en
seddel eller et kort og sendes eller
afleveres til Peter Glock, Midthaven 25,
senest den 15.12.97.

- så behøver du kun at handle et sted

NORDBORG

Et tip!
Køb kalenderen og tæl personerne på et
stort flot farvefoto, og så har du oven i
købet en chance mere for at vinde en flot
præmie i kalenderens julelotteri.

Bagerafdelingen :
Mandag 7-18.00
Tirsdag 7-18.00
Onsdag 7-18.00
Torsdag 7-19.00

'Fredag 5.45-19.00
Lørdag 6.30-14.00

Åbningstider :
Mandag 9-18.00
Tirsdag 9-18.00
Onsdag 9-18.00
Torsdag 9-19.00
Fredag 9-19.00
Lørdag 9-14.00

~HD~./Ul'
_ .VJli ...

" INTERSPOIIr
rohleder SDOrt
GÅGADEN- SØNDER~AG - TlF. 744241 10

NYGADE 14 - GRAs:rEN, - TLF. 74 65 21 21

~
UnibankSILVAN

CM an ".WI.T. ..

""'IH. 311,NordbOl1ll
.~J~4a14a7

StatIonsvej 4 , Nordborg
tlf. 74 45 05 33

•':"\
". ; l", ••

. \'" .... ;,:;'

74453764
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Få en god start
Er du mellem 10 og 20~ Er der noget, du
gerne vil spore sommen til? Vil dll hove høj
rente for dine penge her og nu? 'Vil du
kunne hente dine penge, når del passer
dig? Vil du hove mulighed lor ol låne?
Så få en SlarUobKomn~lo~I .2!!!!!!
ben opfylder "'"
alle dine krav. START JOBI
Kom ind og
snak med os.

K O N r O

SYDBANK
Sønderjyllamd

Nord-Als Boldklub siger tak til SILVAN i Nordborg for træningsdragterne til 1.holdet.

gaver der mangler hjælp til og herefter
sørge for at komme i kontakt med foræl-
drene.

FLERE GØR MINDRE
Tirsdag den 7.10.97 blev der afholdt et
møde for forældrene til spillere I NS's
drenge - og pigeafdelIng.Storegade . Nordborg

Tlf. 74 45 16 10
En måde kunne være at samle forældrene
iJ.m. opstart til. den kommende sæson og
på dette møde gennemgå planerne for det
kommende år og samtidig finde de foræl-
dre, der ville hjælpe med bestemte ar-
bejdsopgaver.

Emnet for kurset var "lederrekruttering
og forældresamarbejde" og JSU havde
sendt Ole Schmldt fra Jels som Instruktør
på kurset.

Nord-Als Boldklub's klubdragt
kan købes hos os

Emnehæftet "lederrekrutterlng - flere gør
indre" blev udleveret og gennemgået.

tleen er at arbejdet i klubben deles op i
mindre omfattende opgaver som foræl-
drene så har tid og lyst til at hjælpe med.
For eksempel kan 2 forældre planlægge
kørselsordningen og 2 andre kunne plan-
lægge deltagelsen i et stævne eller lig-
nende.
På denne måde kan trænerne, be-
styrelsen m.v. aflastes for nogle arbejds-
opgaver og således koncentrere sig om
andre ting.
Opgaven for bestyrelsen og ungdomsud-
valget er således at fortælle hvilke op-

Er der forældre der har kræfter til at
hjælpe yderligere, er der rnullgheder nok.
For eksempel lottospil, julebal, Fest-l-by og
meget andet.Q84 Q8 SEIMCE

vjF.Laurldsen
Langesø, Søvej 1, 6430 Nordborg, tlf. 74450163
AUTOREP., VASKEANLÆG, ØKONOM/TEST

På kurset deltog der 15 forældre og vi
måtte desværre konstatere at 10 forældre
blev væk, selvom man havde tilmeldt sig til
kurset.

Tak til de fremmødte. Ungdomsudvalget
arbejder videre med emnet og vil vende
tilbage i.f.m. sæsonopstarten næste år.r,I' røl' o

AndersStore de - Nordbor - tlf. 744& 00 70
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