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HJÆLP SØGES
Efter ungdomsformandens indlæg i
sidste nr. af klubbladet med over-
skriften "flere gør mindre" er der nu
mulighed for at tage fat i et praktisk
eksempel.
Klubben søger nemlig en del
hjælpere til afvikling af NORD-ALS
CUP 1998.

Fodboldstævnet afvikles i week-
enden 8.-9.august og der forventes
deltagelse af 40 - 50 hold.
Stævnet er for microputter, miniput-
ter, lilleputter, småpiger og lilleput-
piger.

Vi søger hjælpere på "alle nive-
auer", d.v.s. personer som vil tage
ansvar for en bestemt aktivitet og
andre der vil hjælpe ved disse ak-
tiviteter.

Planlægningen starter allerede i lø-
bet af januar og derfor er vi meget
interesseret i at høre fra dem, der vil
hjælpe os.

Det drejer sig om opgaver i for-
bindelse med en tombola,
stævnekontoret, afvikling af fodbold-
stævnet og diverse aktiviteter uden-
for fodboldbaneme.

Alle interesserede vil blive indkaldt til
et fællesmøde i løbet af januar eller

februar, hvor man får at vide hvad
det hele går ud på, og hvor man kan
"tegne" sig til en bestemt opgave.

Vi du hjælpe os, så kontakt venligst
John Callesen på tlf. 74490840
inden den 1S.januar.
Du bliver så på et senere tidspunkt
indkaldt til nævnte møde.

på forhånd tak for din interesse!
Peter G/ock

l
JULEKALENDER
Igen i år kan vi melde alt udsolgt -
2000 julekalendere er solgt og
klubben kan glæde sig over et flot
overskud.
Søndag den 9.nov. var alle ung-
domsspillere indkaldt til at skulle
sælge julekalendere og stor var skuf-
felsen da kun ca. 30 spillere mødte
op. De fremmødte gjorde det dog
godt og der blev solgt ca. 600 kalen-
dere denne dag.
Herefter fik vi Carlo i gang og så gå
det jo hurtigt - i løbet af en lille uge
var yderligere 750 kalendere solgt.
Resten blev selvfølgelig også solgt -
takket været igen en ihærdig indsats
fra Carlo's side. Tak for det.

LANGESØ
HERREFRiSØR

v/John H. Rasni ussen
Mågevej 2, Langesø

undgå. ventetid - bestil tid

tlf.7445 1231

M.PERREGAARD A/S

B-lljilmet I .:enINm
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KORN - FODERSTOFFER

NORDBORG MOMMARK
t1f.74450150 t1f.74407910
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Mellemvej 21 - Nordborg
tlf. 74451852

F;S-
Unibank

Stationsvej 4 - Nordborg
tlf. 74 45 05 33

Parallelvej 2 - Lavensby
tlf. 74490883

Center Sko
Helmut Buss

Havnbjerg Butikcenter
tlf. 7445 33 74

Et godt sted at starte
I§I, mENI DANSKE BANK

Nordborg Afdeling
Storegade 28

tlf. 74 45 0105

INv1 Syn
! •

JØRGEN HANSEN
AUT. EL & VVS INSTALLATØR
STOREGADE30-NORDBORG

Tlf. 74451540
Fax 74 45 1541

K.•V.·Optik
Rideplladseo 1 : 6430 Nordl!:mrg ..Telefon 74 45 15 5,11

ABC EL & VVS

Reklameplads til salg

hmt 7•• Holm 6430 Nordllotg

TIf: 74 45,0291
Blltefiøfon"r4D 1'1'494'6& 40 17'49146.

1
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NORDBORG
AUTOVÆRKSTED liS,
Nordborg, Th. Brorsens Vej l , tlf. 7445 15 47

matas
vI Bente Sudergaard

Storegade 35 - Nordborg
tlf. 74451711

CHARLlE'S DISCO-SHOW - spiller igen til årets julebal i Nordalshallen

JULEBAL NR.15
Traditionen tro afholder NB julebal
2.juledag i Nord-Als Idrætscenter.
Det første julebal blev afholdt i 1983
og vi er således nået til et mindre
jubilæum, nemlig 15-års jubilæum
for juleballet.
Opskriften for årets julebal er den
samme som for 15 år siden : et
levende orkester, et godt diskotek og
masser af mennesker i julehumør.

Den levende musik leveres i år af
"HEAVEN" - et 4 mands orkester fra
Ringe og omegn.

Diskoteket er det samme som alle
tidligere 14 år - CHARLlES'S DISCO
fra Nordborg - og i anledning af ju-
bilæet har diskoteket lovet en aften
med masser af lys, lyd og musik.

30 hjælpere fra NB sørger for den
praktiske afvikling af arrangementet.

Skulle der være personer blandt
SPORTEN's læsere der har tid og Iyl>.
til at hjælpe 2.juledag fra kl. 21.00-
04.00 kan man kontakte Karsten Sigs-
gaard på tlf. 74 45 09 23 eller Anders
Ebsen på tlf. 74490018.

NYT TØJ HOS JEL-CENTER Cafe & Pizzeria

I Sandbeckl QGJ Cale R"",aStort udvalg i dametøj SALG
Storegade 37 - Nordborg Storegade 27 B - Nordborg

Tlf. 74 4515 79 Storegade 15, Nordborg tlf 74 49 05 67
tlf.74 45 Ol 52

DET BESKYTTEDE VÆRKSTED
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Sltl~t4" ',sf,. 7
Vi udlejer

Borde-Stole- Tæppeplader-Scene

l/S COM.-ARR.
dl. 74 45 19 19

Nord-Als Idrætscenter

ØSTERLUND
KROGHS
BAGERI

Mellemvej 16 , 6430 Nordborg
tlf. 744904 50

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

Søvej 3, Langesø
tlf. 4517 53

FEST-l-BY
MINIKONFERENCE
Lørdag den 22.11.97 var der 18 per-
- ner samlet for at diskutere Fest-i-

Formålet med arrangement var at
give Fest-i-by komiteen nye input og
gode ideer til både programmet og
selve udvalgsarbejdet.

Der er nu fremstillet et udførligt
referat fra dagen, som udleveres til
kommiteen og alle interesserede.

En af opgaverne var at udarbejde et
"ønskeprogram" for Fest-i-by 1999.
Her er de aktiviteter som grupperne
gerne vil se på plakaten :

- Arrangementer i byen
- Børnenes Dag
- Damefrokost
- Familiecykeltur

ottospil
- ordals drenge/piger (Stjernetræf)
- Actionarrangement
- Fællesspisning lørdag aften
- Herrefrokost
- Kræmmermarked

- Ladies Night
- Top idrætsarrangement
- Børne loppemarked
- Fest ( for de unge)
- Gadeturneringer i fodbold/Mndbold
- Halbal ( som julebal)
- Helikopterrundflyvning eller lign.
- Kontantlotteri
- Miniplayback show
- Nord-Als stærkeste kvinde/mand
-Orienteringsløb
- Splatterpistoler / paintball
- Arets kamp

Det bliver nu spændende at se om
komiteen kan realisere nogle af ide-
erne.

P.G.

TAK
Tak til Jan, Søren og "pigerne"
for det fine billede vi fik.
Vi glæder os altid til at komme
og se jeres kampe og føle den
positive ånd, der er på holdet.
Vi ses snart, indendørssæsonen
står jo for døren.

Kirsten og Helge

l.VIAR~SSEN
SPORT

.A.A.B.UP- TU.'. &4 43::10 I2
e~.od~ .~d a~haDdJ.e•••••

~Oll11:a.k1; 'V"e:r:ner - d:I.'. 74433::146

FRiSØR
Bent Enghø"

tlf.
7445 OB 40

HavnbJ_ø _tlkoent_
aenyt fOrdelen ved tidab •• Wing
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Nord-Als Boldklub's populære Lottospil fejrede for et par uger siden "7 år i
Havnbjerg skoles aula". I denne anledning var der lodtrækning om gratis kort
frem til sommerferien. "Lotto-chef' Carlo Meyer overrækker her gevinsten til
den heldige vinder Ellen Ditlevsen.

MEDSYDBANK
TIL LOKALOPGØR
Søndag den 23.11.97 var NB's yng-
linge-, junior- og drengespillere in-
viteret til at overvære kampen
mellem Vejle B. og Arhus Fremad.

Sydbank Nordborg stod bag invita-
tionen, der omfattede bustur, gode
siddepladser til kampen og et besøg
på "Mc Donald's" i Vejle.

Præcis kl.12 var der afgang og lidt
skuffende var der 5 spillere der ikke
var mødt op, men 45 spillere og
ledere fra NB kunne tage afsted i
selskab med Poul Wehmeyer og Al-
fred Hansen fra Sydbank.

Undervejs blev der tippet om kamp-
ens resultat og der blev afholdt en
konkurrence med spørgsmål om lidt
af hvert.
Vi ankom i god tid til kampen og
sammen med de øvrige 2400
tilskuere, overværede vi en ganske
spændende kamp, der jo endte 3-3.

Herefter kørte bussen til Mc Donaids
i Vejle og i løbet af 15 minutter var
der burgere, pommes frites og Cola
klartil alle 47 mand.

Fra NB skal der lyde en stor tak til
Sydbank for et godt initiativ og
speciel tak til Poul og Alfred, der
sørgede for at turen blev afviklet på
en god og ordentlig måde.

Anders Ebsen
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SENIORAFDELINGEN
ORIENTERER
Først lige et lille "suk" omkring
JyskeVestkysten's artikel om NB fra
slutningen i november.
Journalisten havde åbenbart mis-
forstået en hel del, så derfor her et
par facts omkring seniorfodbold sæ-
son 1998.

Senior damer
Freddy Thygesen er ansat som
træner for sæson 1998.
Første spillermøde er afholdt den
5.11.97. Målet er, at vi kan få et
11-mands hold op at stå for sæson
1998.

Senior herrer
.holdstræner er Bob Jørgensen,
.+3. holds træner er Steen Isaksen.

Træningen til den nye sæson starter
lørdag den 31.1.98 og herefter vil
der være træning tirsdag/torsdag og
lørdag.
1. og 2.holdet er tilmeldt JBU's
træningsturnering og der er fore-
løbig 3 seniorhold til turneringen.

Målmandstræner
Vor tidligere 1.holds målmand
Preben Naef vil forestå målmand-
stræning af klubbens målmænd i
sæson 98.

Materialeforvalter
Ny materialeforvalter i den kom-
mende sæson er Jan Wind.

Yderligere informationer vil følge
når sæsonstarten nærmer sig.
Seniorudvalget ønsker alle i NB en
glædelig jul samt et godt nytår.

Bjarne Skou

Trænerne Steen Isaksen - Freddy Tygesen - Bob Jørgensen ( fra venstre til
højre) er klar til sæsonen 1998.
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GENERALFORSAMLING
Nord-Als Boldklub indkalder til ordinær Generalforsamling

Fredag den 30.1.98 på Nørherredhus
Dagsorden iflg. lovene

*
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i

hænde senest 4x24 timer før generalforsamlingen.
*

Efter mødet serveres et beskedent arrangement

Vel mødt!
Bestyrelsen

"Spillermøde" under afslutningsfesten.

SPILLERMØOE
Den 5.11.97 blev der afholdt spiller-
møde i dameafdelingen, hvor vi
skulle drøfte sæsonen '98 med
vores nye træner Freddy Thygesen.

Der dukkede 10 spillere op til mødet,
og et par stykker meldte afbud.

Freddy fortalte lidt om, hvordan han

gerne vil have at træningen skulle
forløbe, og derudover skulle vi se
på, om det eventuelt er muligt at
stille et 11-mandshold til næste år.

Som enhver kan regne ud er det
ikke nok med ca.12 spillere, så hvis
der er andre damer ude omkring, der
gerne vil spille fodbold, skal I en-
delig møde op til træningen.

Annette
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THE DOCUMENT COMPANY
RANII~XERO~

MALERMESlIER

~"~-I!!-L.-;-~
Mellemveji21 .-NkJrdborg

744518~~

- så behøver du kun at handle et sted

NORDBORG

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

~~D~.,ka'
- • "Ii ...

" INTERSPOIIr-
rohleder S-Dort
GAGADEN - SØNO~OORG - TLf. 744241 10

NYGAOE114-GRAsrEN-liLF. 74 652121

~
U''libank

Stationsve) 4 , Nordborg
tlf. 7445 05 33

•".'.-.':-.~'-....ø -
E'· rr:. ". ,

74453764

SILVAN
Gdlt Dl/r NI/NU.__

Holm.aede 311, Nordborg
tIf~J4I451457
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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 muli9lhed for at låne?

Så Få en StarUobKo)nn~to~1_~~~~
Den opfylder S= 'lJD
olle dine krav. TARTJUOI

Kom ind og
snak med os.

K O N r O

SYDBANK
Sønderjyllamd

NB's 2.hold har fået sponsoreret trøjer og træningsdragter fra KVICKL y i
Nordborg. Her ses holdet i deres flofte trøjer.

JUL pA STOREGADE
Også i år var Nord-Als Boldklub på
pletten da NORDBORG PÅ TOP-
PEN kaldte for at skabe "julehygge"
på Storegade.

Storegade . Nordborg
Tlf. 7445 16 10

Nord-Als Boldklub's klubdragt
kan købes hos os

Når denne SPORTEN udkommer,
er de første arrangementer allerede
afviklet.
Dog kan det endnu nås at se hvad
klubben har stillet an.
Det sker for sidste gang lørdag den
22.december fra kI.13-18.00.

G NERAL-
FORSAMLINGQØ4V/!!!d~

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

Besøg NB's julebod ved det gamle
rådhus på Storegad. Her kan der
købes æbleskiver, glogg og Gam-
mel Dansk.
Hvis vejret tillader dette, er her også.
bordfodboldspillet fra klubhuset, at
finde som alle gratis kan spille på.
Besøg NB's julebod - vi glæder
os til at se dig I

Oldboysafdelingens årsmøde
afholdes

Torsdag den 22.1.98
-kI.19.00

i NB's klubhusr,I' røl' o

*
Dagsorden iflg. lovene

Store ade - Nordbor • tlf. 74450070
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