
dbyde/serne til årets Nord-Als Cup - som afholdes søndag den 9.august - er sendt ud.
Her ses NB's microputhold med træneren Per Hannemann, som sidste år fik en flot
l.plads ved stævnet. Mon ikke de glæder sig til at forsvare titlen ved stævnet '98 ?

Bob fortsætter
Selvom sæsonen '98 knap nok er begyndt
har bestyrelsen allerede til det kom-
mende år sikret sig en træner for NB's
bedste seniorhold Bob Jørgensen fortsæt-
ter, og denne løsning vil mange i klubben
sikkert hilse med tilfredshed.

Igen MARABU-DAG
NB afholder for anden gang dette po-
pulære arrangement for drenge og piger
fra børnehaveklassen til og med
5.klasse. Det bliver med sikkerhed igen
en festlig dag med masser af aktiviteter.
Læs mere om arrangementet på side 11.
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Det kribler
og krabler !
Nu er tiden ved at være der til det, det
hele drejer sig om, nemlig de første
turneringskampe. Det kribler og krabler
for at at komme i gang I

S dan or dot hvert år, men alligevel en
h rus føl Ise hver gang. I år måske netop,
på grund af de forventninger jeg (vi) har til
den kommende sæson.
Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg
håber, tror og forventer, at vi slutter helt i
top. Når jeg siger vi, så mener jeg 1.
holdet og 2. holdet. Store ord, men ikke
urealistiske.
Siden træningsstart den 1. februar har
der været gennemsnitlig 30 spillere til
træning hver gang, og alle spillere har
virkelig arbejdet ihærdigt. Med det spiller-
materiale, vi råder over i øjeblikket, giver
det helt automatisk større konkurrence
og dermed også større intensitet i den
daglige træning. Så jeg håber meget at
det smitter af på turneringskampene, der
starter Skærtorsdag. For at få opfyldt sæ-
sonmålet, skal alle spillere og os trænere
arbejde hårdt og have stor vilje, for at
realisere disse forventninger.

Men, uanset hvordan det går, så husk at
fodbold er skabt til glæde og fornøjelse. Dette
vil jeg huske og håber ledere, trænere og
spillere i NB vil gøre det samme.
Jeg ønsker alle hold i NB held og lykke i
sæson 1998.
Det er skønt at være NB'er!

Bob Jørgensen, seniortræner

Kort nyt
Lilleputholdet har været på træningslejr
hos Superligaholdet AGF.
Det har ifølge spillerne og trænerne været
alle tiders oplevelse. SPORTEN bringer i
næste udgave mere om turen.

Samme hold har i weekenden 28./29.3.98
været i Tyskland for at deltage i Nordersted
Cup sammen med 15 andre hold. Hvordan
det gik holdet kan der også læses om i
næste udgave af SPORTEN.

3 ungdomshold fra NB skal sidst i maj rejse
til Tyskland for at deltage i FC Lola's 50 års
jubilæumsstævne. Det drejer sig om et mi-
croput - miniput - og lilleputhold.

Nordborgs venskabsby Finspång i Sverige
afholder til sommer et stort internationalt
fodboldstævne for ungdomshold. NB har
sammen med andre nordalsiske klubbe:
givet tilsagn om deltagelse med flere hold.

Per Petersen, veteranspiller, Fest-i-by de-
potmand og klubbens fanebærer, var bedst
ved Club 22's bowlingturnering den 27.3.98
med "hele" 158 points.

LANGESø
HERREFRiSøR

v/John H. Rasm ussen
Mågevej Z, Langesa

IUldgå vm/did - butil tid

tlf.74 4512 31

M.PERREGAARD A/S

a.fjImet Ic:enIr\Imw-.._
(lj Gwdoru",2
T1t. 74468415
•• 211038

KORN - FODERSTOFFER

NORDBORG MO~
tlf.74450150 t1f.74407910
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Stationsvej 4 - Nordborg
tlf. 74450533

MALERMESTER

~

F:S-
Unibank

Mellemvej 21 - Nordborg
tlt: 74451852

Center Sko
Helmut Buss

Havnbjerg Butikcenter
tlf. 7445 33 74

Et godt sted at starte

~II!)ENI DANSIlE BANK

BlIIIId 7.••Holm 6430 Nordllorg,

m: 744502 D1
BIIte/emner 40 1'7'4946& 40 17'4946 I

Tillkllll.OO Døsnet rundt:
DIlGUCVARlRl kil 1iIfj!lde
BIIWE • AVISER lanken op ..
OIlKJ(EVARIR lil ••• k

~ IIøjtermft 13', 6430 NolldborS'=" TLE 74 451704·

Parallelvej 2 - Lavensby
tlf. 74 49 08 83

Nordborg Afdeling
Storegade 28

tlf. 74 45 01 05

ABCEL&WS

K.V.·Op,tik
Ridep.a~Jsen 1 ~6430 Nordborg· Telefon 74 45 15 5,11

INv1 Syn
J •

JØRGEN HANSEN
AUT. EL & VVS INSTALLATØR
STOREGADE30-NORDBORG

Tlf. 74451540
Fax 74 45 1541

Reklameplads til salg

@I~~~I~
• Solvarme • Ciil*'ttallation.1 Vilnne _ OIWir. V.,d

e Sant••• e Bllbrtllajclil

Enik; Jense!II II'VS Norfllborg ApS
- f.lM~s VVS.ln.t"II"!,,, Sor8ll .•.•·y.lll1nfl og; MoQcns' Grøu

Mellemll9j a 640l1'Nordoorg

Tølf!!fotl,74 45 SS &5iFu-74145 36 OS

Reklameplads til salg
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DET BESKYTTEDE VÆRKSTED KROGHS Slud 4" I'sf,s 1

BAGERI
Vi udlejer

ØSTERLUND Borde-Stole· Tæppeplader-Scene

Mellemvej 16,6430 Nordborg
Th.Brersens Vej 56, Nordborg l/S COM.-ARR.lir. 74 45 4779

tlf. 74 49 04 50 Søvej 3, Langesø til. 74 45 19 19
lir. 4517 53 Nor~Als Idrætscenter

NORDBORG
AUTOVÆRKSTED I/S

matas
vI Bente Sudergaard

Storegade 35 - Nordborg
tlf. 74451711Nordborg, Th. Brorsens Vej 1 , tlf. 7445 15 47

Efter kampene blev der traditionen tro
serveret gule ærter i klubhuset, efterfulgt af
præmieuddelingen.
OB-afdelingen siger tak til John "PICCOLO"
Larsen for arrangementet. Chresten

Bayern vinder
PICCOLO CUP

Hvis du har lyst til at hjælpe, eller du vil
høre mere om hvad du kan hjælpe med,
kan du kontakte:
John Callesen tlf. 7449 0840
Jesper Kirkegaard tlf. 74454645

Five a Side
Oldboysafdelingen afholdt lørdag den 7.
februar 1998 et stævne i hallen hvor 25
oldboysspillere fordelt på 5 hold deltog.
Efter et par hyggelige timer og en utrolig
Jævnbyrdig turnering blev vinderholdet
hædret i NB's klubhus.

Med deltagelse af hold fra flere eu-
iske storklubber (Milan, Juventus,

ern Munchen, Manchester U.,
Brøndby, Barcelona) startede oldboys-
afdelingen den nye sæson 1998.
Søndag den 22.2.98 mødte ca. 35 spillere
til den traditionelle sæsonstart.
Efter morgenmad og opvarmningsprogram
fik alle en god gang fodbold samt en
masse motion.

Pige-RakettenFlot kla ret!
Rigtige piger spiller fodbold - og i NB har vi da
også ca. 30 pigespillere der spiller fodbold på
pige· ogjuniordame holdet
Klubben har nogle dygtige og engagerede
trænere der sørger for pigerne.
Der er dog andre klubber der har langt bedre
"fat på" pigerne, og derfor vil NB nu også
gøre lidt mere for pigerne i klubbens område.

En delt 1.plads og en 2.plads for NB3 og
NB2 til microput 89 !
Henrik, Per og undertegnede ønsker jer til
lykke med det.

Vinderne blev Team "Expert" der bestod
af Erik Schwab, Preben Koch, Henning
Larsen, Jens Christian Steen og Torben
Jensen. Tak til Benny Jørgensen, der
havde arrangeret stævnet, samt til spon-
orerne CAFEROMA og SYDBANK.

Erik Nørskov lavede hat-trick!
Det blev en spændende formiddag med
jævnbyrdige kampe og en del af klubbens
gamle støtter både med og uden hund.

For at fremme pigefodbolden tibyder DBU nu
at hjælpe klubberne med et projekt der har
fået titlen "Pige-raketten".
"Pige-raketten er en slags omrejsende Fod-
bold Tivoli, hvor DBU-astronauten kommer
med en oppustelige raket, en rund op-
pustelige fodboldbane og mange andre
spændende aktiviteter og effekter.

Nord-Als Cup '98
VI er i gang med at planlægge dette års
Nors-Als Cup, som afholdes søndag den
8.august 1998.
I forbindelse med stævnet har vi brug for
din hjælp.
Hjælpen kan f.eks. bestå i at rydde op,
flytte mål, betjene kiosk, eller lignende.
Der er både store og små opgaver, som
alle skal laves for at det bliver en god dag
for deltagerne.

Det skal nævnes, at en vis superveteran
må gå en stor turnering i møde efter at

lavede et ægte hat-trick i en
rende kamp.

Vinder af turneringen, der er opkaldt efter
stævnets sponsor "PICCOLO", blev vundet
af Bayern Munchen med spillerne Hugo de
la Motte, Svend Haar, Ove Krogh, Jens
Christian Steen og Torben Jensen.

"Pige-raketten" kommer til Nordborg
mandag den lB.maj og vi håber at
mange nye spillere møder op denne aften.Samtidig VII VI gerne takke jer for Jeres

indsats i indendørsfodbold i sæsonen
97/98, også tak til forældrene for deres
opbakning.
Vi ses igen som miniputter!

Efterfølgende skal klubben så arrangere an-
dre aktiviteter til støtte for pige-fodbolden i
form af kurser, stævner og et "Pige-træf".

Tony

NYT TØJ HOS JEL-CENTER Cafe & Pizzeria

I Sandbeckl [&J Cali R,maStort udvalg i dametøj SALG
Storegade 37 - Nordborg Storegade 27 B - Nordborg

Tlf. 74 45 1579 Storegade 15, Nordborg tlf. 74 49 05 67
tlf.74 45 01 52

FRiSØR
Bent Enghø"

tlf.
7445 oø 40

HavnbJ_ø Butlkcant_
Senyt fordelen ved tidab •• tiRing

l.VIAR.K.US SE N
SPORT

~UP -TH. &4.4310 I2
eegode øt;ed aehE&Z1l.dJe •

K:o:n.-t;a.kt;V"er:n.er - tl:f. '744.63146
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Spændende Fest-i-by
program i år
Så er Fest-i-by komiteen klar med årets
program.
Der er igen lagt op til fem festlige dage i
begyndelsen af maj, hvor der serveres
underholdning for alle aldersgrupper og
alle tempramenter.

Man har selvfølgelig beholdt de tradi-
tionelle og populære aktiviteter på pro-
grammet, men i år bydes der desuden på
en del nye og meget spændende tiltag.
For første gang er også Havnbjerg blevet
impliceret i festlighederne. Her vil der
ligesom i Nordborg, være aktiviteter om
lørdagen med musik og børneunderhold-
ning.

Her et uddrag af årets Fest-i-by program

Onsdag den 6.maj
Fest-i-by starter traditionen tro med et
stort LOTTOSPILi Havnbjerg skoles aula. I
festteltet ved Nord-Als Idrætscenter op-
træder den kendte gruppe TØRFISK fra
Thyborøn. Der er gratis adgang til festtel-
tet.

Torsdag den 7.maj
Også i år spilles den legendariske
"fodboldkamp" mellem Nordborg og
Omegn med kendte nordalsingere.
Efter kampen spiller LARSNYBOE& TEN-
DER EXPERIENCE countrymusik i top-
klasse i festteltet, og 2 gange i løbet af
aftenen er der LlNEDANCE-opvisning.

Fredag den 8.maj
St.Bededag kommer børnenes helt egen
KØRESKOLEtil festpladsen ved Nord-Als
Idrætscenter.
Alle børn i alderen 3-12 år, der prøver en
tur i køreskolen, er med i lodtrækningen
om en flot præmie, som ikke er mindre
end en el-bil eller el-motorcykel.

Der er opstillet en kørebane med vejkryds,
lysregulering, fuld stop-skilte m.m. og der
køres på superflotte og nypudsede motor-
cykler med eller uden støttehjul.
Traditionen tro holdes denne dag den po-
pulære DAMEFROKOST.I år starter den
allerede kl. 13.00 og som noget helt nyt
holdes den nu i festteltet, som i år er
større og flottere end nogensinde.

På festpladsen optræder GEORGOLSEN,
Danmarks stærkeste mand, kl. 16.00
Denne dag er der også planlagt en aktion
med en REDNINGSHELIKOPTERpå fod
boldbanen ved festpladsen.

Lørdag den g.maj
Den landsdækkende konkurrence "VM I
BOLD" vil med sikkerhed blive det helt
store tilløbsstykke for børn i alderen 2-14
år. Med en lille smule boldteknik, og tre
spark mod mål kan der vindes en rejse til
DISNEYLANDi Paris, og man må ovenikø-
bet tages far, mor og en søskende med.
Fest-i-by vinderen kan også deltage i
landsfinalen, hvor der kæmpes om lom-
mepenge til turen. Konkurrencen starter
kl. 10.30 i Havnbjerg, fortsætter i Nord-
borg kl.12 og slutter på festpladsen med
finalen kl. 15.00.
I løbet af eftermiddagen spiller NB's
1.hold mod et hold fra LUXEMBOURG.

Om aftenen er der FÆLLESSPISNING i
festteltet for alle. Orkestret FLASHspiller.
Senere om aftenen afvikles en af de ind
ledende runder om titlen "MISS TOPLØS
'98". Aftenens vinder går videre til en
semifinale, hvor en flot placering automa-
tisk giver adgang til det store super-heat i
Skive. Her udtages så 10 piger til en uges
ophold på Mallorca, hvor "Miss Topløs '98
kåres" ved en gigantfinale.
Deltagerne i konkurrencen er med i kaplø-
bet om en samlet præmiesum på 100.000
kr. og de første 3 piger der melder sig til
Fest-i-by arrangementet modtager et kon-
tant honorar på 1.000 kr.

Fest-i-by er et kæmpe arrangement som
kræver rigtig mange hjælpere.
I disse dage bliver mange spurgt om de
ikke kunne tænke sig at give et nap med.
Heldigvis er der stadigvæk mange der
giver os tilsagn - men vi kan bruge endnu
flere I
Er der blandt SPORTEN's læsere nogle
som endnu ikke er spurgt om hjælp og
gerne vil hjælpe, bedes de kontakte Poul
Lyngkilde på tlf. 74454160. P.G.

Lørdag den g.maj er der 'VM I BOLD" iHavnbjerg, Nordborg og på festpladsen

Søndag den 10.maj Desuden vil der være fodboldkampe hver
Fest-l-by's sidste dag er en rigtig fami- dag.
liedag. Glæd dig til 5 festlige dage!
Der er stævner i håndbold og fodbold for
børn, man kan vælge en hyggelig CYKEL- H' I I
TUR med hele familien med efterfølgende Jæ P søges.
GRATISSILDEBORDi festteltet.
Festpladsen får besøg af BANANERNE,
kendt fra TV, som synger og danser for
børn og barnlige sjæle, samt DEN GULE

AMSE mp(j pI hørr)pc;hn v;

Fest-i-by 1998
International venskabskam p
F.C. Una Strassen

Luxembourg
Nord-Als Boldklub

Lørdag den 9.maj, kl. 15.00

~I
11



8
-,.,< ••.. -.

TRÆNINGSTIDER 1998
HOLD ARG. DAG TID KONTAKTPERSON TELEFON
Sandkasse 93+94 Tirsdag 16.00-16.45 Susanne Schmidt 74450057
Microput 91+92 Onsdag 16.45-17.45 Lars Johansen 74491779
Microput 9.J Manrrors 16.45-18.00 John Weber 74459912
Miniput 88+89 Tirsrrors 17.00-18.15 MichaelWerner 74491054
Lilleput 86+87 Tirsrrors 18.00-19.30 John Callesen 74490840
Drel1ge 84+85 Man/Ons 18.00-19.30 Alfred Hansen 74490238
Junior 82+83 Man/Ters 19.00-20.30 Rene Bøvard 74474917
Senior Tirsrrors 19.00-20.30 Bob Jørgensen 74420098

Lilleputpiger 86+,87 Tirsrrors 17.00-18.00 PrebenChristensen 7445489.J
. Piger 84+85 Man/Ons 18.30-19.30 Henrik Hald 74454051

Juniordamer 82+83 Onsdag 17.00-18.30 BethTietlje 74452952
Damer Man/Ons 19.00-20.30 FreddyThygesen 74433389

TRÆNINGEN FOREGAR VED NORD-ALS IDRÆTSCENTER

God opsta rt for
damerne
Opstarten var for damernes vedkom-
mende fastsat til den 23.2.98, hvor alle
var spændte på, hvor mange der mødte
op. Heldigvis var der ikke noget at være
nervøs for, da spillerne dukkede talstærkt
op.
Med sådan en god trup, er jeg overbevist
om, at det bliver et kanon hold.
Der er 12 registrerede spillere, hvoraf der
dog er et par, der døjer lidt med knæene.
På grund af de forholdsvis få spillere er vi
nødt til at spille 7-mands fodbold igen i år.
Så, er der nogle, der har lyst til at få lidt
motion,' sammenkoblet med socialt
samvær, er det helt sikkert værd at møde
op.

Annette

Suk fra dommeren
Som dommer eller spiller, oplever man tit
det påstyr, der opstår, når bolden ukor-
rekt dømmes ude af spil.
Så derfor kommer der her en lille tegning,

9

MAlERMESlIERcEI"~-e-L;-4-~
Mellemvejj21 -·NOrdtIJorg

74451852!

TRE DOCUMENT COMPANY
RANII(XERO~

- så behøver du kun at handle et sted

NORDBORG

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

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

der illustrerer meget præcist, hvornår
bolden er ude og hvornår den er inde.

bolde ude
af spil

bold ( i luften)
ude af spil

~.~ D~.,kJJ'
- \l!'Jnli ...Som man ser skal hele bolden være ude,

hvad enten det sker på jorden eller i luften.
Linierne hører nemlig med, til det areal de
afgrænser.

" INTER!iPCIIr~
rohleder SDOrf
GAGADEN' - SØNOI;ROORG - TLF.744241 10

NYGADE 1141-GRP.STEN- l"LF. 74 65 21 21

Annette

L"- ..•. "', .....e '.
E· .'

" !
, \,,' .,;~

74453764

SILVAN
CØIf Dør N.""", ..

HCDlmgecle 39, Nordborg
ur;_7~451457

~
lInibank

Stationsvej 4 , Nordborg
tlf. 74 45 05 33
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Få en god start
Er du mellem 10 og 20? Er der nogel, du
gerne vil spore sammen til? Vil du have he]
rente for dine penge her og nu~ ~il du
kunne henle dine penge, når del passer
dig? Vil du hove mulighed for ol låne?
Så få en StortJobKo::IO:I ~~~~
ben opfylder
olle dine krav. START JOBI
Kom ind og
snak med os.

K O N T O

SYDBANK
Sønderjyll and

z

~O-

~
W

Storegade . Nordborg
Tlf. 74 45 16 10

Nord-Als Boldklub's klubdragt
kan købes hos osQ.QI8 SERVIICE:

vlfF. Laurridsen
Lanmesø, Sø~ej 1, 6430 l'toIordbo~g, ~If~:7445 OH&3
AU1I'OIiÆP.· VASH'EANLÆG· ØKONO'''''1I'EST

r,I' røp

MARABU-dag
Igen i år arrangerer NB "Marabu-dagen"
og det foregår søndag den 17.maj på
banerne ved Nord-Als Idrætscenter.

Alle piger og drenge fra børnehaveklassen
til og med 5.klasse kan deltage, og som
de tidligere år er dagen delt op i 2 mo-
duler.
Om formiddagen er der forskellige ak-
tiviteter for alle og om eftermiddagen skal
den ældste gruppe i gang med en turne-
ring og for de yngste er der "fri leg".

Interesserede forældre kan møde op og
overvære aktiviteterne, klubhuset byder
på en kop kaffe og et stykke chokolade
( ikke overraskende MARABU-chokolade ).

Alle børn modtager chokolade, en smart
cap og en drikkedunk.
Selvfølgelig er det gratis at deltage i dette
spændende arrangement og undgornsaf-
delingen vil sørge for at alle børn i denne
alder har mulighed for at tilmelde sig.

Cl)d .val(, d"-fl,g-aA'Lg-
Billedet viser Nordborg
Idrætsforeningens Lholc for
35 år siden.

Bagerst fra venstre:
Klaus Hansen, Ib Clausen,
Thorvald Rasmussen, Per
Møllerskov, Marcus Clausen,
Hans Clausen og holdlederen
"Jønne" Petersen.

Forrest fra venstre:
Mogens Arnold, Jørn Søren-
sen, Arne Andersen, Helge
Zimmer, Benned Hedegård.

Store ade - Nordbor - tlf. 7445 00 70

Billedet er fra NB's skolecup 1998. I Nord-
Als Idrætscentrets foyer er der ophængt en
tavle med mange flotte billeder fra stævnet.
Der er også mulighed at bestille billederne.
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