
Situation fra serie 4 kampen Bov - NB ( 2-1), hvor Jens Hansen blev skadet.

og simple fodboldlege.
Hvert sted får de første 75 deltagere
foræret en flot "DBU-CAP", og med lidt
held kan man oveni vinde en "officiel DBU
T-shirt" eller et flot "DBU halstørklæde" !

M opvarmning
Nord-Als Boldklub er selvfølgelig på
pletten når "Nordborg på Toppen" mar-
kerer sig i anledning af det foranstående
VM i fodbold.
Lørdag den 6.juni - et par dage før det
går løs i Frankrig - har forretningerne i
Nordborg "VM-feber".
NB står denne dag for den "sportslige"
del af kampagnen med et par konkur-
rencer, hvor alle børn op til 14 år gratis
kan deltage.
4 steder i byen kan man deltage i sjove

"VM-legene" afvikles fra k1.10.00-12.00.
SPORTEN opfordrer alle NB-spillere til at
deltage i arrangementet.

Det ville være festligt hvis alle møder op
som ROLIGANS eller i fodboldtøj, så alle
i byen er klar over, at nu er der snart VM i
fodbold!
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Lilleputter hos AGF
NB's lilleputter har været i træningslejr i
weekenden 20.-22. marts.
Turen' til AGF har været under planlæg-
ning i lang tid og til sidst lykkedes det at
få et træningsophotd på plads sammen
med AGF's ungdomsafdeling.

Der var afgang fra Nord-Als fredag efter-
middag, og i Århus blev spillere, ledere,
forældre og søskende indkvarteret på en
skole, som AGF havde stillet til
rådighed.

Lørdag formiddag var der træning ved
AGF's. Claus Bugge Jensen, som til
daglig arbejder med klubbens talenter.
Hans træningsmetoder er i særklasse,
og drengene gik ind for hans mange
spændende øvelser med liv og sjæl.
Efter en meget vellykket træning mødte
NB-drengene Johnny Mølby og andre
superligaspillere, hvor de fik mulighed
for at-tå autografer.
Lørdag eftermiddag blev der spillet træ-
ningskamp mod et AGF hold med
spillere fra miniput og lilleput. NB vandt
med 5-2.
Lørdag aften var alle spillere, forældre,
søskende og de involverede AGF
trænere ude at spise i Århus.

Søndag formiddag blev der spillet træ-
ningskamp mod AGF's lilleput mester-
hold, som er Danmarks bedste hold i
den aldersgruppe,
Det blev nok den sværeste kamp NB har
spillet i denne sæson,
NB spillede med masser af kampvilje,
men AGF-spillernes teknik og hurtighed

var overvældende. AGF vandt 14-1, og
NB's drenge blev en erfaring rigere.

Efter kampen var der afslutning på AGF's
træningsanlæg, hvor NB's træner John
Callesen takkede for et spændende og
lærerigt ophold. Det er ikke sidste gang NB
besøger AGF, og der er allerede aftalt at
AGF sender to hold til NORD-ALS CUP i
august.

Der blev lavet et omfattende referat fra
turen, som John har sendt til ungdomsuf
valget og deltagerne.
Her et lille udpluk fra et spørgeskema med
spillernes svar.

Hvad mener du om den mad du fik på
skolen?
- Godt, især hvidløgs sovsen.
- Selvom jeg hader Lasagne, var Sus'

mad god,
Hvad mener du om at spise på STEDET?
- Rigtig godt
- Elendigt
- Det var ulækkert at der var "komdormer"

på toi lettet.
Er der ting du gerne vil fortælle ?
- De voksne var gode at have med.
- Du laver virkelig noget for dine spillere.
- Næste gang vil jeg gerne til Brøndby.

Husk
seniorafdelingens (

IIPø/segilde"
lørdag den B.august
kI.16.30 i klubhuset

LANGESØ
HERREFRiSØR

v/John H, Rasm ussen
Mågevej 2, Langesø

undgå ventetid - bestil tid

tlf.7445 12 31 NORDBORG MOMMARK
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El-hlilmet I centrum,

o.c:nWl ~=..~'
,","74458415
BIl 30 28 se 3&

M.PERREGAARD A/S

KORN-FODERSTOFFER

3

Stationsvej 4 - Nordborg
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Reklameplads til salg Locks.k/er
Et godt sted at starte

~III)ENI DANSKE BANK

Parallelvej 2 - Lavensby
tlf. 74490883

Nordborg Afdeling
Storegade 28

tlf. 74 45 0105

Ny1 SynK.V.·Optik
Ridep Eacdsen. 1 ~6430 Nordborg· Telefon 74 4S 15 5,1

ABC EL & VVS JØRGEN HANSEN
AUT. EL & VVS INSTALLATØR
STOREGADE30-NORDBORG

Tlf. 7445 1540
Fax 74 45 1541

Reklameplads til salg
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vi Bente Sudergaard
Storegade 35 - Nordborg

tlf. 74451711

matasNORDBORG
AUTOVÆRKSTED liS
Nordborg, Th. Brorsens Vej 1 , tlf. 74 45 1547

ALS-CUP for miniputter - altid et spændende og festligt programpunkt under Fest-i-by

Fest-j-by '98
Så blev Fest-i-by for 31.gang afviklet. Vi
var nok lidt bange. Der var strejke, vores'
PR-arbejde kom ikke i aviserne, kunne vi
få alle vores varer, ville folk spare på
pengene?
Men vores program blev en stor succes
alle dage.
Alle de nye tiltag vi havde arrangeret, så
som gratis koncert med Tørfisk, country-
aften med linedance og Miss Topløs, blev
overværet af mange personer i teltet.

Arrangementer om lørdageni Nordborg
og Havnbjerg med Sambagarden, VM i
bold samt Fest-i-by løbet, var ligeledes
godt besøgt.
At købe de rigtige kunstnere er altid
svært. Hvad kan trække folk hen på
pladsen? (
Vi havde valgt rigtigt med Køreskolen,
Georg Olsen, den gule Bamse og Ba-
nanerne. Der var så mange folk på plad-
sen, at vi troede det var løgn.
Vores traditionelle arrangementer som
Lottospil, Arets Kamp, Damefrokost,

NYTT0JHOS JEL-CENTER Cafe & Pizzeria

I Sandbeckl G&J Cøl' R,møStort udvalg i dametøj SALG
Storegade 37 - Nordborg Storegade 27 B - Nordborg

Tlf. 74 45 15 79 Storegade 15, Nordborg tlf. 74 49 05 67
tlf.74 45 0152
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DET BESKYTTEDE VÆRKSTED KROGHS Slud 4" I'sfes 1
BAGERI Vi udlejer

ØSTERLUND Borde-Stole- Tæppeplader-S.cene

Mellemvej 16,6430 Nordborg
!h.Brorsens Vej 56, Nordborg l/S COM.-ARR.tlf. 74 45 47 79

tlf. 74 49 04 50 Søvej 3, Langesø til. 74 45 1919
tlf. 451753 Nord-Als Idrætscenter

Opvarmning til Fest-i-by '98 - Stævne med NB's mindste.

Fællesspisning, Ungdomsfodbold- og
håndbold, Familiecykeltur og gratis
sildebord var ligeledes godt besøgt.

og først en gang efter sommerferien har vi
et resultat.

Mange spørger allerede dagen efter FIB
om overskuddet, men det kan vi ikke
sige noget om på dette tidspunkt.
Jo, vi havde en stigning i omsætningen,
r~vi havde ligeledes større udgifter til
\ ik og underholdning i år.
Der var noget tilskud vi havde regnet
med at få, men som vi ikke fik. Der er
lavet en del hærværk, stjålet flag og
kommuneskilte m.m., og det skal FIB
betale.
Der kommer mange og store regninger,

Alt var dog ikke lyserødt ved FIB !
Vi skal hvert år bruge mange hjælpere,
som vi stoler på når de arbejder for os. I år
var der så nogle gange, der blev givet gratis
øl og spiritus over baren. Det er noget vi i
FIB-komiteen ikke finder os i !
Vi er mange der tager fri fra arbejde, bruger
mange timer til at "lave penge" til NB og
NH, får ikke en øre for det, og så er der
nogle få, der tager lysten til at fortsætte fra
os.
I har glemt at det er jer selv og jeres
kammerater I snyder. Det er jo penge til jer,

l.VIAR.~SSEN
SPORT

FRiSØR
Bent Enghø"

tlf.
7445 oø 40

Havnbjerg autlkcenter
Benyt fordelen ved tkØbe.tOIing

AAB.UP -TH. 64 43::L0:J..2
e-t:god-t: .-t:ed a-t:nlSl.Zl.dJe •••••

H:o:n.i;a.k:tVer:n.er -d1. 74433::L4&



I giver væk!
Ligeledes var der nogle af vores "egne",
der generede hjælperne i baren. Igen -
hvad tænker I på, når I gør sådan noget?
Det er frivilligt arbejde det hele - vil I
ødelægge det?
Hvis jeg skulle bestemme, skal sådanne
personer udelukkes fra FIB, men det er
noget der tages op på et senere tidspunkt
med bestyrelserne.

FIB'98 har nok været en af de bedste i
mange år, og jeg vil hermed gerne sige
TAK til alle hjælpere. I har simpelthen ydet
en stor indsats, for uden jeres hjælp kan vi
ikke gennemføre et så stort arrangement.
Jeg håber vi ses igen til næste år, slutter
Poul- Otto Bonnerup.

SPORTEN siger tak til Poul-Otto for dette
indlæg, som indeholdt et par ting, der giver
stof til eftertanke.
Vi har et problem der angår os alle!
Derfor ville det være dejligt hvis der ville
kommer en reaktion fra klubbernes store
medlemsskare på dette. Brug SPORTEN
til det I Send dine kommentarer til mig og
lad os få en debat om sagen.

Peter Glock

Nyt fra Drengeafdelingen
Så er forårsturneringen godt i gang.
1.holdet har på nuværende tidspunkt
spillet 7 kampe, af disse er 5 vundet og 2
tabt. I en række hvor alle hold slår hinan-
den svarer det p.t.til en 3. plads. Alle hold
i rækken har prøvet at tabe, så meget
tyder på, at det hver gang er dagsformen,
der afgør hvem der vinder.
At vi har så mange "tætte" kampe, er
virkelig noget der udvikler drengenes fod-
boldspil, så set med trænerens øjne, er
det bare lækkert.
Jeg er helt sikker på, at hvis drengene
fortsætter det gode spil og flittigheden til
træning, så bestemmer de selv hvilken
placering vi slutter på.

--f'
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Stillingsopslag :

Formand for NB's
lottospil
Efter at have stået i spidsen for NB's
lottospil i mange år, har Carlo Meyer
valgt at stoppe i Iøbet af 1999.
Derfor søger vi afløser(e) der kan sørge
for, at det ugentlige lottospil stadig
afvikles på en god og fornuftig måde.

valifikationer :
Interesse for lottospil let og lidt orga-
nisatorisk sans.

Praktiske forhold:
Som formand for udvalget er du
ansvarlig for indkøb af varer, indrykning
af annoncer, bestilling af lokaler m.v.
Klubben råder over 25 lottohjælpere og
disse er inddelt på 5 hold der på skift
møder op og klarer det praktiske
omkring spillet.

Alfred Hansen, en tilfreds drengetræner

Det kan blive alt fra nr.1 til nr.6, så bare
klø på drenge, talentet er tilstede.

Med hensyn til 2.holdet, så har de spillet
5 kampe, med 3 nederlag, 1 uafgjort og
1 sejr. Spillet bliver dog bedre men
holdet spiller tit mod de andre klubbers
1.hold, hvilket gør det meget svært for
drengene og deres træner.

Løn:
På niveau med klubbens formand, d.v.s.
ulønnet.
Dog kan du glæde dig over, at være
ansvarlig for klubbens største indtægts-
kilde, der i 30 år har været af afgørende
betydning for klubbens økonomi.

Begge hold skal dog have den ros, at de
møder flittigt frem til træning. Da vi star-
tede sæsonen var vi 15-20 drenge. I dag
er vi oppe på 25-27 drenge. Så det e
bare flot drenge, bliv ved med det. nsøgning:

Hvis du er interesseret i stillingen og evt.
ønsker yderligere oplysninger kan du
kontakte Peter Glock på tlf. 74453179.

Arets højdepunkt bliver vores tur til Fin-
spång, Nordborgs venskabsby i Sverige.
Vi damper af sted med 2 hold til et
fodboldstævne med deltagere fra
Sverige, Polen, Belgien, Tyskland og
Danmark. Turen foregår i weekenden
27.-28. juni.
Der er i øjeblikket 24 drenge, der har
tilmeldt sig til turen, så meget tyder på vi
får nogle rigtig hyggelige og forhåbentlig
sjove dage sammen.

Arbejdet som "lottoboss" kan evt. deles
mellem flere personer, hvor en person er
ansvarlig for indkøb, reservationer m.v.,
og en anden evt. har ansvar for mand-
skabet.
Andre arbejdsfordelinger kan selvfølgelig
også diskuteres.

Anders / Peter
Alfred

Palle har selv skudt bolden på taget .....

Fodboldskole
I samarbejde med DGI afholder NB igen i år
fodboldskole på banerne ved Idrætscenteret.
Fodboldskolen afholdes uge 27 med start
mandag kl. 9.00 og slut torsdag kI.12.00.
Drenge og piger i alderen 6-16 år kan deltage
og du behøver ikke spille fodbold i en forening
for at deltage. Alle er velkomne!

Hver formiddag er der fodboldtræning i små
grupper og eftermiddagene anvendes til øvrige
aktiviteter som hockey, gøgl, minigolf, svøm-
ning, skydning, kegling og friluftsliv med
"farlige lege". Onsdag aften er der fællesspis-
ning og efterfølgende overnatning i centret.

Prisen er 425 kr., og hver deltager får for dette
beløb en "Select" fodbold, T-shirt, drikkedunk,
diplom med foto, og frisk frugt 2 gange dagligt.

Vedrørende tilmelding og yderligere oplys-
ninger kan du kontakte

Kjeld Høi på tlf.74 491632.
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Her ses gæsteholdet F.e. UNA Strassen fra Luxembourg sammen med NB's 1.hold

Ny kamp kI.1S.30!
Her deltog gæsterne, NB's spillere og
ledere (med ledsager) til fællesspisning i
testteltet. Maden kom traditionen tro fra
Sus fra centret. Maden var fantastisk og
stemningen blev bedre og bedre. Da teltet
blev åbnet for offentligheden var alle del-
tagere fra fællesspisningen allerede i
meget høj stemning. Luxembourgs
spillere havde snart lært et par Lars Lil-
holt strofer!
Aftenen blev helt fantastisk med sang,
dans og masser af skålen.
Søndag var der så vækning og afsked
med Strassen. Alle var meget benovede
over vor gæstfrihed og inviterede straks
Nord-Als Boldklub på genvisit i 1999. (
Vi modtog invitationen og lovede at vende
tilbage med svar i løbet af efteråret.
Vi i Seniorudvalget vil sig tak til ALLE
som har været med til at gøre opholdet
for F.C. UNA Strassen til en uforglem-
melig oplevelse.

Besøg fra Luxembourg
Under Fest-i-by havde NB's 1.hold besøg
af F.C. UNA Strassen fra Luxembourg.
Fredag den S. maj ankom 25 utrolig
humørfyldte personer fra Luxembourg.
Efter modtagelse og velkomst blev
spillere og ledere indkvarteret i Idræts-
centret og herefter blev der serveret en
lækker frokost i cafeteriaet.

Spillerenes træthed forsvandt som dug
for solen, da de hørte, at der var forsam-
let 250 lystige damer i vort festtelt. Inden
spillerne måtte "tage for sig af retterne i
festteltet" var der arrangeret en spadser-
tur langs stranden med afslutning i Peer's
sommerhus.
Resten af fredagen gik fantastisk godt.
Alle fra Strassen var vildt begejstret for
vor byfest - og tænke sig, at det kunne
lade sig gøre, at samle 250 damer som
kunne drikke og feste i en sådan grad
som "vore" damer kunne. Hen på aftenen
og natten gjorde et par af vore egne
seniorspillere også deres til at Luxem-
bourg spillerne skulle føle sig rigtig godt
tilpas på Nord-Als.

Venskabskampen blev spillet lørdag kl.14
og det blev til en sejr til NB med 3-1.

TRE DOCUMENT COMPANY
RANII~XERO)(

- 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~.,k3'
- .nli ...

Bjarne Skou

Stationsvej 4 , Nordborg
tlf. 74450533

" INTERSPOIIr
rohleder S,DOrt
GAGAlDEN'- SØNDt;ROORG - TLF. 744241 10

NYGAJDE114- GRAsrEN - lilF. 74 65 21 21

•"""",\

.,"""- ,=" .,'= ..'./
74453764

r,s-
U'dbankSIL"ANGø" Dør N.fIÆr. ..

Holm.8de 39. Nordbol8

tff~_7~451457

Resultater over Internettet?
Du kan finde dit holds resultater ved at gøre
følgende: Søg på www.infosport.dk
Klik på Resultater, skriv Nord·A/s Boldklub
i feltet (>enter), klik· på Nord·A/s Boldklub,
klik så På det hold der har din interesse.
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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? 'V'ildu
kunne hente dine penge, når det passer
dig? Vil du hove mulighed for at låne?
Så få en StortJobKo)nn~IO~I__ ~~~~
ben opfylder ::;:;
olle dine krav. START JOB
Kom ind og
snak med os.

K O N r O

SYDBANK
Sønderjylland

Storegade . Nordborg
Tlf. 74 45 16 10

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

vlF. Laurridsen
Langesø, S,,~ej1, 6430 rr.lorobolTg, ~'[: 7445 O~t53
AUTOREP. . VASKEANLÆG . ØKON'OM'TEST

r,I' røl'
. Store ade- Nordbor . tlf. 74450070

Seniorafdelingens "pølsegilde" afholdes
i år lørdag den B.august fra kI.16.30.

Der er fast bemanding i klubhuset på
seniorafdelingens træningsaftener samt
til seniorholdenes hjemmekampe.
Hvem der passer klubhuset på disse
dage fremgår af et skema som udar-
bejdes for en måned ad gangen, og som
ophænges i klubhuset.
Det er aftalt med 'ungdomsafdelingen,
med oldboysafdelingen og klubbens ud-
valg, at de selv sørger for bemanding af
klubhuset ved deres arrangementer, en-
ten ved at bruge "egne" personer eller
ved henvendelse til klubhusbestyreren.

Peter Glock

Hjælp til klubhus søges
!
Klubhusudvalget søger flere "værter"
til klubhuset
Det må meget gerne være personer
med en "fortid" i klubben, som gerne
vil beholde kontakten med NB og
støtte klubben på denne måde.
Deres opgave vil være at "passe"
klubhuset enten en træningsaften,
tirsdag eller torsdag fra kl.20 -22,
eller en hjemmekamp lørdag eller
søndag i 2-3 timer fra ca. k1.14.
Arbejdet består i at lave kaffe, sælge
sodavand eller øl og holde opsyn.
Der udarbejdes en vagtplan en
måned forud, og man kan selv
bestemme hvilken dag, og hvor
mange dage man vil passe jobbet.
Interesserede bør dog tegne sig for
mindst en dag pr. måned, men meget
gerne for flere dage.
Har du lyst til dette spændende og
meget vigtige foreningsarbejde, be-
des du kontakte
Peter Glock på tlf. 74 45 31 79 inden
den 25.juni 1998 .

Superheldige Michael
Det er ikke længe siden at ungdoms-
spilleren Michael Sørensen har været i
SPORTEN fordi han vandt NB's
julekonkurrence og dermed en flot fritids-
dragt.
Nu har han igen været heldig - og dygtig!
Ved Fest-i-by's "VM I BOLD" var han
bedst til at skyde på sparkebrædtet.
Som belønning fik han en gratis rejse til
Disneyland i Paris med far, mor og søs-

de.
lykke med det og god rejse!

Nyt fra klubhuset
Her en kort orientering fra et nylig af-holdt
møde i klubhusudvalget.
Bestyrelsens repræsentant i udvalget er
indtil videre formanden Peter Glock.
Småreparationer er aftalt og gennemføres
iht. udarbejdet handlingsplan.
Køkken og kontor får til vinter en tiltrængt
"ansigtsløftning".
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