
erlige "krudtugler"
er på billedet ses nogle fremragende

fodboldspillere. De er simpelthen .bare
suveræne, de "snupper" og vinder alt
hvad de kommer i nærheden af, det
gælder både inden - og udendørs.
Det der gør dem så gode er, at de ved
hvad fodbold drejer sig om, at de fighter
til det sidste og det gode sammenhold
som efterhånden er blevet opbygget.
Vi nyder at træne disse børn, det er
nogle herlige "krudtugler". Vi håber at
succeen fortsætter.
Det siger holdets trænere Marianne og

Birthe om deres hold.
Begge træner NB's microputhold som
er for spillere årgang 1992.
Holdet træner hver mandag klo17-18
ved Nord-Als Idrætscenter, og nye
spillere er meget velkommen.

Efterlysning
Vi mangler et sæt trøjer sponsoreret
afKESSE's MALERFORRETNING.
Kontakt Verner ( 74 45 31 46 ) hvis
du kender noget til sagen..

Ungdomsudva/get
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Fest-i-by'99
NB's og NH's årlige fest-og idrætsuge
er overstået.
Komiteen har kort efter Fest-i-by's sidste
dag afholdt deres egen evaluering af
arrangementet, og på et afsluttende
møde den 18.5.99 samlet meninger og
kommentarer fra de enkelte udvalgs-
formænd.
Stort set forløb Fest-i-by tilfredsstil-
lende, selvom der igen var en del
kritikpunkter.
Der er en del ting som skal og kan gøres
bedre eller anderledes næste gang.
Punkterne er noteret på en stor
huskeseddel til dem der skal lave Fest-i-
by 2000.

I det følgende et par glimt i bitleder fra
festdagene.

Meget fint besøg havde damefrokosten
og 230 damer morede sig "kongeligt".

Mens.damerne festede i teltet, var der
. rigtig gang i den på træningsbanerne
. ved siden af.
Her blev der afviklet ALS-CUP for mini-
putlerog denne gang med rekord-
tilmelding!
NB stilledeseMøYgelig med flere hold
ved dette stævne. Her ses et miniput-
pigehold som for første deltog I stævnet.

På festugens 2. dag var NB's 1.hold I
festhumør i turneringskampen mod
Egernsund, som blev slået med 6-0.
Her klarer NB's gode målmand Lars
Nissen i fin stil en farlig situation. Holdet
klarer sig i øvrigt fortsat godt i turne-
ringen, og er med i toppen af serie 4.

Brønd 7 a, Holm, 6430 Nordborg
tlf. 74450201

Billelefoner 40 17 49 45 og 40 17 49 46 46

Erik Jensen VVS
• Deres WS· Installatør

Søren Nyvang øg Møg.n. Grau
Mellemvej 2, 6430 Nordborg

Tlf.74450565
Fax 74 45 26 08

----~----
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•

ALS MOTOR
Nordborg
Tlf.744S1818

Sønderborg
Tlf.74432022

Cafe & Pizzeria

Cale R"ma
Storegade 27 B - Nordborg

(74490567

Et godt sted at starle

O DEN DANSKE BANK
Nordborg Afdeling

Storegade 28

LANGESØ
HERREFRiSØR

v/JohnH. Rasmussen

Mågevej 2, Langesø
(74451231

Frisør

Enghoff
Havnbjerg Butikscenter

tlf. 74450840

r>.
LoCK CY'KLER

<:>
Parallelvej 2 . Lavensby

tlf. 74490883

Center Sko
Helmut Buss

Havnbjerg Butikscenter
tlf. 744533 74

Løjtertoft - Nordborg
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Der blev spillet meget fodbold under
Fest-i-by; men for første gang noget
man kalder "elastikfodbold".
Her ses tre friske mødre til NB-spillere,
som dyster mod et stærkt herrehold fra
EUI.

Tony's hold deltog ligeledes i ALS-CUP
for miniputter. Her ses holdet efter en
sejr i deres første kamp.

Der var stil over det, da cykelløbet gik
af stablen søndag formiddag i flot vejr.
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- så behøver du kun at handle et sted

NORDBORG
Abningstider :
Mandag 9-18.00

. Tirsdag 9-18.00
Onsdag 9-18.00
Torsdag 9-19.00
Fredag 9-19.00
Lørdag 9-16.00

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 -16.00

Få en god start
Er du mellem 10 og 2m Er der nogel, du
gerne vil spore sammen til? Vil du have høj:
rente for dine penge her og nu? Vil du
kunne hente dine Il'enge, når det pa,ser
dig? Vil du have mulighed for ol låne?
Så få en S!arlJobKomn~to~I__ ~~~~
ben opfylder =
elle dine krav. START JOB
Kom ind og
snak medos.

K O N T O

SYDBANK
Sønderjylland
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Fest-j-by skal have
nye folk i komiteen
På evalueringsmødet den 18.5.99
bekendtgjorde FIB-formanden Poul-
Otto Bonnerup, at han ikke fortsætter i
dette job.
Poul-Otto har stået i spidsen af komi-
teen i 8 år og ønsker nu at stoppe.
Det er selvfølgelig et stort tab for
klubberne NB og NH, men efter så
mange år på denne krævende post skal
beslutningen respekteres.

Der skal lyde en stor tak til Poul-Otto
for denne forbilledlige indsats for
klubberne NB og NH gennem en lang
årrække.
Desværre kom beslutningen for de
fleste overraskende på dette mødet, så
han fik ikke denne aften honoreret
indsatsen på behørig vis. Det bliver
selvfølgelig snart gjort ved en passende
lejlighed.·
Der skal også lyde en tak til Birgit
Lyngkilde, som ligeledes ønsker at
stoppe i Fest-i-by komiteen.
Birgit vil fremover hjælpe Fest-i-by med
at passe klubhuset i festdagene, et
arbejde som med sikkerhed vil blive
hilst med tilfredshed af alle der bruger
klubhuset idisse dage.

Poul-otto Bonnerup ( t.V., her på billedet med
kollegaen Calle Knudsen fra Nord-A/s
Musikfestiva/ ) stopper som F/B-formand.

NB skal .altså finde 2 nye personer til
Fest-i-by komiteen. Forhåbentlig kan
SPORTEN allerede i næste nummer
oplyse hvem klubben har fundet til
opgaven.

DBU's fodboldskole
Som tidligere omtalt afholder Nord-Als
Boldklub D.B.U.'s fodboldskole i uge 26.
Ved tilmeldingsfristens udløb den 28.04.
var der tilmeldt 60 børn, og det endelige
deltagerantal blev herefter begrænset til
64. Eftertølgendeer de sidste 4 pladse
også "væk", så fodboldskolen er nu
udsolgt. Verner har trænere og ledere
på plads, og det er glædeligt, at der
deltager mange af NB's egne folk, både
som trænere og hjælpetrænere.
Vi ser nu frem til en god uge på banerne
ved Nord-Als idrætscenter.

Besøg fra Letland
I dagene" efter FEST I BY havde
Nordborg besøg af 46 børn og 5 lærere
fra den lettiske by Liepaja. I den
forbindelse var NB vært ved en
sammenkomst i Nord-Als Idrætscenter
mandag den 03. maj, hvor gæster og
værtsfaiTlilier mødtes til lidt boldlege og
kaffe og saft i idrætscentrets cafeteria.

Tak.til Hans Chr. Nielsen og til "Sus" fra
centrets cafeteria.

Pigefodboldens år
1999 er udnævnt til "Piqetodboldens år"
og blandt en lang række af tiltag
arrangeres der blandt andet
"Pigefodboldens dag" den 15.08.99 og
NB deltager naturligvis i dette
arrangement.
Vi vender tilbage med nærmere oplys-
ninger i næste nummer af SPORTEN.

DØGNSERVICE
643m Nordborg

storegade 15 - Tlf. 7445 0152

matas
vI Bente Sudergaard

Storegade 35 - Nordborg
tlf. 74451711

Skilt d,r ',s',s 1
Vi udlejer

Borde - Stole - Tæppeplader - Scene
l/S COM. - ARR.

Tlf. 74 4S 19 19 - Nord-Als Idrætscenter
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~:KUSSEN
S~<>:R.T

AARIJP • Tlf. 84 43 10 12
eegodeøted ae han.dJ.e •••••

Kontakt Verner
Tlf. 74453146

Nyt tøj hos

Sandbeck
Stort udvalg idametøj

. Storegade 37 - Nordborg - Tlf. 7445 15 79

DET BESKYTTEDE
VÆRKSTED

ØSTERLUND'
Mellemvej16 , 6430 Nordborg

Tlf. 74 49 0450

Stationsvej4 , Nordborg
tlf. 74450533

~
74453764

M.PERREGAARD AIS
Korn - Foderstoffer

NORDBORG
tlf. 744501 50

MOMMARK
tlf. 744079.10

SILVAN
CØR DET NEMT...

Holmgade 39, Nordborg
tIlll.r ••48 1457

EL" hjørnet
i centrum
v {Glenn

Bernecker
GI. Guderup 2

- en god forbindelse!

NORDBORG
AlITOVÆRKS!.Ep"'!~
6430 NORDBORG

Th. Brorsens Vej 1. tlf. 74451547
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Mine årsom
pigespiller lNB
Jeg begyndte at. spille pigefodbold som
syvårig. I starten var der ikke piger nok
på min alder, så jeg blev sendt over til
drengene, men det var slet ikke noget
for mig, så derfor stoppede jeg.
Efter et stykketld blev jeg ringet op, der
var kommet et nyt hold på min alder, og
der kunne jeg være med. Siden den dag
har jeg spillet fodbold, i alt 8 år.

der var andre ting der var vigtigere end
fodbold ( vi var vist heller ikke engle-
børn på det tidspunkt ).
Sidste årvar jeg i Lysabild, for at prøve
kræfter med 11-mands fodbold. Jeg var
med på deres divisionshold for
juniordamer. Det var meget skægt og
samtidig lærte jeg også en masse nye
piger at kende.
Nu er jeg tilbage i NB hvor jeg er med
til at træne en flokminiputpiger
sammen med Dorte og min far.
Det er gået r'igtiggodt, pigerne er altid
glade, og selvom der har været nogle
"svipsere" har vi haft det godt sammen,
og forældrene har også været gode til
at støtte deres døtre !

Det er ikke altid gået lige godt, men det
er altid gået fremad, og det er jo det det
skal.
I starten var der kun nederlag som jeg
husker det, men der gik ikke lang tid så
kunne vi også f01ge med de andre, og
såviste vi dem, hvad vi kunne.
Da vi kom op og blev piger, blev min far
træner for os. Det var ikke altid lige
sjovt, for man følte, at det kun var mig
han satte i gang hele tiden, og de andre
fik al rosen. Men det var også i den tid
jeg fik lært noget. Han stoppede Marianne og Birthe har som micro-
desværre efter 1 1/2 år, da han mente puttrænere mange opgaver!
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THE DOCUMENT COMPA1~Y
RANKXEROX

~; NORDBORG.ettIJ.·. Løjtertoft 13
°.

0

• nt74451704
Til kI.22.00 : Dagligvarer/Blade/AYiser/Drikke,arer
D.gnet rundt: Kan du fylde tanken op / BII,ask

r1uto"serctbnI
1
c K V.OPTIK

oq kO'llaf,tllf)$F'optlAcr ••

Ridepladsem 1 ·6430 NordborgHIf.: 7445 15.51 . fa><:7445 05 49

EL & VVS

JØRGEN HANSEN
AUT. EL & WS INSTALLATØR
STOREGADE 30· 6430 NORDBORG

TELEFON 74451540· GIRO 158 6475

-A
r,,, rø"

Storegade - Nordborg - Tlf. 744500 70 &;;;;;~.I~-'~:~;:I

YINTERSIIOIIr
rohleder 5Dort
GÅGADEN - SØNIDE;RB~flG - TLF..7442 4110

NYGAOE 1141-GRAS1EN- TlF. 74.65 21 21

Qa SERVICE
v/F. ti.aurldsen
tanqesø; Søvej 1" 6430 Norclbørg, tlf.: 1445 0163
AUTOREP. ·VASKEANLÆG • ØKONOMrrEST



Vellykketskolestævne
I dagene 12.-14.3.99 afviklede NB sit
traditionelle skolestævne for alle nord-
alsiske skoleelever.
Det var igen et vellykket arrangement
med god tilslutning fra skolerne og fin
stemning i hallen med mange tilskuere.

Stævnet blev i år afholdt for 31. gang og
ingen i NB eri tvivl om, at skolestævnet
hvert år skal forblive en fast bestanddel
af klubbens aktivltetskalender.
De sidste 13 år (!) har vi til denne
opgave haft et meget stabilt og
selvstændigt udvalg, som dog nu har
orienteret os om, at de " langsomt" vil
trække sig tilbage.
Derfor søger vi et par afløsere for Per
Møllerskciv, Ib Anthony og Erik Nørskov.
Alleer villige til at hjælpe de nye godt i

gang det første år,så der er sikret en
problemfri overgang.
Hvis nogen af SPORTEN's læsere er
interesseret i at hjælpe NB med at
arbejde for. denne spændende opgave,
så vil bestyrelsen gerne høre fra dem.

Nytænkning
på foreningsområdet
Det er titlen på en debataften på
Notmarkhus den 31.5.99 med Thomas
Christensen fra københavnerklubben
SKJOLD.
"".fra en hensygnende tilværelse i en
lyssky kælder er klubben på få år
blomstret op som en forening, hvor man
er mestre imangfoldighed .... sr

Det lyder spændende og derfor har NB
tilmeldt 5 ledere til dette arrangement.
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Herremaqasinet
Storegadl!;"14

V"l7""HJ Nordborg
·i~:j;!t:;.t(1'f'l 14451610

INB's klubdragt kan købes hos os I

Svalevej 2, Langesø, tlf. 74 45 12 85

Har du en drøm om at komme
til penge, til din alderdom,og
hvis du Ikke tror at du vinder I.

Lotto, eller arver, så ring til
"Kedde", for han har løsningen.

Christian Str~ek,
CPS-Consult
~74490594
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