
NB's ynglingehold slutter forårssæsonen på en flot 3. plads. I bladet kan du læse
mere om holdet, og hvordan det gik NB's øvrige hold i turneringens første halvdel.

har fundet som afløser for populære
Bob Jørgensen.y sponsoraftale

ord-Ais Boldklub har indgået en
sponsoraftale med SHELL Nordborg.
Aftalen giver klubben et godt tilbud, og
for den enkelte er det ikke besværlig at
være med til at tjene penge til sin klub.
Læs mere om aftalen inde i bladet.

Ny NB-fritidsdragt
Klubbens nye flotte fritidsdragt er nu "på
gaden" !
NB's trænere og ledere fik den som de
første udleveret som tak for deres
ulønnede indsats for Nord-Als Boldklub.
Hvordan en af SPORTEN's læsere -
uden de store anstrengelser - kan
komme ganske gratis i besiddelse af
dragten, kan du også læse i denne
udgave af klubbladet.

Ny træner næste år
Som de fleste bekendt ønsker NB's
nuværende træner for klubbens 1. hold
at stoppe efter denne sæson.
Læs inde i bladet hvem seniorudvalget
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Halvleg!
Forårssæsonen 1999

Serie 41
Da vi startede træningen i februar
måned, fremlagde jeg målsætningen
for 1999
Punkt 1:
Ønske om stor tilslutning til træning.
Punkt 2:
Ønske om at alle giver den en ekstra
skalle, både på og udenfor banen.
Punkt 3:
At oprykning ikke er et must, men at vi
spiller alle kampe for at vinde, og
dernæst ser tiden an.
Målsætningen er set i bakspejlet af
sidste års træningsfremmøde og vores
slutplacering i turneringen.

Indtil nu har vi nået følgende:
Der har gennemsnitlig været 18 spillere
til træning hver tirsdag og torsdag. Det
er rimeligt - men ikke nok til 2 serie 4
hold. Derfor appellerer jeg kraftigt til
alle spillere: Mød op til træning. Det er
både sjovere, og vi får mere ud af
træningen, jo flere vi er.
Alle har gjort et godt stykke arbejde til
træningen, og alle har haft et godt
humør med.

Efter en god start på turneringen, hvor
vi bestemt ikke spillede champagne-
fodbold, men alligevel formåede a~
vinde kampene, er der kommet grus I

maskineriet i de sidste 2 kampe i
foråret. Hvad jeg ikke rigtigt kan forstå
er, at vi kunne optræde så sløve og
umotiveret.
Jeg håber det hænger sammen med at
vi har været meget uheldige med
skader de sidste par uger inden forårets
sidste kampe. Vi har været tvunget til at

ændre på 2-3 pladser i hver af de
sidste kampe.
Plus - der findes et par undskyldninger
mere- men!!!
Jeg foreslår at vi sammen samler
balderne, og giver den en ekstra skalle I
efteråret.
Og husk 1. hold spillere:
I er NB's udstillingsvindue - uanset om
vi spiller i serie 1-2-3 eller 4.
Uanset om klubben har en super
ungdomsafdeling eller serie 6 holdet
topper serien med max. point og er
målscore på 100-0, så er det 1. holdet
menigmand kikker på.
Går det skidt så ved vi, hvad folk siger
på øen. Går det godt, så siges der: Nå,
det kan jo næsten ikke blive ringere.
Så husk at give den lidt ekstra i
efteråret, for at lukke munden på de der
måske tvivler på at NB er en superklub
at spille og være i.

2. holdet har fået ny træner, nemlig
Carsten Hald.
Steen Isaksen havde som b kendt fået
for lidt tid til at kunne klare båd nyt job
og samtidig være fodboldtræner.

Og jeg må straks sige, at det h r givet
holdet et ordentligt ryk i den rigtige
retning. Carsten er både en dygtig
træner og en rar person at være
sammen med. Så selvom jeg "hugger"
spillere hver weekend, håber jeg der,
opadgående gejst og gode spil
fortsætter.
Jeg h ber, vi får et smaddergodt efterår
og ønsker alle i NB en god sommer.

Bob Jørgensen, seniortræner

PS.
Serie 4 I ligger p.t. på en 4. Plads med
4 point til toppen.
Serie 4 II ligger p.t. på en 12. Plads
med 7 point op til en redning.

•
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Løjtertoft - Nordborg



4

Serie 4 II
Jeg er blevet bedt om at skrive lidt om
forårssæsonen .
Det er ikke helt let, da det har været en
kort sæson for mit vedkommende.
Så vidt jeg kan bedømme er det nogle
villige unge mennesker, der gerne vil
yde en indsats. Pointhøsten har ikke
været så stor, men her har de mange
skader nok også spillet ind.

Jeg håber på at vi i det kommende
efterår bliver forskånet for det, og at vi
dermed også får betydelig flere point.

Carsten Hald, seniortræner

Kompetente tilskuere' Carsten Hald og
Bjarne Skou (forrest) fra seniorudvalget

Serie 6
Efter forårets 10 kampe siger de tørre
tal, at 3. holdet har lidt 7 nederlag og
kun fået 3 sejre, hvilket placerer os
blandt de sidste i puljen.

Dette er noget skuffende sammenlignet
med sidste forår. En lille trøst er dog, at
både Broballe og Svenstrup ligger
under os. Dem slog vi også med hhv.
7-1 og 7-0, og vi kan i det mindste
kalde os " Nord-Als mester i serie 6 " !

Hvorfor er det gået sådan ? er vi blevet
dårligere, eller er de andre blevet
bedre? JA !!
Nøgternt set har holdet i foråret været
mindre godt end sidste sæson.

Dette skyldes dels mandskabs-
situationen på 1./2. holdet der har
kostet os nogle gode spillere, men også
at der i år er flere gode hold med i
puljen. Desuden har arbejde og andre
( fritids ) interesser, gjort det vanskeligt
at stille hold med samme styrke som
sidste sæson.

Jeg håber dog på en bedre opbakning
efter ferien. Spillerne har mulighed for
at komme af med deres småskader, og
3. holdet satser desuden på at kunne
præsentere endnu et nyt ( kendt ), der
kan forstærke holdet i?~

Manager, 3. hold
Bo Hinrichsen

Pølsegilde
Klubbens efterhånden traditionelle
"P0LSEGILDE" afholdes i år

Lørdag
den 14. august

Arrangementet starter kl. 16.30 og
der serveres gratis pølser samt 1 øl
eller sodavand.
Invitationen gælder alle NB'er -
også forældre til ungdomsspillerne.

- så behøver du kun at handle et sted

N.ORDBORG
Abningstider :
Mandag 9.00-18.00
Tirsdag 9.00-18.00
Onsdag 9.00-18.00
Torsdag 9.00-19.00
Fredag 9.00-19.00
Lørdag 9.00-16.00

Bagerafdelingen
Mandag 7.00-18.00
Tirsdag 7.00-18.00
Onsdag 7.00-18.00
Torsdag 7.00-19.00
Fredag 5.45-19.00
Lørdag 6.30-16.00
Søndag 6.30-11.00

Få en god start
Er du mellem 10 og 20? Er der noget, du
gerne vil spore sammen til? Vil du have høj
rente for dine penge her og nu~ Vil du
kunne hente dine Jl>enge,når det passer
dig? Vil du hove mulighed for at låne?
Så få en Starl.lobKo)rn:lo~I ~!!!!!!!!!!!
ben opfylder =
olle dine krav. START JOB
Kom ind og
snak med os.

K O N T O

SYDBANK
Sønderjylland
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Juniorhold og træneren Søren Oxholm vil vise taktisk flot og disciplineret fodbold.

Junior A
Sæsonen indledte vi den 25. januar,
hvor jeg trådte til som ny træner i NB.
Til at starte med trænede vi 2" gange:
om ugen som senere i sæsonen blev
udvidet til 3 gange ugentligt.
Spillerne arbejdede virkelig hård, men
bl.a. grundet de elendige baneforhold
fik vi ufattelig mange' skader trods
effektivt opvarmningsprogram og
stræk.'
Resultatmæssigt fik vi en skidt start på
sæsonen og det er klart at dette berørte
den enkeltes selvtillid, hvilket, i sidste
ende, førte til en nedrykning til A2.
Trods det faktum vil jeg påstå at det var
os, næst efter Haderslev, som spillede
langt de flotteste, fodbold.

Hvor de andre hold havde en stærk
forward og spillede på "kick and rush",
spillede vi positionsfodbold med mange
stationer og et pludseligt gennembrud.

Teknisk set er vores hold langt foran
samtlige af modstandernes, men
fysikken mangler klart, da vi kun har få
årgang 83 ( de ældste j.
Taktisk var vi også lidt bagefter ved
sæsonstart p.q.a. ny formation og
opdækningsform. "
Fra at have spillet, mandsopdækning
med 4-3-3, skiftede' vi til zonen-
opdækning -rned en 4-4-2. Denne
ændring, og efter min mening udvikling,.
er vi nu midt i, og systemet er i
slutningen af foråret kommet til sin ret
og har vist sin værdi.

Spillerne og jeg har lovet hinanden at vi
i efteråret vil revanchere os kraftigt.
Forberedelserne til efteråret er allerede
gået i gang idet vi vil træne hele
sommerferien.
Endvidere tager vi i slutningen af ferien
til DANA CUP, Danmarks største
sommercup der varer en hel uge med

7mRl
DØGNSERVICE

643IIJ Nordborg

Storegade 15 - Tlf. 74'45 01 52

rnatas
vI Bente Sudergaard

Storegade 35 - Nordborg
tlf. 74451711

Sltal d" ',sl,s 1
Vi udlejer

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

Tlf. 74 45 1919- Nord-Als Idrætscenter

'-<'~,.v-"'-~ ..
- l-

Unibank
Stationsvej 4 , Nordborg

tlf. 74 45 05 33

M.PERREGAARD AIS
Korn - Foderstoffer

NORDBORG
tlf. 744501 50

MOMMARK
tlf. 74407910

AARUP· nf. 64 43 10 12.
ee gode ••eed ae b.azJ.~e._._.

Kontakt Verner
Tlf.74453146

Nyt tøj hos

Sandbeck
Stort udvalg i dametøj

Storegade 37 - Nordborg - Tlf. 7445 1579

S'LVAN
. GØR DET NEMT. ..

Holmgade 39, Nordborg
tlf. 74451457

DET BESKYTTEDE
VÆRKSTED

ØSTERLUND
Mellemvej 16 , 6430 Nordborg

Tlf. 74490450

li]
74453764

EL- hjørnet
i centrum
v I Glenn

Bernecker
GI. Guder,up 2

- en god forbindelse!

NORDBORG
AUTOVÆRKSI.E!lI!~
6430 NORDBORG

Th. Brorsens Vej 1. tlf. 74451547
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hold fra hele verden.
Jeg vil opfordre alle til at komme at se
vores kampe og jeg tør godt love at I
ikke nogen andre steder på Als vil finde
et hold der spiller så taktisk flot fodbold
og disciplineret som NS's juniorhold.
Kom og se og få evt. en snak med mig
bagefter, det er altid dejligt med svar på
tiltale I

Jeg vil samtidig benytte lejligheden
til at efterlyse en målmandstræner I
hjælpetræner til vores meget
talentfulde målmand!
Hvorfor altid nedprioritere målmanden,
han er jo trods alt holdets sidste mand?

Søren Oxholm, træner

Ynglingeholdets målmand i aktion!

Ynglinge
Forårets turneringskampe er nu slut og
vi kan se tilbage på mange gode
resultater og en placering i toppen.
Der var spænding til sidste kamp, vi lå
længe som nr. 1, men en tabt kamp og
en gang uafgjort resulterede i en 3.
plads.
Jeg vil takke spillerne for deres gode
indsats og opførsel, samt forældrene
for deres hjælp når det gjaldt kørsel.
Forårssæsonen afsluttes med en tur til
DANA-CUP i juli måned.

Hilsen Rene

Drenge A
Med 6 sejre og 5 nederlag og med en
målscore på 49 imod 40, samt en
placering som nummer 4 i drenge A
rækken, det var hvad det blev til i
foråret.
Et resultat som vi fra starten af
sæsonen slet ikke havde drømt om. Da
vi så turneringsplanen med hold som
Tønder, Aabenraa, SUS m.m. var vore
forventninger ikke store - målet var at
undgå nedrykning.
Ser vi så på de 5 nederlag, er der et par
meget ærgerlige resultater imellem,
nogle kampe vi burde have vundet.
Aabenraa, der vandt rækken uden
pointtab, her fører vi kampen 3-2 indtil
5 min før tid, men taber alligevel -
ærgerligt.

Hvad der nok er mest positiv, var den
udvikling holdet havde, med streg
under holdet. Hvor vi i de sidste kampe
har kæmpet, men ikke mindst spillet
godt fodbold.
Det var dejligt drenge.
Spillet og resultaterne har givet grund
til stor optimisme frem til efterårets
kampe, det må betyde en placering helt
fremme.

9

NORDBORG
Løjtertoft 13
Tlf. 7445 1704

TREDOCUMENT COM~~\lY

RANIKXERUX
lil kl. 22.00 : Dagligyarer / Blade / biser I Drikkevarer
D.gnet rundt : Kan du fylde tanken op I Bilyask

Autoriserot brilto- K V. OPTIK'
og «ontakttinseootiker ••

Ridepladsem 1 ·6430 NordborgHIf.: 7445 1551 . fax: 74 45 0549

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

TELEFON74451540· GIRO 1586475

·r,I'røl'
Storegade - Nordborg - Tlf. 74450070 •• __ •••••••• •••

" INTERSIIOIIr
rohlle·der 5DOrt
GAGADEN - SØNDI;RB6RG - TLE 7442 4110

NYGADE 1141-GRASTEN - TlF. 7465· 21 211

Q.Q8 SERVICE
v/F. Uauridsenl
Langesø,. Søvej 1" 6430 Nordbørg, tlf.: 1445 0163
AUTOREP. • VASKEANLÆG • ØKONOM/TEST
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H .'.,terrernaqasmet
Storeqadet-l

6430 Nordbore
'-'

Tetet en 7445161 O

l NB's klu:bdra'gt kan købes hos os I

siges at være flot.
N u ser vi frem til en velfortjent
sommerferie, så vi også kan få vore
småskader i orden igen, .

Hor 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 hor løsningen.

Drengetræner Alfred Hansen kan glæde sig over god tilslutning til træningen

Med stort set alle til træning hver gang,
har det også været muligt for Alfred
som træner, at arbejde med spillerne
som et hold.
Flot klaret drenge A vi glæder os til at
se jer i efteråret, hvor vi forhåbentlig
her i Sporten kan berette om en
placering i blandt de 2 bedste hold.

Niels-Ole Bennedsen

Damer
Mandag den 1.3.99 trænede vi første
gang, hvor vi bagefter havde
spillermøde. Godt fremmøde 1O ud af
12 damer, så det var flot.

Vi kom godt fra start, da vi vandt
træningskampene uden de store
problemer. Vi havde fortsat godt
fremmøde til træning indtil det var
eksamenstid. Vi var lidt få til træning,
men vi klarede os fortsat godt til kamp.
Vi tabte kun en enkelt kamp og det var
mod" erkefjenderne" fra LYSABILD.
God kamp piger. I kæmpede flot til
dommerens sidste fløjt. Vi tabte
desværre 2-1 i sidste minut.
Nu da forårssæsonen er slut har vi en
målscore på 57-7 i 8 kampe, så det må

I dagene omkring Fest-i-by var vi i
træningslejr i hallen. ( Referat følger)

Alt i alt et godt forår. Jeg håber efteråret
bliver lige så godt, selvom kampene nok
bliver sværere, da der sker en
ombrydning af puljen.

Svalevej 2, Langesø, tlf. 74 45 12 85Jan,' træner

Træningslejr under Fest-i-by
Fredag morgen mødtes vi ved hallen til

indkvartering kl. 09.30. Ja, man sku.
tro at vi Skulle være på lejr øn- hel uge
med alt den oppakning vi havde med.
Vi startede med en god gang uden-
dørstræning med høj sol på himlen og
god musik fra festteltet.

KI. 12.30 var der frokost. Et lækkert ta
selv bord. Da maden var sunket skulle
vi i svømmehallen til 1 times vand-
erobic ved Sanne og Tina. En' gang
vand-rugby blev det også til, så det tog
en del på kræfterne. Da vi var dryppet
af, tog vi en hockeykamp.



Der er mange gode tekniker på dameholdet

Efter aftensmaden blev der drukket et
par øl og rigtig råhygget. Pladsen skulle
selvfølgelig også lige tjekkes, så
omkring kl. 22.00 bevægede vi os
udenfor i den meget kolde natteluft. De
forskel Iige forlystelser skulle selv-
følgelig afprøves, men efter et par timer
på pladsen, blev det dog for koldt og vi
vendte tilbage til vores lune opholds-
stue. Der sad vi og hygge-snakkede.

Tidlig lørdag morgen stod vi op og fik
dejlig morgenmad.
Styrkerummet skulle indtages kl. 9.30
og alle redskaberne kom til at svede.
Bagefter spillede vi krabbefodbold,
dødbold og høvdingebold.

Middagsmaden blev nydt meget, da vi
var godt sultne efter en lang sportslig
formiddag. Efter engang evaluering af
lejren, som foregik i vores soveposer,
spillede vi 1 times indendørsfodbold, så
da kl. var 14.00 tog vi alle MEGET
trætte hjem, men ikke for trætte til at vi
om aftenen var nogle stykker som ville
mødes i festteltet.

NB's damer takker både klubben og
Idrætscentret for denne dejlige op-
levelse. Mega god og sjov træningslejr.
TAK JAN !

Jette, Tina F., Sanne, Annette, Une,
Helle, Tina, Lena, Annemette og Haft.

Tak for det store fremmøde til vores
træningslejr. Det var dejligt at se alt den
energi I havde. Selvom det var hårdt
kæmpede alle godt og humøret var højt.
En STOR tak til spillerne, klubben op
Idrætscentret.

Jan, træner

Sådan gik det for alle!
Her nu en "rangliste" med alle holds
placeringer efter endt forårssæson.
1 Micro92
1 Miniputpiger
2 Micro91
2 Damer
3 MiniputC
3 Piger1
3 YnglingeB
4 MiniputA
4 OldboysA
4 Veteraner
4 DrengeA
5 Serie4 1
7 Damejunior
8 Piger2
8 Superveteraner
9 MiniputB
9 JuniorA
9 Serie6
11 DrengeB
11 Serie4 2

Resultaterne er hentet via Internet :
www.infosport.dk.
Under menupunktet Resultater, finder
man udover resultater en oversigt over
alle rækker og puljer, kamppro-
grammer og den samlede stilling pr.
pulje fra både den igangværende og
sidste års sæson.
Men husk - i søgevinduet skal man
skrive klubnavnet forkert - nemlig
Norals Boldklub.
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Ny 1. holdstræner
næste år
Som de fleste bekendt ønsker NB's
nuværende træner af klubbens 1. hold,
Bob Jørgensen, at stoppe efter 3 år i
NB efter denne sæson.
Seniorudvalget har arbejdet hurtigt og
godt for at finde en afløser for populære
Bob og opgaven blev løst til alles
tilfredshed.

PORTEN har bedt vores ny mand fra
sonen 2000 at præsentere sig selv

her i klubbladet.

Asger la Cour Møller, ny træner for
NB's 1. hold fra sæsonen 2000.

it navn er Asger la Cour Møller.
Som kommende fodboldtræner i NB
har jeg lovet at fortælle lidt om mig
selv.
Jeg bor i Lysabild, er gift og har 2 børn,
der også interesserer sig for fodbold.
Så langt jeg kan huske tilbage, har jeg
interesseret mig for fodbold. jeg har
selv spillet og trænet børn, unge og
seniorer, både piger og drenge, mænd
og kvinder. I bund og grund synes jeg,
det er en fornøjelse at beskæftige sig
med fodbold.

I de senere år har jeg arbejdet som
træner og instruktør for JBU. Det har
været meget inspirerende. I JBU-regi
har jeg arbejdet med ungdomsspillere
på eliteniveau. .
Det siger sig selv, at "udvalgte" unge
mennesker er fyldt med engagement op
gå-på-mod. Motivationsproblemer er der
ikke her.
I samme periode fik jeg mulighed for at
følge fodboldudviklingen både i ind- og
udland bl.a. på grund af de mange
kontakter, jeg fik gennem JBU.

Når jeg har sagt ja til at komme til Nord-
Als, skyldes det, at jeg har lyst til at
afprøve de erfaringer, jeg har fået i de
sidste år, på seniorer.
Nord-Als Boldklub forekommer mig at
have en god ledelse, en gennemtænkt
struktur, check på tingene.
Mit håb er naturligvis, at spillerne er
engagerede, møder regelmæssigt til
træning og har lyst til at udvikle sig, så
vi får en.god sæson.
Jeg møder med store forventninger til et
godt samarbejde.

Asger la Cour Møller

Lukket klubhus
Klubhuset skal have ny gulvbelægning
og gennemgå mindre ombygninger af
lokalerne.
Derfor er klubhuset lukket fra nu til
udgangen af juli og al indgang er kun
muligt gennem køkkendøren.

På vej til U15 ?
NB's Morten Poulsen er udtaget til
talenttræning for Region 4's U-15 hold
( årgang 85 ).
Morten skal sammen med 20 andre
spillere fra regionen møde til
træningssamling i Guldager den 10.
august. Vi ønsker Morten held og lykke.



2 Vaskekort - lige til at klippe ud !
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Sponsoraftale med
SHELL-Nordborg
Kære læser I

Det er med stor glæde, at vi kan fortælle dig,
at Nord-Als Boldklub netop har indgået en
sponsoraftale med SHELL, Nordborg.

Aftalen giver klubben et godt tilbud - og stiller
ikke krav til andet end vores klubånd. Mottoet
er, at det ikke skal være besværligt at være
med til at tjene penge til sin klub.

SHELL, Nordborg giver NB 20 % af prisen for
en bilvask ( ved køb af vaske-værdikort dog
kun 10% ), når man samtidigt husker at
aflevere det specielle "SHELL-NB-
VASKEKORT" i butikken. Når du køber din
bilvask hos Shell i Nordborg, er det derfor
vigtigt, at du altid medbringer vaskekortet.
Kortet skal afleveres til butikspersonalet. Han
eller hun vil så notere beløbet på kortet og det
vil blive gemt til den halvårlige optælling.

SHELL-NB-VASKEKORT kan klippes ud af
SPORTEN ( må gerne laves kopier ). Kortene
kan ligeledes erhverves i NB's klubhus eller
ved at kontakte et bestyrelsesmedlem.

Som en ekstra bonus får Nord-Als Boldklub
0,5 øre pr. liter benzin af SHELL, Nordborgs
totale benzinsalg. Så jo mere benzin Bente og
Frederik Holm på SHELL-tankstationen
Nordborg sælger, desto større bliver NB's
fortjeneste.

Alle med tilknytning til klubben kan være
med, og vi håber naturligvis, at mange vil
bakke op om aftalen og derved tjene penge til
klubkassen. Det betyder faktisk, at vi selv er
med til at bestemme, hvor stort
sponsorbeløbet ender med at blive. Hvis du
ikke allerede har et SHELL-kontokort, så kan
du evt. kontakte Frederik Holm. Han kan
således rådgive om kortets muligheder og
evt. om rabatordninger.
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Hvor bliver
I dog af?
Med i overskriften hentyder jeg til den
store skare af senior - og oldboys I
veteranspillere, som næsten total
glimrer ved deres fravær, når vore to
bedste seniorhold optræder på Langesø
stadions superlækre grønsvær.

Oet er ærligt talt for dårligt og ikke
rligt motiverende for spillerne at

nokle rundt for noget i retning af 27
tilskuere, hvoraf flere er i familien med
aktørerne.

Et godt eksempel på den ringe
opbakning var en smuk. forårslørdag
eftermiddag den 15. maj, hvor begge de
ovennævnte hold spillede på
hjemmebane umiddelbart efter
hinanden.
Lad mig her lige indskyde, at jeg finder
det meget uheldigt og usmart, at 1. og
2. holdet spiller hjemme I ude i den
samme weekend. Det burde man have
undgået, hvor fejlen så end ligger.

Men tilbage til den 15. maj.
Her mødte vores 1. hold Midtals I.F., og
efter at været bagud kort ind i kampen
med 0-2, så formåede holdet efter

mrende fight og spil at vende kampen
en overvældende sejr på hele 10-2.

Meget flot af det forholdsvis unge
mandskab og en præstation, som lover
godt for turneringens videre forløb.

Så blev det 2. holdets tur til at indtage
grønsværen, og her indtraf det uheldige,
at holdet efter få minutters spil kom
bagud med 0-3 mod topholdet fra
Sønderborg Fremad.
Ikke lige den bedste start, og i
modsætningen til kammeraterne på 1.
holdet formåede de unge andetholds

spillere ikke at vende bøtten men tabte
med de utrolige cifre 2-15.

Der blev således denne eftermiddag i de
to kampe scoret ikke færre end 28 mål
og heraf mange virkelige perler, så de
mange udeblevne tilskuere gik glip af en
masse.
Jeg tør ikke garantere for påstanden
men tror dog ikke, at der nogensinde
tidligere er blevet scoret så mange mål i
vore to bedste seniorholds kampe i
samme weekend. Ret mig, hvis det er
forkert.
Under kampene fik jeg en god
fodboldsnak med NB's formand Peter
Glock, der også udtrykte skuffelse og
undren over det ringe fremmøde denne
dejlige eftermiddag i Langesø.

Derfor se nu at komme ud af busken
venner og mød op og støt vore unge
spillere. Det giver nu engang ekstra
gejst med mange tilskuere på lægterne.

Venlig hilsen
Carl Erik Rasmussen

Aben By Nordborg
Der er gang i byen lørdag og søndag
den 31.07. /01.08.99.
Butikkerne har åben om lørdagen fra kl.
09.00 til 17.00 og om søndagen mellem
kl. 10.00 og 16.00.
Der er masser af aktiviteter i gaderne og
Nord-Als Boldklub er selvfølgelig med i
løjerne.

Klubben opstiller boder ved Cafe Rorna.
Herfra sælges ringriderpølser , der er en"
spændende tombola og ved NB's store
sparkebræt kan der hentes gode
gevinster, eller i de mindste afprøve sin
sparketeknik.
Kom forbi og hils på os I
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NB's pigehold efter 4 - 2 sejren over SUB

SPORTEN ønsker alle en rigtig god sommerferie!
Skal du have NB's nye fritidsdragt ? Så skal du sende en feriehilsen med postkort til
SPORTEN's redaktør inden den 12. august 1999. Den heldige vinder trækkes blandt alle kort
ved NB's pølsegilde den 14.8.99. Held og lykke!
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