
Har super-
veferanerne
nu fået nye
trænings-
dragter
igen?

SPORTEN ønsker alle i NB en glædelig jul og et godt .



Der var "stil over dem ", da spilleme på 3. holdet mødte op til sæsonens sidste
kamp. Og præstationen på banen matchede til oplægget - det blev en sikker 5-2
sejr over Skelde !

NB julebal
for 17. gang
Traditionen tro afholder NB igen i år
JULEBAL. Det sker søndag den 26. dec.
kl. 21.00 i Nord-Als Idrætscenter. Som
sidste år leveres den levende musik af

og -som alle tidligere år sørger

CHAIJUU D/$(J() $H()W

for musik i pauserne.
NB's julebal har alle år været meget
velbesøgt - med mellem 1.100 og 1.500
betalende gæster - og klubben håber
naturligvis også, at mange glade og
feststemte nordalsingere møder op
denne aften.
En god og solid skare af klubbens
mange hjælpere sørger for den
praktiske afvikling af aftenen og
opstilling og klargøring af hallen klarer
Poul Lyngkilde og Co.

Er der blandt SPORTENS læsere
personer der har lyst til at hjælpe ved
opstilling og klargøring af hallen,
afvikling af juleballet eller oprydningen
kan man kontakte Anders Ebsen på tlf.
nr. 74490018.

A. E.

OBU's fodboldskoler
NB har tilmeldt sig til DBU's fodbold-
skole der afvikles i uge 26 ved Nord-Als
Idrætscenter.
Fodboldskolen er åben for alle drenge
og piger i alderen fra 8 - 16 år.
Deltagerantallet er begrænset til 96
personer og klubben sørger for, at der i
løbet af foråret vil blive uddelt
indbydelser til alle klubbens spillere.

For de 5-7 årige vil der i år blive afholdt
en "micro fodbold skole" i weekenden
den 1.-3.9.2000 og også her vil vi
vende tilbage med yderligere informa-
tioner og tilmelding i løbet af de næste
par måneder.
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• MALERMESTER

~-~- ••-e--;,a-;;L-
Mellemvej 21 - Nordborg .

74451852

Frisør

·Enghoff
Havnbjerg Butikscenter

tlf. 74450840

LANGE$Ø
HERREFRiSØR

v/John H. Rasmussen

Mågevej 2, Langesø
(74451231

r>.
LOCK CYKLER

<:>
Parallelvej 2 - Lavensby

tlf. 74490883

Center Sko
Helmut Buss

Havnbjerg Butikscenter
tlf. 74453374

Brønd 7 a, Holm, 6430 Nordborg
tit. 74450201

Biltelefoner 40 17 49 45 og 40 17 49 46 46

Erik Jensen VVS
• Deres vvs- Installatør

•••• n Nyv•••• 011MOlen. GNU

Mellemvej 2, 6430 Nordborg

Tlf. 74450565
Fax 74 45 26 08

ALS MOTOR
Nordborg
Tlf. 74451818

Sønderborg
Tlf. 74432022

Voigts Bolighus AIS
Løjtertoft 26, Nordborg

Tlf. 74451432
www.smagogbehag.dk

Cafe & Pizzeria

Cllli Rømll
Storegade 27 B - Nordborgr 74490567

Et godt sted at starte

O DEN DANSKE BANK
NordborgAfdeling

Storegade28



Kurser i NB
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Det er glædeligt, at en del af klubbens
ungdomstrænere ønsker at deltage i
forskellige kurser, tilbudt af JBU.
Således var 21 af klubbens trænere
tilmeldt et kursus om "indendørs
træning" tirsdag den 09. nov. 99 i Nord-
Als Idrætscenter.

Under ledelse af JBU - instruktøren
Svend Petersen blev der vist en times
tid med indendørs træning, hvor
klubbens ungdomsspillere deltog som
"kaniner".
Herefter var der et par timers snak om
teori og de tilmeldte trænere var godt
tilfredse med kursets indhold. Kurset
viser blandt andet de mange mulig-
heder der er for at bruge tiden på
teknisk træning og på denne måde
sørge for, at så mange som muligt er "i
gang" i den korte tid vi råder over.
Der er mange der "klager over", at der
er for kort træningstid indendørs og

derfor er det vigtigt at tiden udnyttes på
en måde så flest mulige er i gang med
træningen.

3 af klubbens ungdomstrænere har
også deltaget i det grundlæggende
kursus for ungdomstrænere - Modul A -
og det er glædeligt, at alle 3 - Karsten
Koch, Hans Rønn Pedersen og Claus
0rebro - også har tilmeldt sig yderligere
2 kurser der afholdes her i løbet af
foråret år 2000.
Nord-Als Boldklub støtter alle trænere
der ønsker at videreuddanne sig og evt.
ønsker om at deltage i kurser i
mødekommes ved henvendelse til
klubbens kursuskontaktperson Verner
Petersen.

Som oplyst i sidste SPORTEN blev Jan Wind kåret til n Arets Idrætsmand 1999 n i
Nord-Als Boldklub. Kåringen blev foretaget af formanden Peter Glock på NB's store
afslutningsfest den 23. oktober. Endnu et stort tillykke til Jan !
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-så behøver du kun at handle et sted

NORDBORG
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 spare sammen til~ Vil du have høj
rente for dine penge her og nu~ Vil du
kunne hente dine penge, når del passer
dig? Vil du have mulighed far al låne?

Så få en SlartJobKO)rn~lo~I_---::-~~~~
ben opfylder s=
alle dine krav. TARTJOB
Kom ind og
snak med os.

K O N T O

SYDBANK
Sønderjylland
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Generalforsam Iing
Nord-Als Boldklub indkalder til

ordinær generalforsamling
Fredag den 28.1.2000

i NB's klubhus
~

Aftenens program
kJ.18.30

FÆLLESSPISNING
kJ.19.30

GENERALFORSAMLING
ca. kl. 21.00 kaffe og samvær

~
Dagsorden iflg. lovene

~
Forslag til generalforsamlingen skal

være bestyrelsen i hænde senest
mandag den 24.1.2000, kJ.19.30.

~
Medlemmer der ønsker at deltage i

spisningen kan skrive sig på listen i
klubhuset, eller tilmelde sig kassereren

Bjarne Knudsen - ~ 7445 38 21 -
inden den 24.1.2000.

Lidt om NB's '" '
generalfo~sam li ng"
For anden gang holdes. klubbens
generalforsamling i NB's klubhus,
Det har vist sig at være,et ideelt sted til .
et sådant arrangement.
Der er plads til godt 50 mennesker, og
hvis der kommer så mange til klubbens ,
årsmøde, er det et fremmøde som man
kan være tilfredse med.
Denne gang er fra bestyrelsen,
kassereren Bjarne Knudsen, Bjarn
Jensen, Jens Hansen, samt ungdoms-
formanden Anders Ebsen på valg.

Alle er for øvrigt villige til genvalg.
Stemmeret på NB's generalforsamling
har alle aktive medlemmer, der er fyldt
16 år, bestyrelsesmedlemmer, samt
ledere, trænere og holdledere. Udvalgs-
medlemmer, der er godkendt af
bestyrelsen, har også stemmeret.
Vel mødt til klubbens vigtigste møde!

P.G.

" Arets Spiller 1999 "blev Jan Jacobsen. Kåringen foretog 1. holdets træner Bob
Jørgensen på klubbens afslutningsfest. Aftenens toastmaster Chresten B/om
bifalder sammen med ca. 120 personer i Havnbjerg skoles aula. Til lykke Jan!





, ' DØGNSERVICE
6430 Nordborg
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AARUP· nr. 84 43 10 12

et: god:/; ,.t;ed at: .b._dJe •••••

Kontakt Verner
11f. 74453146

Nyt tøj hos

Sandbeck
Stort udvalg i dametø]

Storegade 37· Nordborg ··Tlf. 74451579

DET BESKYTTEDE
VÆRKSTED

ØSTERLUND
Mellemvej .16,6430 Nordborg

Tlf. 74 49 04' 50

[L]
74453764

~toregade 15 - Tlf. 744501 52

rnatas
vI BenteSudergaard

Storegade 35 - Nordborg
tlf. 744517 11.

EL- hjørnet
i centrum
v/Glenn

Bernecker
GI. Guderup 2

Skal de, lelfel 1
Vi udlejer

Borde - Stole - Tæppeplader - Scene
I/S COM. - ARR. '

nf. 74 45 19 19 - Nord-Als Idrætscenter

StatIonsvej 4, Nordborg
tlf. 74450533

.PERREGAARD AIS
Korn - Foderstoffer

NORDBORG
tlf. 744501 50

MOMMARK
tlf. 74407910

,

SILVAN
GØR DET NEMT...

Holmgede 39. Nordborg
tlfll-'~45 1457

- en god forbindelse !

NORDBORG
AUTOVÆRKSI.Ep"'!~
6430 NORDBORG

Th. Brorsens Vej 1. tlf. 74451547



Mange har i de sidste måneder spurgt,
hvad NB's nye fritidsdragt, som her
vises af lilleput holdets træner Søren
Sørensen, egentligt koster. Prisen er
stadigvæk 320 kroner for størrelser 2 til
14 år, størrelser S til XXL koster 370
kroner. Men, der er varslet prisstig-
ninger efter jul l Kontakt Verner på tlf.
74453146, hvis du vil købe en NB-dragt

Vi mangler dommere!
Er der nogen som kunne tænke sig at
dømme nogle kampe på klubplan ?
Vi mangler til den kommende sæson
dommere til 7-mands og 11-mands
kampe! Interesserede bedes kontakte
Verner på tlf. 7445 31 46.

Superstemning !
NB's afslutningsfest afholdtes lørdag
23. Oktober , i Havnbjerg skoles aula
der var pyntet op til festen.
Der var både NB flag og flot pyntede
borde i klubbens farver. I år var 116
personer samlet lige fra de yngste
ynglinge til de ældste superveteraner,
og et af klubbens æresmedlemmer,
Christian "Geggan" Jørgensen var også
mødt op.

Sædvanen tro blev der uddelt pokaler,
gaver, blomster og årets idrætsmand i
NB blev kåret.
Igen i år havde man fundet en populær
person, det tydede bifaldet på.
Formanden Peter Glock begrundede
valget, og da navnet blev nævnt,
brusede bifaldet , og alle rejste sig for at
hylde JAN WIND, tillykke til Jan!

Der blev hædret årets spillere, fiduser,
kampjubilarer, samt 1. holdets opryk-
ning til serie 3.
Musikken var i år bare tip top, noget alle
kunne ii'. Der blev det meste af aftenen
danset på livet løs, både de unge og lidt
voksne svingede til Kim og Dusko's
musik.

Et sted hvor der altid til NB's
afslutningsfester er trængsel, er baren.
Er det priserne, tørsten , eller de søde
piger fra BIF der trak, ved jeg ikke, men
baren blev da tømt inden festen var slut.
Tak til alle der var med, tak for qod
opførsel, der er nogle som er blevet et
år ældre kunne vi nok se.
Også en tak festudvalget for deres
indsats , og så venter vi bare på næste
afslutningsfest.

Chresten
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NORDBORG
Løjtertoft 13
Tlf. 7445 1704

THE DOCUMENT COMPANY
RANKXEROX

Til kl. 22.00 : Dagligyarer / Blade / AYiser / Drikkevarer
Dtlgnet rundt : Kan du fylde tanken op / Bilvask

/vutcuserct br.nc K V. OPTIK
'.)9 "Cflt,Jktll!iS,.....Oot h.er _.

Ridepladsen 1 ·6430 Nordborg· tlf.: 7445 1551 . fax: 74450549

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

TELEFON 74451540· GIRO 158 6475

r,p røp
Storegade - Nordborg - Tlf. 74450070 •••••••• ••

" INTERSIIOIIr
rohleder snert
GÅGADEN - SØNDERB~RG - TLF. 7442 41 10

NYGADE 114 - GRASTEN - n.F. 74 65 21 21

wWw.

"Hvem skal du spille mod næste gang..!'
Se det på www.infosport.dk

infosport
.dk
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NB's støtteklub CLUB 22 fejrede lørdag
den 6. november 20 års jubilæum.
Begivenheden blev på behørig vis
markeret med en hyggelig fest .på
Hardeshøj Færgekro . Et af de mange
programpunkter var et "sceneshow"
med John Larsen som PICCOLO.

NB juler i byen
Weekenden 18.119.12.99 inviterer
Nordborgs forretninger til julesalg i
byen. I den forbindelse vil der ske
en masse i gaderne og i byens
forretninger. Selvfølgelig er NB
også på banen !
Midt i byen, ved Cafe Roma,
opstiller klubben en bod hvor man
kan få stillet sult og tørst og vinde
en julegave.
Altså, besøg NB's julebod, vi glæder
os til at se dig!

Hvad siger drengen til
julemanden?
Hele 19 forslag har redaktøren
modtaget til konkurrencen i sidste
udgave af SPORTEN!
Vinderteksten fra Sven Haar ses
på forsiden, og han får som
belønning en stor æske chokolade.
Til lykke med det, og tak til alle
deltagere.

NB har egen
hjemmeside
Du kan nu besøge NB's hjemmeside
på Internettets adresse

www.nordals-boldklub.dk
Den blev åbnet for få dage siden, så
det er begrænset, hvad den på
nuværende tidspunkt kan byde på.
Den vil med sikkerhed endnu et stykke
tid være "under kraftig opbygning",
men forhåbentligt snart blive en
attraktiv adresse for alle medlemmer
og alle dem, der vil vide noget om
klubben. '.
Samtidig opfordres alle "surfere" til at
komme med ideer og hjælpe os med
at nå dette mål hurtigst muligt.

..'.. ' •.\<.•.••••.'-.'.\) ..?' .. ~

U~

Du kan skrive til SPORTEN via
e-mall : pegl@get2net.dk

P.G.
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Herremagasinet
Storegade14

6430 Nordborg
Telefon 74451610

, I NB's klubdragt kan købes hos os I

Denka'
.Ii'YJ, •••.

Svalevej 2, Langesø, tlf. 74 45 12 85

Nord-Als Boldklub's oldboysafdeling
indkalder til ordinær

GENERALFORSAMLING
Torsdag den 20.1.2000

k!. 19.00 i NB's klubhus

fi)
Dagsorden ifJg. lovene
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