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Så ruller bolden igen!
Nu er NB's seniorspillerne i gang igen. Lørdag den 5. februar var træningsstart på ba-

rne ved NIC ( på billedet byder klubbens nye cheftræner Asger la Cour Møller spil-
....rne velkommen ).

Efter en god gang træning, var der indkaldt til spillermøde i NB's klubhus.
Målsætningen for 1. holdet er at blive blandt de 3 bedste i rækken. Svend Jensen,
som står for træningen af 2. og 3. holdet, har en oprykning til serie 4 for 2. holdets
vedkommende som mål.
Afdelingen har i mellemtiden været på træningstur i Ikast hvor man i "Stadome" har
spillet et par træningskampe mod hold fra Ikast. I forberedelsesfasen er der aftalt flere
træningskampe for holdene og de første resultater har været mere end tilfredsstillen-
de. Når turneringen starter, er spilletiderne lørdag kl. 14.00 for 1. holdet og kl. 16.00
for 2. holdet. Begge hold spiller hjemmekampe i samme weekend.
Vi håber at vi får en god sæson i 2000, for såvel første, andet og vores tredje hold.
Går trænernes målsætning i opfyldelse, bliver det dejligt at komme på stadion for at
se NB spille. Fra SPORTEN ønsker vi alle spillere en god sæson 2000.

Redaktionen
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NB's nye trænerstab i seniorafdelingen ( fra venstre til højre) :
Sven Jensen, Asger La Cour Møller og John Callesen ( dametræner ).

Hos HSV
Lørdag den 26. februar var 40 NB'ere
blandt de 45.000 tilskuere på "Tysklands
skønneste fodboldstadion, Hamburg's
Volksparkstadion, for at se Bundesliga
kampen HSV - Kaiserslauteren (2-1 ).
Det var en vellykket tur med godt vejr og
en spændende kamp.
Det var en stor oplevelse at se en top-
kamp i denne smukke og kæmpestore
fodboldarena, som bliver endnu større,
når overdækningen af samtlige pladser
er færdig.
Når det er så vidt, laves den næste tur!

NB's minipiger
i regionsfinale
Søndag den 27. februar blev der afholdt

regionsmesterskaberne i indendørsfod-
bold.
Miniputpigerne spillede deres kampe i
NIC med Nord-Als Boldklub som arran-
gør.
I alt 8 hold fra region 4 havde kvalificere
sig til finalerunden og blandt dem oqs
et hold fra NB.

NB's piger vandt alle 3 kampe i den ind-
ledende runde og blev dermed suverænt
vinder af deres pulje.
I semifinalen var modstanderen Bov og
den kamp tabte holdet knebent med 1-0.

Det blev altså ingen titel til Preben Chri-
stensens hold, men en god afslutning af
en fin sæson i indendørsfodbold.
SPORTEN bringer i næste nummer af
bladet et billede af NB's dygtige piger.
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MALERMESTER

Dreyers el-service Q!QBrønd 7 a, Holm, 6430 Nordborg
tlf. 7445 02 01

Alt malerarbejde udfores

Mellemvej 21- Nordborg - Tlf. 74451852

Erik Jensen VVS Frisør
• DeresVVS·Installatør Enghoff_n Nyvanll og Mo_ns Qrau

Mellemvej 2,6430 Nordborg

Tlf. 74450565 Havnbjerg Butikscenter
Fax 74452608 tlf. 74450840

ALS MOTOR Husk I

Nordborg NB's LOTTOSPIL
Tlf. 74451818

hver onsdag kl. 19.00*
Sønderborg Havnbjerg skoles aula

Tlf. 74432022

Cafe & Pizzeria ~re+~ LOCK CYKLER
<::»Storegade 27B - Nordborg

Tlf. 744905 67 Parallelvej 2 . Lavensby
Tlf. 7449 08 83

LANGESØ Et godt sted at starte

HERREFRiSØR ~ DEN DANSKE BANK
v/John H. Rasmussen

Mågevej 2, Langesø
Tlf. 74 45 12 31 Nordborg afdeling, tlf. 73 45 31 00

II
Voigts Bolighus A/S

Løjtertoft 26, Nordborg
Tlf. 74 451432

- vi gi'rdig det rigtige at vælge imellem Fax. 74 45 49 20



Formanden Peter Glock på talerstolen

Generalforsamling i
Nord-Als Boldklub
Klubbens ordinære generalforsamling
blev afholdt fredag den 28. januar i NB's
klubhus med ca. 30 deltagere.
På valg var kassereren Bjarne Knudsen,
bestyrelsesmedlemmerne Bjarne Jensen
og Jens Hansen, som alle blev genvalgt.

Der var også genvalg til ungdomsforman-
den Anders Ebsen, revisor Carl Erik Ras-
mussen og bestyrelsessuppleant Finn
Christensen.

Et . udførligt referat fra årsmødet vil
sprænge klubbladets rammer. Derfor lig-
ger der et hæfte i klubhuset med alle op-
lysninger fra mødet, hvor alle interesse-
rede kan orientere sig om klubbens be-
drifter i den forløbne sæson.

Generalforsamling i.
oldboys afdelingen
Der deltog 28 medlemmer i generalfor-
samlingen.
I sin beretning kom formanden Peer
Christiansen langt omkring hvad der var
sket i årets løb.
Træningskampe, "Piccolo-cup", årets
placeringer for de 3 hold, pokalturnerin-
gen, Holm Cup, besøg fra Nyborg, su-'
perveteranernes Vejrs-tur, strukturdebat-
ten i NB, samt alle de andre aktiviteter i
NB som oldboyspillere deltog i.
Regnskabet blev fremlagt af klubben",
kasserer Alfred Hansen.
Der var fra forsamlingen ikke mange
spørgsmål, så regnskabet blev enstem-
mig godkendt.
på valg var i år kassereren Alfred Han-
sen, bestyrelsesmedlem Chresten Blom,
spilleudvalgsformand Per Petersen, samt
revisor Carlo Meyer.
Der var stort set genvalg på hele linien,
dog blev Svend Haar ny sptlleudvalqsfor-
mand, i stedet for Per, der ikke ønskede
genvalg.

Under punktet eventuelt takkede NB's
formand Peter Glock for det gode samar-
bejde med oldboysafdelingen og hoved-
foreningen.
Ken Wonsyld reklamerede for hjælper-
gruppen i NB, Erik Nørskov berettede lidt
om oldboyslandsholdet, .og endelig ta -
kede Chresten, Per Petersen for det s,
re arbejde han har lavet for oldboyfod-
bolden i NB og overrakte ham en gave
fra klubben.
Der var også vin til vores holdledere
samt til kampfordeleren Birger Andersen:
for deres store arbejde året igennem~

Traditionen tro sluttede mødet med et
lækkert pølsebord , og snakken gik der-
efter lystig endnu et stykke tid. .
Der skal også lyde tak til klubhuset der
stod for det praktiske.

CB
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NORDBORG
- så behøver du kun at handle et sted

Åbningstider:
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

Er du mellem 18 og 25 år har vi et godt tilbud til dig: Bliv Ung Privat
kunde i Sydbank. Så får du lidt mere i rente, du får din egen rådgiver, du

får mulighed for at få et Blue Card, et boliglån - og du får vores opbakning
til dine økonomiske planer.

Kig ind - du er altid velkommen

SYDBANK
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Klubhusudvalget (fra venstre) : Chresten Blom, Kaj Duus Jensen, Claus Sørensen
Poul Lyngkilde, Leif Nielsen, Marie Meyer, "Bikse" Petersen og Bent Duus Jensen.

Nyt fra klubhuset
Klubhusudvalget har en bøn til alle der til
daglig bruger klubhuset.
Den går ud på, at når der skal afholdes
møder med forælder, spillere, og special-
arrangementer af enhver art, at det som
et minimum skrives ned i bogen der lig-
ger i klubhuset til samme formål.
Hvorfor nu det ?
Der er flere aspekter i dette. Skal der fyl-
des op i køleskabet med varer der skal
bruges ? Andre der skal have møde har
også lettere ved at planlægge deres akti-
vitet.
Alle værterne i klubhuset er gerne be-
hjælpelig, bare spørg. De er der hver tirs-
dag og torsdag samt i weekender hvis
der spilles seniorkampe på banerne ved
Nord-Als Idrætscenter.
Et andet punkt som klubhusudvalget har
på sinde, er at få ideer til arrangementer
der kunne tages op i klubregi.
Send din ide eller forslag i en kuvert og

aflever det i NB's postkasse ved indgan-
gen til klubhuset. .
Vi vil så se på forslaget og melde tilbage
hvad vi synes om ideen.
Vi har haft møde hvor følgende aktivite-
ter er sat på skinner.
Nye lamper i klubhuset, forskellige om-
flytninger, vi vil også opdele vore billeder
på væggene så vi får en historisk og en
aktuel afdeling. Fjernsynet har fået en
plads, og vil nu blive sat tip top i orden.

De sidste afpudsninger ved dørene bli-
ver også klaret. Automaten bliver drejet
så den får front mod klublokalet. Disse
ting og flere endnu, hvilket skulle være
med til at gøre vores omgivelser bedre,
hyggeligere og mere optimale.

Vi håber at have tingene på plads inden
turneringskampene starter. Klubhustea-
met glæder sig til en ny sæson, og by-
der alle velkommen i klubhuset.

CB



matas
vl Bente Sudergaard

Storegade 35 - Nordborg
tlf. 74 451711

Skal der festes ?
Vi udlejer

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

Tlf. 74451919
Nord-Als Idrætscenter
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DET BESKYTTEDE
VÆRKSTED

ØSTERLUND
Mellemvej 16,6430 Nordborg

Tlf. 74 49 04 50

..~.u}!!!~1
DØGNSERVICE

6430 Nordborg

Storegade 15 - Tlf. 74450152

Stationsvej 4, Nordborg
Tlf. 74 45 05 33

Nyt tøj hos

Sandbeck
Stort udvalg I dametøj

Storegade 37 - Nordbor~ - nf. 7445 15 79

M.PERREGAARD A/S
Korn - Foderstoffer

NORDBORG
tlf. 74450150

MOMMARK
tit. 74407910

~ NORDBORG
, A..lITOVÆRKS!.E'p"I!~'

6430 NORDBORG
Th. Brorsens Vej 1, tlf. 74451547

W~-~I- ,o .' \. ~ I.ii- \ . .
~I e~\ .nu
- ~ Tlf. 74453764

v] Nordborg Slot

SILVAN
OØR DET NEMT...

Holmgede 39, Nordborg
tlf.74451457

lYIA.R.~SSEN
SPOR.T
AARUP -nr, 8443 10 12

e~god~ s~d a~ha.n.CUe__•••

Kontakt Verner
Tlf. 74453146
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Efter generalforsamlingen har NB 's bestyrelse følgende sammensætning:
Stående fra venstre : Anders Ebsen (ungd.formand), Bjarne Knudsen
(kasserer), Bjarne Skou (best.medlem), Jens Hansen (best.medlem og næst-
formand). Siddende fra venstre: Bjarne Jensen (best.medlem), Peter Glock

. (formand) og Peer Christiansen (OB formand).

EM på "storskærm"
Som bekendt afvikles EM i fodbold i år i
dagene 11.06-02.07 i Belgien og Hol-
land.
Danmarks kampe, og alle andre attrakti-
ve kampe, kan opleves midt i Nordborg!
På parkeringspladsen ved PICCOLO
opstiller NB et telt hvor man kan følge
begivenhederne på et kæmpe lærred,
sammen med andre roligans.
Klubben passer fremviseren og sørger
for den rigtige landskampstemning med
konkurrencer og forplejning.

Skolestævne
I dagene 10.-13. marts afvikler NB sit

indendørsstævne for de nordalsiske sko-
leelever.
SKOLESTÆVNET afvikles så for 32.
gang og der forventes igen en deltagel
af mellem 600 og 700 spillere.

Hjælperbanken
NB's råb om hjælp til klubbens mange
arrangementer har givet en meget positiv
resonans.
Der er på nuværende tidspunkt ca. 80
navne på listen som alte vil hjælpe NB på
den ene eller anden måde.
Om kort tid sendes en aktivitetskalender
ud til alle på listen, så man kan "vælge" et
eller flere arrangementer, man vil hjælpe
NB med.



THE DOCUMENT COMPANY

RANKXEROX
Til kl. 22.00 : Dagligvarer / Blade / Aviser / Drikkevarer
Døgnet rundt : Kan du fylde tanken op / Bilvask

/vutonsetct brittc- K V. OPTIK
og kontokttinseoptu-er __

Ridepladsen1 ·6430 Nordoorq tlf.: 74451551 . fax: 74450549

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

EL s VVS TELEFON 74451540· GIRO 158 6475

" INTERSPOIII'~
. rohleder seert

GÅGADEN - SØNDI;RB~RG - TLF. 74424110
NYGADE 14 - GRASTEN - TLF. 746521 21

Denka'
. Ii'Yl •••
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Her ses JULEKALENDERENS "topsælgere" fra ungdomsafdelingen. Søren, Kim,
Rikke og Karina har tilsammen solgt næsten 600 styk. Som tak for deres indsats fik
de et NB-halstørklæde og et gavekort. Kalendeme blev i øvrigt udsolgt og gav et
pænt overskud til Nord-Als Boldklubs klubkasse.

Barcelona vinder
PICCOLO-CUP
Igen i år er oldboysafdelingen startet
sæsonen med den traditionelle turne-
ring, der har mange navne: Gule Ærter
turneringen, Champions Leauge, men
navnet er PICCOLO-CUP, efter vores
sponsor PICCOLO i Nordborg ved John
Larsen. Han ligger et stort arbejde i at
få denne lille turnering til at blive en suc-
ces år efter år.
Der var mødt 24 spillere til denne for-
middag. De kom til at spille på hold som
har navn og rang i europæisk fodbold :
Barcelona, Bayern Munchen, Manche-
ster United, og vores egen Brøndby I F.
Der blev spillet på livet løs i en dobbelt-
turnering der trak søm ud jo tættere man
kom middag. Der blev lavet mange gode
mål, også nogle som målscoreren ikke
selv så. Vedkommende gik derfor rundt
og spurgte om nogle havde set det.
Det kunne flere så fortælle Erik Nørskov

under den senere middag i klubhuset,
hvor Poul havde de gule ærter klar.
Vinderholdet bestod i år af. følgende spille-
re : Carsten Hald, Per Petersen, Niels Ole
Bennedsen, Erik Jensen, Henning Larsen
og Jens Nissen. De vandt efter en spæn-
dende finale efter straffesparks-
konkurrence med cifrene 4-3.
Endnu engang tak til John for at godt ar-
rangement. CB

Ny adresse
Formanden Peter Glock og SPORTEN har
fået ny e-mail adresse:

peterglock@mail.tele.dk

NB kontingent
På generalforsamling blev der vedtaget at
kontingentet ikke ændres for den kom-
mende sæson.
Her er reglerne omkring kontingent i NB :
Generelt
Af årets kontingent betales 60 % for
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NB's klubdragt kan købes hos os

foråret den 1. april og 40 % for efteråret
den 1. september.
Kontingent for efteråret er incl, indendørs
turnering og træning, uanset om man
ønsker at spille indendørs eller ej.
Satser
Sandkasse fodbold: Gratis
Micro drenge og piger: 300 kr.
Øvrige ungdomsrækker : 440 kr.
Seniorspiller herrer: 750 kr.
Damespiller over 18 år: 600 kr.
Damespiller under 18 år: 440 kr.
Særregler
Spillere der er værnepligtige betaler ikke
kontingent. Spillere bosat udenfor Søn-
derjylland Amt betaler ikke kontingent
( gælder for studerende o.s.v.).
Spillere der spiller både seniorfodbold og
oldboysfodbold betaler normal kontingent
·1 en af afdelingerne .
.Ivrige afvigelser og særaftaler kan kun

~ke efter accept fra bestyrelsen.

Annoncering i
SPORTEN
Klubbladet mangler annoncører!
Interesserede må meget gerne kontakte
klubbens sponsormand Jens Hansen på
tlf. 74491747.
Følgende annoncepriser er gældende for
år 2000:
1/12 side = 100 kr. pr kvartal
1/6 side = 185 kr. pr. kvartal

Herremagasinet
Storegade 14

6430 Nordborg
Telefon 7445 1610

1/3 side = 220 kr. pr. kvartal
% side = 360 kr. pr. kvartal
Hele side = 600 kr. pr. kvartal

DSU fodboldskole
Som bekendt er NB også i år medarran-
gør af DBU's populære fodboldskoler.
Fodboldskolen for piger og drenge i al-
deren fra 8-16 år foregår i uge 26 og
"micro fodbold skolen" for de 5-7 årige
afvikles i weekenden 1.-3.9.2000.
Prisen er 405 kr. i uge 26 og 315 kr. for
"micro fodbold skolen".
Salg af billetter til begge skoler starter
tirsdag den 14. marts.
Igen i år foregår al tilmelding til DBU's
fodboldskoler via BILLETnet.
Man har følgende muligheder at købe
billetter:
1. Køb på posthuset
2. Reservation via tlf. 70156565
3. Reservation via www.billetnet.dk
Vent ikke for længe med tilmeldingen!

Holdledere søges
Har du interesse i og lyst til at være
holdleder for 2. eller 3. holdet i den kom-
mende sæson, så kan vi bruge lige net-
op DIN hjælp.
Du kan henvende dig til enten Bjarne
Skou (tlf. 74 490064) eller Bjarne Jen-
sen (tlf. 74453746 ). så går du med en
drøm om at blive holdleder, så meld dig.
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NORD-ALS BOLDKLUB
BESTYRELSEN
Formand Peter Glock Midthaven 25 tit. 74453179
Næstformand Jens Hansen Niels Bohrsvej 19 tlf. 74491747
Kasserer Bjarne Knudsen Perikonvej 9 tlf. 74453821
Best. medlem Bjarne Skou Overhaven 13 tit. 74490064
Best. medlem Bjarne Jensen Midthaven 29 tlf. 74453746
Ungdomsformand Anders Ebsen Rypevej 60 tlf. 74490018
Oldboysformand Peer Christiansen Turøvej 14 tlf. 74453388

UNGDOMSUDVALG ,
Udvalgsformand Anders Ebsen Rypevej 60 tlf. 74490018
Sekretær Kjeld Høi Østerhaven 1 tlf. 74491632
Udvalgsmedlem Preben Christensen Perikonvej 12 tlf. 74454890
Udvalgsmedlem Jan Wind Maihaven 38 tlf. 74490772

SENIORUDVALG
Udvalgsformand Bjarne Jensen Midthaven 29 tlf. 74453746
Udvalgsmedlem Bjarne Skou Overhaven 13 tlf. 74490064

OLDBOYS AFDELING
Formand Peer Christiansen Turøvej 14 tlf. 7445338
Kasserer Alfred Hansen Th. Brorsensvej 78 tlf. 744901 E.
Best. medlem Chresten Blom Perikonvej 14 tlf. 744911 63

KLUBADRESSE NB's klubhus, Stadionvej 1, Langesø tit. 74451806
Internet www.nordals-boldklub.dk

S~TEN Nord-Als Boldklub's klubblad
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