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Nord-Als Boldklub’s klubblad - 34. årgang - Nr. 3 - maj 2003 

Godt klaret 
NB’s 1.hold fik en meget god start i tur-

neringen. Med en 3-2 sejr i lokalopgøret 

søndag den 4. maj mod EUI har holdet nu 

15 point fra 5 kampe, en målscore på 23-

5 og det giver en suveræn topplacering i 

serie 4. 

Næste hjemmekamp bliver igen et spæn-

dende lokalopgør, nemlig mod Midtals. 

Denne kamp spilles torsdag den 15. maj 

kl. 19.00 som opstart af Fest-i-by. 

 

Om få dage er der 

Fest-i-by 
Årets byfest, arrangeret af NB & NH, 

starter om få dage og derfor dominerer 

stoffet fra denne begivenhed denne udga-

ve af klubbladet. 

På de næste sider kan du orientere dig om 

hvad der sker under festdagene og plan-

lægge hvordan du vil deltage i løjerne. 

Der præsenteres igen et meget attraktivt 

program som byder på noget til enhver 

smag.  

Vi ses til Fest-i-by! 



2 

FEST-I-BY program 2003 
 

Onsdag den 14. maj 
Kl. 19.00 Kæmpe FEST-I-BY LOTTO SPIL i Havnbjerg Skoles aula 
 

Torsdag den 15. maj 
Kl. 10.00 Børn fra DAGINSTITUTIONERNE besøger Festpladsen. 
Kl. 19.00 Festpladsen åbner med KJÆRS TIVOLI, Festtelt og FIB-boder  
Kl. 19.00 TECHNO - de unges aften i Festteltet.  Entré: 40 kr. 
Kl. 19.00 Turneringskamp i serie 4: NB - MIDTALS 
 

Fredag den 16. maj 
Kl. 14.00 Festpladsen åbner med KJÆRS TIVOLI og FIB-boder  
Kl. 13.00 DAMEFROKOST i Festteltet 
       - billetter købes i forsalg hos Nordborg Turistbureau, Piccolo & SuperBest  
Kl. 14.00 Opvisning ved Bueskytterne fra Broager 
Kl. 14.30 Klub Herkules: Bænkpres-konkurrence. 
      - præmie: ½ års gratis kontingent til Klub Herkules   
Kl. 15.00 Nordals Gymnastikforenings ”FRISKE TØSER” 
Kl. 15.30 Sønderborg Karateklub 
Kl. 16.00 Broballe Idrætsforening: Vakse piger og drenge – spring og rytme 
Kl. 16.30 Nordborg Taekwondo Klub 
Kl. 18.00 Festteltet åbner. Musik O.S.3 
Kl. 02.00 Festpladsen lukker 
 

Lørdag den 17. maj 
Kl. 09.30 Cykel og knallertudstilling samt Go-Carts ved Cykelcentrum Nord 
Kl. 10.00 Biludstilling på Storegade ved Korff Bilcenter og Als Motor 
Kl. 10.00 Cykeludstilling ved Kvickly samt motorcykeludstilling af MC-Kæden  
Kl. 10.30 Danfoss-orkestret giver koncert udenfor Café Roma på Storegade 
Kl. 11.00 FODBOLDENS TIVOLI på P-pladsen ved Netto 
Kl. 14.00 Festpladsen åbner med KJÆRS TIVOLI, Festtelt og FIB-boder 
Kl. 14.00 BØRNE GRAND-PRIX i Festteltet 
      - i pausen HIP-HOP & Disko Dans-opvisning      
Kl. 20.00 FESTAFTEN i Festteltet. Entré: 40 kr. 
      -musik CHARLIE DEE & THE TWISTERS, OH Diskotek spiller i pauserne 
Kl. 02.00 Festpladsen lukker 
 

Søndag den 18. maj 
Kl. 10.00 FAMILIE CYKELTUR – distance 15 km. Voksne: 10 kr. / Børn: 5 kr. 
Kl. 10.30 Fodboldstævne : ALS CUP for miniputter. 
Kl. 12.00 GRATIS SILDEBORD i Festteltet. Musik: OH Diskotek 
Kl. 12.00 Festpladsen åbner med KJÆRS TIVOLI og FIB-boder 
      - nedsatte priser på alle kørende forretninger i TIVOLI   
Kl. 13.30 & 14.45 Ballonklovnen KELLO underholder børnene i festteltet 
      - fri entré 
Kl. 17.00 FEST-I-BY slutter  
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www.danskebank.dk 
 

Tænk på penge 
når det passer dig... 

Café & Pizzeria 

ROMA 
Storegade 27 B  -  Nordborg 

Tlf. 74 49 05 67 

LANGESØ 

HERREFRISØR 
v/ John H. Rasmussen 

Mågevej 2, Tlf. 74 45 12 31 

Skal der fe-
stes ? 

 
Vi udlejer 

Borde - Stole 
Tæppeplader - Scene 

 

I/S COM.-ARR. 
Nord-Als Idrætscenter 

STOREGADE 33  -  NORDBORG 

TLF. 74 45 08 40 
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Festpladsen 2002 
 
 
 

Charlie Dee & 
The Twisters  
Charlie Dee & The Twisters er meget 
mere end et 60’er orkester. Når de op-
træder live er det en totaloplevelse. De 
spiller de fedeste juke-box-hits og laver 
det vildeste Rock’n Roll Show. Kom og 
oplev dem lørdag aften i Festteltet fra kl. 
20-02. Bjarne Skou fra festkomitéen 
siger det på denne måde: 

Vi har  virkelig gjort et scoop med at 

engagere dette band, som spiller de stør-

ste, gladeste og fedeste klassikere fra 

60’ernes hitlister og jukeboxe. 
Det er simpelthen udødelige hits, der 
stimulerer publikums skråle-med-
refleks,- og som holder den dag i dag. 
For kun 40 kr., kan I komme til at ople-
ve Charlie Dee & The Twisters. Det 
bli’r sjovt og kækt,- og så swinger det 
som bare pokker.  

Sportsopvisninger ved 

Fest-i-by 
 

Fredag eftermiddag indtager en række 

spændende idrætsforeninger sportsplad-

sen ved Nord-Als Idrætscenter. Ikke fær-

re end 6 forskellige klubber kommer og 

giver opvisning. Det starter kl. 14.00 og 

slutter kl. 17.00. Klubberne skiftes til at 

præsentere deres sportsgren,- hver af en 

halv times varighed. 

 

Bueskytterne fra Broager 

De kendte bueskyttere fra Broager, som 

stiller med flere  Danmarksmestre, - 

”skyder” det hele i gang. Der bliver vist 

præcisionsskydning i bedste Robin Hood

–stil,- og der bliver mulighed for, at pub-

likum kan komme til at prøve at skyde 

med bue og pil. 

 

Klub Herkules,  Havnbjerg 

De ”stærke” Klub Herkules-medlemmer 

fra Havnbjerg afholder en såkaldt ”Bænk-

pres-konkurrence”, hvor  første præmien 

er et gratis medlemskab af Klub Herkules 

i 1/2 år.   

 

Nord-Als Gymnastikforening 

Kl. 15.00 giver et pigehold fra Nord-Als 

Gymnastikforening en opvisning, som de 

kalder ”FRISKE TØSER”. Det kommer 

til at foregå i et forrygende tempo, som 

næsten tåler sammenligning med de 

kendte gymnaster fra Verdensholdet. 

 

Sønderborg Karateklub 

Med de bare næver flækkes betonfliser, 

som var de lavet af glas. En demonstrati-

on af én af de mest kendte kampsports-

grene fra Japan. Det foregår kl. 15.30,- og 

publikum får også her lejlighed til at prø-

ve ”kræfter” med denne ædle kampsport,  

som nogle måske mest kender fra filme-

ne med Karate-Kid. 

 

Broballe Idrætsforening 

Kl. 16.00 er der endnu en gymnastikop-

visning. Denne gang er det holdet: 

VAKSE PIGER OG DRENGE fra Bro-

balle, som viser, hvad de har lært inden-

for spring og rytmegymnastik. 
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Nordborg 
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Techno Aften 
Torsdag aften er ”de unges aften” i Fest-

teltet. Efter en pause på et år, gentager 

FEST-I-BY succes'en med en stor Tech-

no-aften for de unge. 

Arrangementet er atter kommet i stand i 

samarbejde med Pubben,- og hvis det 

forløber som for 2 år siden, så venter der 

de mange unge en virkelig kanon-

oplevelse. 

 

FEST-I-BY har valgt at bibeholde entré-

en på kun 40 kr. Og for denne billetpris 

får de unge en TECHNO-aften ud over 

det sædvanlige med ikke færre end 4 

mandlige DJ og 1 speciel guest femal 

DJ. 

For at være en rigtig Techno-DJ, så skal 

man hverken hedde Hansen eller Jensen 

til efternavn. Nej,- Line Up DJ denne 

aften hedder  DJ Bakowitz, DJ Deaz, DJ 

Schmidt, DJ Acidrunner samt DJ Miss 

Lipton. De vil fyre den af hele aftenen 

fra kl. 21-02, så høreværn tilrådes!! 

 

Det er LYD & LYS DISCOSERVICE, 

som står for det praktiske omkring dette 

arrangement,- så også denne side af sa-

gen er i trygge hænder. 

 

Børnene flokkes om ham,- og deres øjne 

stråler om kap,- når han laver sine festli-

ge og farvestrålende ”ballondyr”. Han 

elsker børnene og børnene elsker ham. 

 

Ballonklovnen KELLO optræder første 

gang søndag eftermiddag kl. 13.30 og  

anden gang kl. 14.45. Begge gange fore-

går det inde i Festteltet,- og der er natur-

ligvis gratis adgang både for børn og 

forældre.   

Charlie Dee & The Twisters er som en 
orkan på en scene med et show, der 
trækker på alle de klassiske dyder fra de 
glade rockdage i 60’erne. Med de origi-
nale guitarer,- med de originale forstær-
kere. Og vigtigst: Det originale outfit. 
Men ikke nok med det. Ligesom den-
gang skifter de tøj i pausen, så man får 
Twisterne at se i nappaveste, nylonskjor-
ter, bindeslips, guldjakker og Beatles-
boots. Og hele showet bliver leveret med 
et stort smil på læben og det rette glimt i 
øjet, der gør, at det hele forbliver uhøjti-
deligt, meget friskt og meget underhol-
dende.  

Charlie Dee & The Twisters har indspil-
let 3 CD’er samt en video optaget hos 
Danmarks Radio. 
Det betyder, at man kan få en lille flig af 
Twisternes forrygende show med hjem i 
stuen,- men det er på scenen at Charlie 
Dee & The Twisters er i deres rette ele-
ment. Gå ikke glip af denne forrygende 
aften i Festteltet. 
 

Ballonklovnen KELLO 
Børnene kan godt begynde at glæde sig 
til søndag eftermiddag, for da optræder 
den kendte ballonklovn KELLO hele to 
gange i Festteltet.  
Ballonklovnen KELLO er en oplevelse 
for både store og små. Han tager alle 
med storm.  
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Stationsvej 4 , Nordborg 

tlf. 74 45 05 33 

  

  

  

  

  

NORDBORG TRÆLAST 

 
Holmgade 39 

Tlf. 74 45 14 57 

Tips & Lotto 

SHELL NORDBORG 

Frederik Holm 
Th. Brorsens Vej 1 

Tlf. 74 45 17 04 

Storegade 15a - Nordborg - Tlf. 74 45 37 57 
MATAS NORDBORG ApS 

Stationsvej 8  -  Nordborg  -  Tlf. 74451711 

Storegade 15  -  Nordborg 

 

Serviceproblemer ? 
Ring til din 

el-fagmand ! 

Stationsvej  -  Nordborg 

Tlf. 74 45 05 33 

MARKUSSEN 
 SPORT 

 
et godt sted at handle …. 

 
Kontakt 

Verner 
Tlf. 74 43 31 46 

 

 
v/ Nordborg Slot  -  Tlf. 74 45 37 64 
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300 glade piger 
Ingen FEST-I-BY uden en damefrokost,- 

sådan har det været i mange år,- og selv-

følgelig afholdes der også DAMEFRO-

KOST i forbindelse med dette års FEST-I

-BY. Forsalget af billetter har allerede 

været i gang i nogen tid. Billetterne ko-

ster i år 160 kr. og kan købes hos Nord-

borg Turistbureau, Piccolo og SuperBest. 

 

Efter at Flash-Party-Band har spillet til de 

sidste mange damefrokoster, har dame-

frokostudvalget i år valgt at engagere et 

helt nyt band. John Larsen fra Damefro-

kostudvalget fortæller det på denne måde: 

Vi har været utrolig glade for Flash-Party

-Band,- men vi synes også, at tiden er 

inde til lidt fornyelse,- og det er så blevet 

til, at vi har engageret bandet OS3, som 

faktisk består af 4 meget dygtige musike-

re.   

Stjerner for 

en eftermiddag 
Igen i år afvikler FEST-I-BY et stort 

BØRNE-GRAND-PRIX-SHOW. Det 

foregår i festteltet lørdag eftermiddag fra 

kl. 14.00,- og det afvikles som et mini-

play-back-show. 

Det vil sige, at de optrædende solister 

eller grupper mimer til kunstnernes ori-

ginalindspilninger.   

 

Radio Als’s faste morgenstudievært, 

Michael Villadsen har sagt ja til at være 

konferencier ved dette playback-show,- 

og det bliver OH Disco, som lægger lys- 

og musikanlæg til. Deltagerne kommer 

til at optræde på en forhøjet scene, så 

publikum rigtig  kan følge med. 

        Børne-Grand-Prix-Show 2002 

 

Efter at alle de optrædende solister eller 

grupper har været på scenen én gang,- 

træder dommerkomiteen sammen for at 

votere. 

 

De 3 bedst placerede solister eller grup-

per får herefter lejlighed til at optræde 

én gang til, hvorefter den endelige pla-

cering bekendtgøres. Der er flotte gave-

kort (Nordborg-kortet) til de 3 bedst 

placerede grupper eller solister. 
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Ridepladsen 1 
Tlf. 74 45 15 51 

Langesø 

Tlf. 74 45 12 85 

Husk vi har landsdækkende byttegaranti 

Herretøj 

Ungt tøj 

Drengetøj str. 2-16 år 

Tøjeksperten Herremagasinet…
 

...altid på toppen 

med de bedste tilbud 



God start for NB’s  

oldboyshold 
Efter starten med træningskampe i hele 

marts måned og starten af april, er den 

nye turnering endelig kommet i gang. 

Så nu står den på turneringskampe for 

nogle af holdene til midt i oktober må-

ned før vi har fundet  vinderne af de 3 

turneringer vi er med i. 

 

Der er hold med i Oldboys B, Veteran, 

og endelig i Superveteran. Det ser også 

rigtig godt ud efter første spillerunde. 

Efter denne er samtlige hold ubesejret, 

selvom både Veteran og Superveteran 

mødte deres ” arvefjender” hhv. SUB 

Sønderborg og Notmark, med hvilke 

holdene gennem årene har haft nogle 

drabelige kampe. 

Oldboys B spillede mod MIF og denne 

kamp endte 3-3. Den eneste skønheds-

plet på kampen var et uheldigt fald for 

en af  vores spillere. Han faldt så uhel-

digt at han brækkede skulderen, god 

bedring til spilleren.  

 

Der skal også lyde et stort velkommen 

til de spillere fra Broballe der har valgt 

NB som deres nye klub, efter at der ikke 

mere spilles oldboysfodbold i  Broballe. 

Vi håber at I vil føle jer godt tilrette i 

Oldboysafdelingen, vi vil gøre hvad vi 

kan. 

Til holdlederne en lille bøn, indlever 

resultaterne straks efter kampene, det er 

skønt at kunne gå på NB’s hjemmeside  

samme aften og få de nyeste resultater, 

og stillingen i rækken. 

 

Oldboysudvalget ønsker alle en god 

sæson, med gode oplevelser både på og 

udenfor banen. 

                                                Chresten 

10 

Polterabend 
Inden Claus fik sin Joan ”officielt” tog 

gutterne ham med på en tur i byen. 

Det var ellers meningen at Claus skulle 

til udekamp med sit drengehold på dette 

tidspunkt, men dagen formede sig helt 

anderledes... 

Endnu engang et stort TIL LYKKE med 

brylluppet til de to!  

 

 

Tur til Polen 
Kristi Himmelfartsdag starter en flok på 

ca. 30 NB’ere en 4-dages tur til byen 

Grodzisk Mazowieck i Polen. 

Det er superveteranerne med damer der 

drager af sted for at deltage i et stævne 

med Danfoss-hold fra Polen. 

Om fredagen er der planlagt et firmabe-

søg og et besøg i  Warszawa’s gamle 

bydel. Lørdag er der fodbold på pro-

grammet og søndagen bruges til hjemrej-

sen . 

 

 

NB’s nye klubdragt  
NB’s nye klubdragt kan nu købes hos  

INTERSPORT i Sønderborg.  

adidas– træningsdragten koster 375 kro-

ner (til 16 år) og 425 kroner for voksne. 

Træningsdragten kan ses i klubhuset. 
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Træning på Nord-Als Idrætscenter 
Hold Årgang Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 

Sandkasse  97 98  Bekendtgøres senere 

Mikro  96 -    16.30-17.30  

Mikro  95 -   17.00-18.00  17.00-18.00 

Miniput 93 94   18.00-19.00  18.00-19.00 

Lilleput 91 92   18.30-19.45  18.30-19.45 

Drenge 89 90  17.00-18.30  17.00-18.30  

Junior  87 88  18.15-19.30  18.15-19.30  

Miniputpiger 93 94      

Lilleputpiger 91 92  16.45-18.00  16.45-18.00  

Piger 89 90   17.15-18.15  17.15-18.15 

Senior Damer    19.00-20.30  19.00-20.30  

Senior Herrer     19.00-21.00  19.00-21.00 

Hørt på sidelinien 
 
”Når vi spiller mod Jan og Benny, skal de altid være 
Barcelona og Danmark, og så skal vi være Luxem-
burg”. 
(Dreng) 

 
”Engang hvor vi var ude at spille, var dommeren min 
onkel, så derfor vandt vi stort …..” 
(Dreng) 

 
”Mikroput er betegnelsen for fodboldspillere i den næ-
sten vægtløse klasse for 5-7 årige. De har rokketæn-
der, beskidte ører og forrevne nævner. 
De kan højest stå stille i tre sekunder ad gangen, og 
de ejer ikke én alvorlig tanke.” 
(fodbold-far) 



12 

Udgiveradresseret blad ( 8245 ARC ) Bladnummer 59544 

Redaktør 
Peter Glock, Midthaven 25, 6430 Nordborg,  74 45 31 79, e-mail : peterglock@mail.tele.dk   
Distribution 
Ib Anthony,   Mågevej 25    ,   6430 Nordborg,    74 45 05 00 

SP     RTEN www.nordals-boldklub.dk 

”Synkron-Petanque” 

 

… efter at de fleste deltagere har lagt fodboldstøvlerne på hylden, har komiteen ment, 

at tiden var moden til at finde på noget nyt. Det blev så det populære petanque-spil, og 

da kuglerne som bekendt er runde, så har det da lidt med ”bold” at gøre … 

Vil du læse alt om superveteranernes legendariske ”træningslejr” i Vejers så klik dig 

på Nord-Als Boldklubs hjemmeside: www.nordals-boldklub.dk 


