
 S P    RT E N  
Nord-Als Boldklub’s klubblad - 36. årgang - Nr. 4 - august 2005 

NB’s miniputpiger efter 5-0 sejren over Notmark i NB PIGE CUP’s B-finale. 

I weekenden den 2.-4. september 
2005 arrangerer NB en stor mar-
kedsfest, Nordborg Kræmmerfesti-
val. 
Arrangementet holdes på ”Den Gam-
le Ringriderplads” i Nordborg. 

Om fredagen kl. 20-24 arrangerer 
Nordals Musikfestivalforening en 
spændende koncert med tjekkiske 
”Country Sisters” i festteltet. Der er 
denne dag mulighed for udendørs 
stadepladser fra kl. 18. 
 
Om lørdagen er der kræmmermarked 
i teltet fra kl. 10-17 og udenfor så 
længe stadepladserne er åbne. Der 
vil ligeledes være forskellige konkur-
rencer i løbet af eftermiddagen. 
                                                    >> 
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DBU's fodboldskole i 
Nordborg 

Igen i år blev der afholdt fodboldsko-
le på anlægget ved Nord-Als Idræts-
center og i år deltog der 96 drenge/
piger i en uges træning og leg med 
bolden. 
 
Årets tema for fodboldskolen var 
"fodboldrytmer" og det var en lidt 
speciel oplevelse at se børnene i 
brasiliansk opvarmning m.v.  
Ca. halvdelen af deltagerne var fra 
N.B. og der var også pænt fremmø-
de fra både EUI og SUF. 
7 trænere og 7 trænerassistenter 
sørgede for at hele ugen forløb på 
en god og ordentlig måde. 

Bl.a. kan Nordborgs borgmester Jan 
Prokopek Jensen opleves i et forry-
gende ”Spinning-show”. 
 
Kl. 19 starter festen i teltet med fæl-
lesspisning og bal. Musikken står 
”On Location” for. Det er et af Dan-
marks mest benyttede bands, når 
det gælder fest- og dansemusik. 
Spisebilletter kan i øvrigt købes hos 
Bundgaard Tøj i Nordborg. Billetter-
ne koster kun 100 kr. og menuen er 
helt i top.  
 
Om søndagen er der kræmmermar-
ked i og udenfor teltet fra kl. 11-18. 
”Familiesøndagen” rummer masser 
af aktiviteter for både børn og voks-
ne. Kjærs Tivoli kommer i øvrigt alle 
3 dage. 
 
Du kan se hele program i ”plakat-
form” på siderne 8 og 10.  
Stadepladser og nærmere info fås 
hos Birger Svane Petersen på tele-
fon 23 42 50 37. 
 
Dette var det mere PR-mæssige om 
arrangementet. Der er også en 
mandskabsmæssig side. 
Der er i den forbindelse også brug 
for rigtig mange hjælpere.  
Så – kom og få en sjov og hyggelig 
oplevelse og støt samtidigt Nord-Als 
Boldklub! 
 
Har du lyst til at hjælpe klubben, kan 
Bent Duus Jensen kontakte på tele-
fon 74 45 49 85 eller via mail-
adressen: bentduus@worldonline.dk 
 

Ugen blev lidt mere spændende da 
det viste sig, at SønderjyskE's nye 
superligahold afholdt træningslejr i 
Idrætscentret samme uge og i løbet 
af ugen var det muligt at følge hol-
dets træning på stadion. 
 
Torsdag middag "overtog" spillerne 
fra SønderjyskE træningen i ca. 20 
min. og det var en stor oplevelse for 
børnene, at træne under ledelse af 
Peter Sand og se Simon Poulsen 
jonglere rundt med bolden. 
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www.danskebank.dk 
 

Tænk på penge 
når det passer dig... 

LANGESØ 

HERREFRISØR 
v/ John H. Rasmussen 

Mågevej 2, Tlf. 74 45 12 31 

Skal der festes ? 
 

Vi udlejer 

Borde - Stole 
Tæppeplader - Scene 

 

I/S COM.-ARR. 
Nord-Als Idrætscenter 

Tlf. 74 45 19 19  

STOREGADE 33  -  NORDBORG 

TLF. 74 45 08 40 

Husk NB’s 

LOTTOSPIL 
hver onsdag kl. 19 

i Havnbjerg skoles aula 
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Så er vi i gang igen 
venner !! 
 Efterårssæsonen står i skrivende 
stund atter for døren, og jeg vil her-
med appellere til alle seniorspillere 
om at støtte op omkring den ugentli-
ge træning— det er med bekymrede 
miner, vi ser ind i efterårssæsonen. 
  

Jeg har dog ladet mig fortælle, at 
dame seniorerne har været meget 
flittige i forårssæsonen, bliv ved med 
det piger, det er bare super - så jer 
er jeg ikke så bekymrede for. Jeg 
har tiltro til, at I - når sæsonen er 
slut - sammen med Ulrik Lund, også 
har haft en god & sjov efterårssæ-
son, vi får se... 
  

MEN hos herre seniorerne halter det 
indimellem mere, og hvis vi ikke ge-
nerelt bliver bedre til at møde op til 
træning (HVER GANG GUTTER!) 

Som afslutning på uge modtog alle 
spillere en bold, et T-shirt, en drikke-
dunk og en erindringsgave. 
 
I løbet af sommeren er der nu afvik-
let i alt 220 fodboldskoler med over 
27.000 deltagende børn.  
                                           Anders 

bliver det et meget svært efterår, 
samtidig taget i betragtning, at nog-
le af de mere trofaste og stabile spille-
re er rejst, eller i hvert fald på nippet 
til at gøre det, pga. udannelse / arbej-
de. 
 
Så det er helt og holdent op til hver 
enkelt at gøre sit til, at vi alle ka' ha' 
det sjovt når vi mødes - dvs. møde op 
til træning når det er muligt - for jo 
flere vi er desto sjovere... 

Det går ikke så godt i turneringen 
med  NB’s seniorhold  

 
Slutteligt skal selvfølgelig også lyde et 
pøj pøj til de af jer vi desværre må 
sige farvel til i denne omgang - alt 
mulig held & lykke i fremtiden - men 
husk nu - uanset hvor I lander eller 
mellemlander, døren er altid åben for 
jer i NB, I ved én gang NB'er - altid 
NB'er :o) 
                                Jesper Thomsen 
 
 
 

NB’s PIGECUP 
Nord-Als Boldklub har i år for 4. gang 
afviklet deres PIGECUP. 
I 2005 udgaven har der deltaget 39 
hold, og der er  spillet 101 kampe. 
                                                    >>> 
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Nordborg 
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Der deltog hold fra primært Sønder-
jylland, men også hold fra det nordli-
ge Tyskland, fra Hamborg og opefter 
havde fundet plads i deres kalender 
til at deltage i stævnet for at  prøve 
kræfter med danske hold. 
 
For hold der ønskede at komme da-
gen før, var der i år mulighed for at 
overnatte på Friskolen Østerlund, og 
det var der 80 personer der ønskede 
at gøre brug af, og efter deres tilba-
gemeldinger at dømme, er der ingen 
tvivl, det skal laves igen næste år. 
 
For dem der overnattede på frisko-
len, var der om aftenen en lille kon-
cert hvor Anne S. May og Line Lar-
sen kom og sang et par sange, samt 
deres nye single. 
Derudover havde de mulighed for at 
besøge Nordals Rideklub for at få en 
ridetur. Dette var det også rigtigt 
mange der prøvede. 
 
Lørdagens fodboldkampe blev i år 
for første gang afviklet uden at solen 
ønskede at lege med. Dagen var 
overskyet, faktisk rigtigt godt fod-
boldvejr. 
Formiddagens puljekampe blev af-
viklet uden de store overraskelser. 
Da eftermiddagens kampe begyndte, 
oplevede man intensiteten i kampe-
ne. De hold, der havde svært ved at 
følge med om formiddagen, fik vist at 
de også ville være med, så spændin-
gen om alle kampes udfald gjorde at 
alle spillere og trænere gik rundt 
med nerverne ude på tøjet. 
 

Da pigerne var ude i deres semifina-
leopgør, oplevede man at Brørup var 
ude i straffesparkskonkurrence med 
begge deres hold samtidigt.  

Under præmieoverrækkelsen var der 
arrangeret en lodtrækning, hvor der 
var mulighed for at et hold i hver år-
gang fik mulighed for at vinde billetter 
til Danfoss Universe til hele holdet og 
træneren. Derudover var der medal-
jer til alle spillerne, samt en fairplay 
statuette til det mest fair hold, også i 
hver årgang. 
                                              Preben 
 

 

Sommermøde i Club 22 
NB’s CLUB 22 afholdt  fredag den 
12. august kvartalsmøde og traditio-
nen tro blev det en slags sommer-
fest, hvor damerne også blev invite-
ret med. Arrangementer blev denne 
gang holdt hos Nordborg Golfklub, 
hvor der blev spillet golf et par timer 
på det flotte anlæg, med efterfølgen-
de spisning og hyggelig samvær i 
værternes dejlige klublokale.           >> 
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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 

Kun åben 365 dage 

Langesø 

Her er 

der plads 

til din 

annonce 
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Fredag 2. september 
 

Fra kl. 18 

Kræmmermarked 
på festpladsen 

 

Kl. 20–24 

Koncert i festteltet 
Nord-Als Musikfestivalforening 

præsenterer 

Country 

Sisters 

Fra Tjekkiet 
Billetter kan købes 

i Nord-Als Idrætscenter for 75 kroner. 
Yderligere oplysninger finder du på 

www.musikfestival.dk 

Bestilling af stadepladser 

Ring til Birger på telefon 

 23 42 50 37 

 Træffes bedst mellem kl. 14-20 
 

Pris for en stadeplads 

 ca. 3 x 3 meter  

250 kr. pr. dag inkl. strøm 
 

Stadepladser til 

Børneloppemarkeder gratis 

Programmet fortsætter på side 10 

Selve golfturnering blev afviklet un-
der gode vejrforhold, dog for nogle 
måske en lille smule for koldt eller for 
blæsende. Disse argumenter blev i 
hvert fald flittigt brugt, når en for dår-
lig præstation på græstæppet skulle 
forklares. 
Men alt i alt gjorde alle god figur på 
banen, og arrangementsudvalget 
måtte bruge utraditionelle metoder 
for at komme af med de mange præ-
mier, som man havde til uddeling. 

Birgit og Flemming løb med hoved-
præmierne, et til lykke til dem, og en 
tak til udvalget for et godt arrange-
ment, og til golfklubben for husly. 
                                                 Peter  

Husk 
Nu spilles der igen LOTTOSPIL i 
Havnbjerg skoles aula. 
Som noget nyt starter spillet frem-
over allerede kl. 18.30. 
Gevinsterne har også fået et løft, så 
der er god grund til prøve lykken ved 
Nord-Als Boldklub’s populære lotto-
spil ! 
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Ridepladsen 1 
Tlf. 74 45 15 51 

Ledig reklameplads 

Godt klaret! 
NB’s lilleputholdet spillede 
en god kamp mod Røde-
kro lørdag den 20. august 
og vandt fortjent med 6-1. 
 
Her ses holdet i halvlegs-
pausen, hvor træneren 
Bjarne Hansen fandt de 
rette ord til at lave en 2-1 
føring om til dette flotte 
resultat. 
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Søndag 4. september 

 

Kl. 11–18 

Kræmmermarked 
i festteltet og på festpladsen 

 

 

Kl. 12–16 

Biludstilling 
”Specialbiler” 

 Volvo - Renault - Land Rover 
v/ Auto Lindvang 

Sønderborg-Aabenraa-Haderslev-Tønder 
www.lindvang.dk 

 

  
Kl. 11-17 

Sparkebræt 
Konkurrencen fra lørdag fortsætter 

med evt. ”omspark” kl. 17. 
  

Kl. 12 – ca. 16 

Familiesøndag 
Gratis familieaktiviteter i festteltet 

og på festpladsen med: 
 Fodboldens Tivoli 

Gratis silde / pølsebord 
Skattejagt for børn 

Tegnekonkurrence før børn 
Lagkagekonkurrence & Kaffe 

Lørdag 3. september 

september 

Kl. 10–17 

Kræmmermarked 
& Børneloppemarked 
i festteltet og på festpladsen 

 

 

Kl. 10-17 

Sparkebræt 
Test din sparketeknik på det ”klassiske” 

sparkebræt. 
Der konkurreres i aldersklasser. 

Der er store præmier på spil. 
6 spark koster 5 kr. 

 

 

Kl. 15.30 på scenen i teltet 

Spinning-show 
Oplev Nordborgs borgmester Jan Proko-
pek Jensen og andre af områdets kendte 

skikkelser, der udfordrer hinanden i et 
forrygende spinning-show, hvor der virke-

ligt skal tempo-cykles. 
 

 

Kl. 19-01 

Teltfest 
Fællesspisning & Bal 

Menu 
3 slags kød, fløde – og ovnstegte kartof-

ler, brød og salatbar. 
Spisebilletter for 100 kr. kan købes hos 

Bundgaard Tøj i Nordborg. 

Sidste salgsdag er den 31. august  
Musik 

On Location 
Der er gratis adgang til teltet fra kl. 21 

 

Kl. 21-22 

HAPPY HOUR  

NB-DAG 2005 
Der var fin tilslutning ved NB-DAGEN 
lørdag den 20. august, hvor ca. 150 
gæster mødte op. 
 
I løbet af eftermiddagen fik Bjarne 
Skou (t.v.) og Bjarne Knudsen (t.h.) 
en ”afskedsgave” af formanden Jens 
Hansen, for deres kæmpe indsats for 
NB over en lang årrække. 
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Husk vi har landsdækkende byttegaranti 

Herretøj 

Ungt tøj 

Drengetøj str. 2-16 år 

Tøjeksperten Herremagasinet…
 

...altid på toppen 

med de bedste tilbud 
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SP     RTEN  

Redaktør 
Peter Glock, Midthaven 25, 6430 Nordborg,  74 45 31 79, e-mail : peterglock@mail.tele.dk   
Distribution 
Ib Anthony,      74 45 05 00, e-mail : ibanthony@tiscali.dk 
Benny Jørgensen,  25 47 41 23 eller 74 49 10 56  

www.nordals-boldklub.dk 

Her ses superveteranerne i deres "nye dress", sponsoreret af SYDBANK. 
Billedet blev taget den før kampen mod SUB, som holdet vandt med 4-2.  


