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,-4B's hold næste år i serie 3
Et par kampe før turneringen sluttede, sikrede Nord-Als Boldklub's bedste hold sig
oprykningen til serie 3. På billedet ses holdet før kampen mod rækkens tophold Lysabild
søndag den 21.10.01, som endte med et nederlag på 5-3.
På billedet ses bagerst fra venstre til højre: Træner Asger La Cour Møller, Martin
Jørgensen, Thomas Rudbeck, Jan Jacobsen, Thomas Thomsen, Jesper Thomsen,
Claus Krogh, Lorenz Kræmer, Martin Lyshøj og senioudvalgsformanden Bjarne Skou.
Forrest fra venstre til højre ses Jens Hansen, Morten Knudsen, Klaus Kjærgaard, Rune
Lindberg og Jesper Nørgaard. På billedet mangler holdlederen Henning Carlson.
Med i 1. holdstruppen i sæsonen 2001 var også Kim Blom, Jesper Steinvig, Jesper
Smedmand, Claus Brok og Lars Nissen. SPORTEN ønsker alle til lykke med
oprykningen og held og lykke i den kommende sæson.



Efterårets pointhøst blev på sølle 4 point
og vi sluttede med 15 point og en mål-score
på 24-59, så det var et rigtigt skidt efterår
som vi nok hurtigst skal/vil glemme.
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Lilleputpiger
Lilleputpigerne fra ord-Als Boldklub deltog
i JBU's regionsfinalestævne i Horne.
Pigerne er ubesejrede i både forårs- og
efterårsturneringen. Efterårets målscore var
på 68-8.
I den første kamp spillede de mod
Christiansfeld IF og vandt kampen 5-0. Den
efterfølgende kamp var mod Bramming B
og den vandt de 2-1. Den sidste puljekamp
blev spillet mod Ølgod IF, som også havde
vundet begge deres første kampe.
Kampen endte 1-1 og Nord-Als pigerne gik
videre til finalen på den bedste målscore. I
finalen, som skulle spilles lige efter piger-
nes sidste kamp, mødte holdet Toftlund IF
som havde over en times pause før '
kampen. Alligevel blev det til en for begge
hold meget spændende finale.
Kampen endte 1-1 i den ordinære spilletid
og de måtte ud i 2 x 5 minutters omkamp
hvor ingen af holdene scorede.

Kampen endte derfor desværre med
straffesparkskonkurrence, hvorefter
Toftlund IF løb af med sejren, men pigerne
kom jo på en flot andenplads og ser nu
frem til tage hul på indendørssæsonen.

John og Jan Wind

Sæson 2001 Oldboys A
Vi startede med den sædvanlige gode og
hyggelige Piccolo Cup. Efter at vi havde set
turneringsplanen, vidste vi godt hvor svært
det ville blive med modstandere som HFK
ABK, BOV og Flensborg i kredsen. Vi '
startede ellers rimeligt med O-O mod BOV
og så en storsejr på 8-1 over Flensborg.
Efter forårskampene havde vi 11 point.

Efteråret blev en tam affære hvor vi måtte
melde fra til 2 kampe p.g.a. spillermangel.

Vi var også med i pokalturneringen hvor vi
skulle møde 3 hold. Først mod Tønder som
vi tabte 3-5 til. Derefter måtte vi melde fra
mod Hørup. I den sidste kamp fik vi afbud
fra Over Jerstal, så det blev heller ikke
nogen succes. Topscorer for i år blev
BJARNE HANSEN med 7 fuldtræffere.

Da jeg fra næste sæson spiller på vete, _.1-

holdet, vil jeg her benytte lejligheden til at
takke for 3 gode år som holdleder for
oldboysholdet. Jeg håber at der er en der
vil overtage dette job og føre holdet videre
forhåbentlig med mere succes.

Gunnar Carl

Halvleg!

Oldboys generalforsamling
Efter "talrige opfordringer" har afdelingens
bestyrelse besluttet at afholde generalfor-
samlingen lige som hovedforeningen på en
fredag.
Datoen er fastlagt til fredag den 18.01.02,
og stedet er som sædvanlig klubhuset.
Mere om arrangement bringes her i bladet
på et senere tidspunkt.
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Cafe & Pizzeria

Cafe Roma
Storegade 27 B - Nordborg

Tlf. 74490567

Erik .lensen VVS

.,f,

- Deres WS- installatør
Seren Nyv ••• g og Mogens Grau

Mellemvej 2,6430 Nordborg

Tlf. 74450565
Fax 74 452608

LANGESØ
HERREFRiSØR

v/John H. Rasmussen

Mågevej 2, Langesø
Tlf. 74451231

Frisør

Enghoff
Havnbjerg Butikscenter

tlf. 744508 40

www.danskebank.dk

Tænk på penge

når det passer dig ...

Danske

MALERLAGERET
- den professionelle vejledning

Mellemvej 21 - Nordborg
Tlf. 744518 52

ALS MOTOR
Sønderborg

Tlf. 7443 2022

Smag
Behag

- vi gi'r dig det rigtige at vælge imellem

Dreyers el-service
Brønd 7a, Holm, Nordborg

Tlf. 74450201
Salg - Service - Reparation

Maskinveligeholdelse

Voigts Bolighus A/S
Løjtertoft 26, Nordborg

Tlf. 74 45 1432
Fax. 74454920
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NB's ungdomskonference
I weekenden 21. og 22.09.01 afholdt Nord-
Als Boldklub en konference omkring
ungdomsfodbold i klubben.
20 trænere / ledere fra klubben deltog i
konferencen der startede fredag aften
med biksemad og sluttede lørdag middag
med "det store kolde bord".
Konferencen var planlagt i samarbejde
med Svend Pedersen, der er konsulent
for JBU og Svend stod for den praktiske
afvikling af konferencen.
Fredagen startede med et indlæg fra Svend
Pedersen og Miehal Popp, der er
ynglingetræner iMIT og et efterfølgende
gruppearbejde omkring de forskellige
afdelinger i NB's ungdomsafdeling.

Lørdagens program omhandlede punkter
som hvordan fastholdes trænere og ledere,
hvordan bliver vi bedre til at inddrage for-
ældre i klubbens arbejde og samarbejdet
med kommunens øvrige klubber.
Som en afslutning på konferencen blev der
aftalt, at der skulle startes 5 grupper op der
skulle diskutere forældredialog, afholdelse
af kurser, "den røde tråd" for arbejdet i
NB's ungdomsafdeling, junior- og ynglinge
projektet og afholdelsen af ungdomskon-
ference i 2002.

Gruppeme er nu begyndt arbejdet og
enkelte trænere og forældre vil blive
kontaktet angående deltagelse i en af disse
arbejdsgrupper. Det forventes, at grupper-
ne er færdige med arbejdet til marts næste
år, hvor der afholdes en "opfølgningsdag"
på resultatet af konferencen.
Bestyrelsen benytter lejligheden til at takke
for opbakningen fra de trænere og ledere
der deltog i konferencen og vi mener, at
konferencen var et godt udgangspunkt for,
at styrke arbejdet i NB's ungdomsafdeling.

Kåringer ved
afslutningsfesten
AretsNB'er
Alfred Hansen
Arets spiller
Rune Lindberg
Arets damespiller
Dorte Fine
Arets fiduser
Jan Jacobsen (1. hold), Ken Christiansen

(2. hold) og Arly Schultz (3. hold)
Arets fighter damer
Line Hangaard Nielsen
Kampjubilarer
Bent Duus Jensen, Kai Duus Jensen. Claus
Krogh, alle 300 kampe. "Bikse" Pet~rsen
250 kampe og Morten Knudsen, Jesper
Nørskov, Claus Sørensen med 200 kampe.



NORDBORG
- så behøver du kun at handle et sted

bningstider
Mandag 9.00-19.00
Tirsdag 9.00-19.00
Onsdag 9.00-19.00
Torsdag 9.00-19.00
Fredag 9.00-19.00
Lørdag 9.00-16.00

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

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 bolig lån - og du får vores

opbakning til dine økonomiske planer.
Kig ind - du er altid velkommen

SYDBANK

5



"""'I

6 --------------------------------------------

Og det var Danmark ...
En gang imellem er man her i livet heldig at
overvære en positiv begivenhed, som man
vil huske i mange år.
En sådan begivenhed overværede en flok
ungdomsspillere og ledere fra NB lørdag
den 6. oktober. Da sad vi nemlig i Parken
og så den afgørende VM kvalifikations-
kamp Danmark - Island.
Sjældent har det hele "flasket" sig, som det
gjorde denne aften. Dejligt vejr, lækkert
fodboldspil og en fantastisk stemning.
Oplevelserne startede allerede da vi stod
udenfor stadion. Spillerbussen med
samtlige landsholdsspillere kom rullende
hen imod os. Mange af stjernerne incl.
Michael Laudrup vinkede, da vi fulgte
bussen hen til spillerindgangen.
Inde på stadion oplevede vi en stemning
uden lige. Sjældent har spillet været bedre,
det ene mål flottere end det andet, og da
samtlige 41.762 tilskuere 5 min. før tid
rejste sig op og sang nationalsangen,
endnu højere end før kampen, rislede det
ned af ryggen.
Da kampen var slut, blev vi alle stående, vi
ville ikke slippe spillerne. Først da spillerne
havde været ude ved tribunerne for at
takke for den fantastiske opbakning,
begyndte vi at forlade stadion.
En sådan aften er man stolt af at være
dansker. Og hvor er det dejligt at klubben
er i stand til at give ungdomsspillerne en
sådan oplevelse.

Kjeld Høi

EFB-Brøndby
Argangene 93/94 tog for et par uger siden
en tur til Esbjerg for at se Esbjerg spille
mod Brøndby.
Allerede fra staten var stemningen god.
Sodavand og slik blev straks tager frem og
nogen havde endog også taget madkassen
frem inden vi kom til Danfoss.

Så madkurven var i hvert fald i orden.
Det var første gang, at mange af os skulle
på en "rigtig" fodboldtur, så forventningerne
var stor for både de voksne og børnene.
Fodboldkampen gik godt. Børnene holdt
med Brøndby, og Brøndby vandt 0-7.
Turen gik så hjemad. Alle var stadig i højt
humør. Der blev leget, snakket og sunget i
bussen hjem. Så chaufføren skulle nok
have brug for ro, når han kom hjem fra
turen.
Vi vi alle gerne sige tak til Rie og John
Klepke, som havde arrangeret turen, sa
en stor tak til NB. Det var en tur, vi vil
tænke tilbage på med glæde.

Hanne Christensen

Pokaler til Palle og Kasper
Lørdag den 20. oktober afholdt miniputa -
delingen sæsonafslutningen med en tu
svømmehallen og efterfølgende spisning og
præmieoverrækkelse i klubhuset.
Det blev Iii el par hyggelige timer for afde-
lingens mange spillere, trænerne Alfred
Hansen, Ken Wonsyld og Jens Nissen,
samt forældrer.
På billedet ses en flok miniputter med
"Arets spillere" Palle og Kasper som stolte
viser deres pokaler. Afdelingens tredje
pokal gik til Peter Thomsen som var var
forhin-dret i at deltage i arrangementet.



matas
vI Bente Sudergaard

Nordborg - Stationsvej
tlf. 74451711

Skal der festes?
Vi udlejer

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

Tlf. 74451919
Nord-Als Idrætscenter

7
DET BESKYTTEDE

VÆRKSTED

ØSTERLUND
Mellemvej 16,6430 Nordborg

TIt: 74490450

,m~æ~'!!!~I
DØGNSERVICE

6430 Nordborg

Storegade 15 - Tlf. 74450152

Stationsvej 4, Nordborg
Tlf. 7445 0533

Frisør

Enghoff
Havnbjerg Butikscenter

tlf. 74 45 08 40

r=»:
LOCK CYKLER

<::>
Parallelvej 2 - Lavensby

Tlf. 74 49 08 83

Tlf. 74453764
vI Nordborg Slot

AutoMester
,/

Nord-Als Autoværksted ApS
Nordborgvej 54, Svenstrup

~74 45 63 06

AARUP • nf.64 43 10 12

et: godt: Bt;ed at: .h.a.zIdJ.e. ••••
Kontakt Verner
Tlf.7445 3146

NORDBORG lRÆLAST
Holmgade 39

ir 7445 1457



Vi startede efterårssæsonen med en
uafgjort kamp mod Notmark og den næste
kamp tabte vi meget uheldigt i sidste minut
til CB Sønderborg.
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Aret der gik for 2. holdet
Sæsonen er nu slut og hvis jeg skal se
tilbage på starten, da jeg begyndte som
seniortræner i klubben, startede sæsonen
med tre sejre og en tabt i træningsrunden.
Vi sluttede på en anden sidste plads i for-
året med kun 9 point. Der blev brugt ca. 35
spiller og så er det svært at ligge i den
bedre halvdel af skalaen, som var
målsætningen for foråret. Det var ikke
muligt at stille med det samme holde hver
gang og nogle gange var der spiller der
bare blev væk, uden afbud.

Vi spillede mange gode kamp og tabte ufor-
tjent en del kamp med et mål, chancerne
havde vi, men skarpheden mangel. Holdet
fungere meget positivt, ingen negative
toner på holdet, en god opbakning. Holdet
var præget af ynglingespiller, som gjorde
en god præstation sammen med de andre
seniorspiller. Her vil jeg meget gerne rose
holdet for deres positive indstilling, også
selvom vi tabte de fleste kampe.

Da vi nåede sommerferien var vi temmelig
frustreret. Men troen var der, og som John
Rasmussen sagde, vi vinder 8 kampe i
efteråret!

Frustration efter forårsturneringen!

Så skulle vi møde de gamle fra SUB, det
ville blive en svær kamp og vi tabte også
med 4-1, det var rutinen der manglede.
Den næste kamp var mod MIF, som vi
havde tabt til i træningskampen og forårs-
turnering, meget stort. Kampen ville blive
meget svær at vinde og der var ikke mange
der troede på at vi kunne vinde kampen
men de tog fejl, vi vandt.

Holdet begyndte at fungere som jeg ville
have det, og vi vandt også de næste to
kampe. Alt snak om nedrykning, var nu ikke
længere på tale.
I den sidste kamp mødte vi EUI. Det var
den ringeste kamp vi spillede i efteråret.
Moralen og indstillingen til at vinde i
førstehalvleg var ikke blandt alle spillere.
Men i anden halvleg havde vi chancen for
at vende kampen, men med 9 mand til
sidst, var kampen afgjort til EUL

Seks kampe i træk var vundet og efter
sidste spillerunde, sluttede vi på en anden
plads i efteråret og sammenlagt blev det til
en syvende plads, med 31 point.
Jeg vil gerne sige tak til spillerne for
sæsonen 2001. Det har været en positiv
oplevelse i efterårssæsonen, mindre i
foråret. En stor tak til de gamle spillere som
har været med til at bakke holdet op og jeg
glæder mig til den nye sæson, men
forhåbentlig en bedre start og en mindre
spillertrup.

Jeg vil også gerne sige tak til de spillere fra
førsteholdet, der har hjulpet til i nogle
kampe. En stor tak også til "Bikse" Peter-
sen for hans hjælpsomhed og interesse for
holdet. John Ca//esen

..



TIPS & LOTTO

SHELL NORDBORG
Frederik Holm

Th. Brorsens Vej 1
Tlf. 7445 1704

9

THE DOCUMENT COMPAl~

RANKXEROX

Nyt Syn
Ridepladsen 1 . Nordborg· Tlf. 74451551

A
EL s VVS TELEFON 7445 1540 . GIRO 158 6475

" INTERSPOIIrOO

rohleder seer+
GÅGADEN - SØNDr;RB~RG - TLF.744241 10

NYGADE 14 - GRASTEN - TLF.746521 21

Svalevej 2, Langesø,tlf. 74451285

._----- -

•
JØRGEN HANSEN
AUT. El & WS INSTALLATØR
STOREGADE 30 . 6430 NORDBORG

Denka'
i n:n ...
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Indendørstræni ng
Tirsdage
Micro 95
Miniputpiger
Miniputdrenge
Lilleputdrenge
Drenge
Senior
01dbyoys
Onsdage
Sandkasse
Micro 94
Micro 93
Lilleputpiger
Dame junior
Dame senior
Junior
Ynglinge

16.00-16.45
16.45-17.30
17.30-19.00
19.00-20.00
20.00-21.00
21.00-22.00
Sammen med senior

1600-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
1900-20.00
2000-2l.00
Sammen med damejunior
2100-22.00
Sammen med junior

Til alle trænere i NB
Forny jer - det forventer børnene - tag på
trænerkurser !
Efter januar konuner nye terminer for
DBU's træneruddannelse.
Kontakt Verner Petersen hvis du er interes-
seret i at høre mere om mulighedeme.

Andre arrangementer:
Trænerseminar i Vejen den 11./12.01.02.
Ledertræf iEsbjerg den 18.1101 med
efterfølgende superligakamp.
Kurset "Hurra jeg er fodboldleder" i Vejen
tirsdag den 27.11.01 kl. 19.00-21.00.
"Ungdomsfodbo1den i superligaen" søndag
den 2.12.01 i Esbjerg stadionha1 med
efterfølgende superligakamp Esbjerg-
Vejle.

Interesserede kan kontakte ungdomsudval-
get som træffes i klubhuset hver tirsdag kl.
18.00 - 19.00.
Interesseret i landskampbilleter ?
Kontak ungdomsudvalget eller Vemer.

Gæst nr. 300.00 !
Onsdag den 3.10.01 kunne NB's lottospil
fejre sin gæst nr. 300.000.
Jubilæumsgæsten fandtes gennem lod-
trækning, og den heldige vinder blev Didde
Nielsen som fik et "Iottcårskort" overrakt
af lottoformanden Carlo Meyer .

Glimt fra afslutningsfesten

Årets
NB'er
Alfred
Hansen

Arets
spiller
Rune
Lindberg

Flere
billeder fra
festen vises
i næste
SPORTEN
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Herremagasinet
Storegade 14

6430 Nordborg
Telefon 7445 1610

Favør
Havnbjerg, ~ 7445 1737

NB adresser (alle ledere og trænere , se www.nordals-boldklub.dk)

BESTYRELSEN Formand Jens Hansen Niels Bohrsvej 19 74491747

Næstformand PeterGlock Midthaven 25 74453179

Kasserer Bjarne Knudsen Perikonvej 9 74453821

Best.medlem Bjarne Skou Overhaven 13 74490064

Bestmedlem Bjarne Jensen Sundquistgade 41, S.b. 74433746

Bestmedlem Flemming Villadsen Turøvej 48 74490093

Ungdomsformand Anders Ebsen Rypevej 60 744900 18

Oldboysformand Peer Christiansen Turøvej 14 74453388

Seniorafd. repr. Jesper Thomsen Enebærvej5 7445 08 90

UNGDOMSUDVALG Udvalgsformand Anders Ebsen Rypevej 60 744900 18

~~
Sekretær Kjeld Høi 0sterhaven 1 74491632

Udvalgsmedlem Jan Wind Maihaven 38 74490772

SENIORUDVALG Udvalgsformand Bjarne Skou Overhaven 13 74490064

Udvalgsmedlem Ken Christiansen Th. Brorsensvej 88 242371 79

Udvalgsmedlem Preben Naef Sprogøvej 10 74490759

OLDBOYS AFD. Formand Peer Christiansen Turøvej 14 74453388

Kasserer Alfred Hansen Th. Brorsensvej 78 74490169

Bestmedlem Chresten Blom Perikonvej 14 74491163

KLUBADRESSE NB's klubhus, Stadionvej 1 Langesø 74451806

INTERNET WWN.nordals-boldklub.dk
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