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NB’s miniputter med trænerne Michael Werner  (t.v.) og  Gunnar Carl inden 

holdenes første udendørs træningskampe ”på græs”. 

Igen DBU-fodboldskole 

Igen i år afholder NB DBU's fodboldsko-

le og som de tidligere år afvikles skolen i 

uge 27 på anlægget ved Nord-Als Idræts-

center. 

Der er plads til 96 drenge og piger i alde-

ren fra 8 - 16 år og NB vil løbende udle-

vere en brochure over fodboldskolen til 

alle spillere i ovennævnte aldersgruppe. 

Prisen for at deltage i en fodboldskole, 

der "kører" mandag til fredag, er 422 kr..  

Alle deltagere modtager: 

En uges spændende fodboldtræning med 

dygtige instruktører, en T-shirt, et di-

plom,  frugt hver dag, drikkedunk,  en 

fodbold, et gruppefoto og en erindrings-

gave. 

 

Tilmelding kan kun ske via Billet Net på 

det lokale posthus eller via Internet på 

adressen www.billetnet.dk. 

Der er i år plads til 26.000 børn på de i 
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fodboldskoler er allerede udsolgt, enkel-

te steder i landet sælges pladserne i løbet 

af 6 timer! 

Du er dog heldig at du bor et sted , hvor 

det går lidt mere stille og roligt. Du kan 

stadig nå, at tilmelde dit barn til fodbold-

skolen i Nordborg, hvor der endnu er 

ledige pladser, men husk, sidste frist for 

tilmelding er den 25.04.2003. 

Endelig på græs igen! 

 

Trænerstaben er også på plads og i NB 

kan vi glæde os over, at en lang række af 

klubbens trænere fortsætter i den kom-

mende sæson. 

NB afholder spiller- forældremøder for 

de forskellige afdelinger i løbet af april 

måned og ungdomsudvalget vil gerne 

opfordre alle forældre til at møde op og 

deltage i en snak omkring: 

Træningstider, øvrige arrangementer i 

afdelingen, hvordan kan forældrene hjæl-

pe og meget andet 

Indbydelser udsendes/udleveres løbende. 

                                                     Anders 

Glimt fra Fodboldskolen 2002 

 

For børn under 8 år er der mulighed for, 

at deltage i "DBU.'s Microfodboldskole" 

som afvikles den første weekend i sep-

tember 2003. Vi vender tilbage med nær-

mere oplysninger om "Microfodbold-

skolen" i et af de kommende numre af 

SPORTEN. 

 

Sæsonstart ungdom 
Klubbens ungdomsafdeling er nu klar til 

forårets kampe og efter et mildt og flot 

forår skal vi nu "rigtig i gang" med fod-

boldspillet. 

Anlægget bag idrætscentret er nu åbent 

for træning og kampe og trænings-

tiderne er nu fordelt mellem de enkelte 

afdelinger. 

Der er pæn tilgang af spillere så til den 

kommende sæson kan klubben stille 

med 6 stk. 11-mandshold og 6 stk. 7-

mandshold til turneringen. 

Havnbjerg 6.A3 
Et af vinderholdene ved årets Skole Cup. 

Få mere at vide om stævnet på Internet  

http://mwerner.dk/Skolecup.htm 
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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 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 
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Lørdag morgen startede vi op med rund-

stykker kl. 9, derefter 1 ½ times træning 

i utrolig dejligt vejr. Efter et par klem-

mer & en vand, og som sædvanlig god 

service fra Joan & Claus (tak for det I 

to!), kunne de programsatte trænings-

kampe afvikles. 

 

2. holdet tabte knebent 4-3 til Lysabild, 

mens 1. holdet sejrede flot 3-1 over 

SUB. Dette hårde program gav vist øm-

me ben hos de fleste, men så absolut 

også en god ballast til de kommende 

turneringskampe – nu kan de bare kom-

me an, i NB er vi klar !! 

Nyt fra seniorafdelingen 
Så er opstarten til sæson 2003 efterhån-

den godt i gang for både seniordamernes 

og seniorherrernes vedkommende. 

 

Seniordamerne har været i gang siden 

10.03.2003, og der har iflg. de 2 trænere 

Jan Jacobsen & Thomas Rudbeck hidtil 

været ca. 12 spillere til træning.  

Der trænes mandag og onsdag kl. 19.30 

– 20.30, og indtil videre har spillerne 

bakket flittigt op omkring træningen. 

Truppen virker efter de 2 træneres me-

ning god og stabil – så det lover godt, 

når det endelig går løs med turnerings-

kampene. 

 

Seniorherrerne har været på græs & sne 

siden 01.02.2003, så der er efterhånden 

ved at basis for, at grundformen skulle 

være på plads.  

 

Fremmødet til træning har dog skuffet en 

anelse, idet der stadigvæk er for mange 

løse afbud, lig sidste sæson. Der har hid-

til været omkring 20 spillere på en nor-

mal træningsaften, hvilket betyder at de 

2 trænere Kim Duus & Klaus Tonnesen 

modtager omkring 10 – 15 afbud hver 

gang. 

 

Dog skal det bemærkes, at der er betyde-

ligt mere tempo under træningen set i 

forhold til sidste sæson, og det er de ny-

tilkomne unge seniorer helt sikkert skyld 

i  - det var lige det friske pust vi mangle-

de! 

 

Herrerne har i øvrigt netop afholdt en 

god træningsweekend i Nord-Als Idræts-

center den 21.03.2003 – 22.03.2003. 

Fredag aften bød på ca. 2 ½ times intens 

træning, efterfulgt af lidt hyggeligt sam-

vær i klubhuset. 

Nu kan de bare komme an, vi er klar! 

Siger seniorformanden Jesper Thomsen 

( i midten), flankeret af 1. holdets hold-

leder Henning Carlson (t.v.) og cheftræ-

neren Kim Duus. 

De herrer ser 1. holdets 2-0 sejr over 

EUI i en træningskamp den 29.03.03.   

 

Kim Duus appellerer dog slutteligt til, at 

spillernes indstilling forbedres, så vi 

undgår den noget ”dalrende” attitude, 

der ses ind imellem. Kan dette forbed-

res, går herrerne en spændende sæson i 

møde, idet der er kvalitet i spillet om 

den lille runde.                             Jesper 
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Nordborg 
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Bayern München vinder 

Piccolo Cup 2003 
Så triller den lille runde igen i oldboyaf-

delingen. 

Søndag 2. marts var mange spillere eller 

hovedparten af dem stået tidligt op. De 

var kørt til NB’s klubhus for at være med 

i den traditionelle start af sæsonen som vi 

kalder PICCOLO CUP. 

John havde igen i år fået fat på mange 

gode hold fra hele Europa, Manchester 

United, Real Madrid, Bayern München, 

Barcelona, Brøndby og F.C. København.  

 

Efter en god gang morgenmad fik vi sat 

holdene, 6 hold med 5 spillere på hvert 

hold. Før turneringen kunne starte blev 

spillerne varmet op af Carsten Hald.  

Dagen sluttede med Gule Ærter , de 

smagte lige så godt som sidste år. Tak til 

N.I.C.’s køkken for et godt arbejde. 

John uddelte præmier til holdene og en 

pokal til vinderholdet. 

Stævneledelsen 

 

Da vejret ikke viste sig fra den dårlige 

side, og banerne ikke var så våde som de 

oftest er så tidligt på sæsonen, blev der 

spillet rigtig god fodbold. 

 

Bayern München vandt stævnet  og top-

scorer blev Bjarne Hansen med 5 mål. 

De to dommere i kampene havde ikke de 

store problemer, det var Erik Nørskov og 

John Piccolo Larsen der betjente fløjter-

ne. 

Her ses vinderholdet med ”påhæng”. 

Fra venstre: Chresten (OB-sekretær), 

Peer (OB-formand), ”Kedde”, Claus, 

Bjarne, Kaj, Erik og John ”Piccolo”.  

Der skal også lyde et hjertelig velkom-

men i NB til de spillere der var med fra 

BIF. Vi vil gøre hvad vi kan for at I skal 

finde jer hjemme i NB, ligesom vi an-

dre. 

Til slut en tak til vores sponsor  John 

Larsen fra Piccolo i Nordborg. 

                                                 Chresten 

 

Kontingent 
I begyndelsen af april måned sendes der 

giro-indbetalingskort ud til alle klubbens 

medlemmer. 

Her er satserne for de enkelte afdelinger 

for forårssæsonen. 

Microspillere                                                           210 kr. 

Øvrige ungdomsspillere      300 kr. 

Seniorspillere                      510 kr. 

 

Hjælp klubben - betalt dit kontingent til 

tiden og skulle du ikke modtage et 

girokort er det muligt, at foretage en 

"frivillig indbetaling",  >> 
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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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på giro nr. 9088636 eller til reg. nr. 8011 

og kontonr. 1019305. 

Kontingentet er en ikke uvæsentlig del 

af klubbens indtægter så det er vigtigt at 

alle betaler og skulle der være spørgsmål 

til kontingentet kan du kontakte Anders 

Ebsen på tlf. 74490018 eller via e-mail 

på adressen "aebsen@worldonline.dk". 

 

Brugte fodboldstøvler 
NB får ofte forespørgsler fra forældre 

omkring muligheden for køb af brugte 

fodboldstøvler.  

Mange børn vil gerne prøve at spille 

fodbold og forældrene er - naturligt nok 

- lidt afventede med, at "gå ud og købe" 

støvlerne til børnene. 

Klubben har derfor oprettet en "støvle-

ordning", hvor vi køber alle brugte 

støvler for kr. 50,00 pr. par (forudsætter 

at støvlerne er i orden) og efterfølgende 

sælger vi disse støvler for samme pris.  

Vi ønsker ikke at "tjene" på denne ord-

ning, men vil alene yde en service til 

klubbens medlemmer. 

Har du brugte fodboldstøvler liggende 

derhjemme - og er nået til det punkt, 

hvor dit barn nok ikke får en lillebror 

eller lillesøster der kan "arve" støvlerne - 

kan du sælge støvlerne til NB. 

Ungdomsudvalget administrerer ordnin-

gen og vi træffes hver tirsdag i klubhuset 

mellem kl. 18.00 og 19.30.  

                                                       Anders                                                   

Skole Cup 2003 
Nordborg 6.B’s fodboldhold har ved 

NB’s Skole Cup godt nok ikke vundet 

medaljer, men til gengæld en masse op-

mærksomhed på grund af deres fantasi-

fulde og særprægede spilledragt. 

Vil du vide mere om begivenheden ? 

Se stævnets egen hjemmeside: 

http://mwerner.dk/Skolecup.htm 

 

 

”Sandkassefodbold” 
Der er enkelte forældre der har spurgt 

klubben om vi starter sandkassefodbol-

den op i år og hvis ja, hvornår går vi så i 

gang ? 

 

De yngste "normale" fodboldspillere i 

klubben er årgang 1997 og der findes 

ikke turneringer m.v. for de yngre børn, 

men i Nord-Als Boldklub har vi igennem 

en del år afviklet "Sandkassefodbold" for 

børn i alderen fra 3 - 5 år, hvor børn og 

forældre en gang om ugen møder op til 

lidt leg med bolden, løbeøvelser og andre 

nemme øvelser.  >> 



 

 

 

 

9 

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 
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Vi vender tilbage med nærmere informa-

tion i et kommende nummer af "Sporten" 

og vil også orientere via opslag i børne-

haver, klubkasser, indkøbscentre m.v. og 

husk, at du altid kan søge nærmere oplys-

ninger på klubbens hjemmeside: 

www.nordals-boldklub.dk 
Skulle der være et par forældre der vil 

være med til at starte dette års 

"Sandkassefodbold" er du naturligvis 

altid velkommen til at kontakte et af ung-

domsudvalgets medlemmer. 

                                                    Anders 

 

Turneringsstart 2003 
 Turneringen starter nu for mange af 

NB´s hold. Så starter de ”rigtige” kampe 

og det er oftest noget trænere og spillere 

ser frem til. 

Men mangler der ikke noget. Mangler 

der ikke nogle klare målsætninger for, 

hvad klubben forventer af de enkelte 

afdelinger, hold, trænere og spillere. Har 

bestyrelsen slet ingen visioner vedr. 

sportslige, sociale eller medlemsmæssige 

mål. Ligger NB bare og skvulper i hav-

overfladen? 

Svaret hertil er helt enkelt: Bestyrelsen 

har på nuværende tidspunkt ikke fastlagt 

sådanne mål – og dette er helt bevidst. 

Visioner er oftest omkostningsfrie, men 

målsætninger bør være et instrument, 

som man bevidst indarbejder i klubbens 

handlinger og rammer. 

Heri ligger også begrundelsen for, at vi 

ikke har lavet egentlige målsætninger. 

For det er netop klubbens strukturer og 

rammer, der i den kommende tid vil gen-

nemgå nogle forandringer (Mere herom 

på et senere tidspunkt). Først når disse 

tiltag er endeligt besluttet og med tiden 

er kommet ind under huden, giver det 

mening at arbejde med konkrete målsæt-

ninger. Alt andet ville i bedste fald være 

gætværk og uden nogen form for værdi-

skabelse. 

 

Ovenstående hindrer jo ikke den enkelte 

afdeling eller træner i at opstille sine 

målsætninger for afdelingen eller et hold. 

Dette vil tilmed ske på den bedst tænkeli-

ge baggrund - nemlig den konkrete og 

opdaterede viden om styrkeforholdet 

mellem egne spillere og modstanderne.  

 

Jeg tror ikke, at vi på vores nuværende 

niveau spilder potentiale, blot fordi vore 

trænere står uden klare målsætninger og 

dermed mangler udfordringer. 

Jeg er sikker på, at hver enkelt træner gør 

sit bedste, så spillerne både vinder kampe 

og har det sjovt. Med og uden målsætnin-

ger. >> 

Vi starter også op i år - men venter til 

vejret bliver bedre og et passende 

starttidspunkt kunne være omkring 01. 

maj. 

Klubbens dygtige micro 96 træner - Lars 

Møllerskov - har tilbudt, at starte op 2 -3 

gange med at vise øvelser og lege for 

drengene og pigerne og herefter er det 

"rent faktisk" klubbens plan, at det er 

nogle forældre der skal overtage ledelsen 

af  "Sandkassefodbolden" i NB  - dog 

altid med hjælp fra klubben. 



At vi ikke har formuleret nogen målsæt-

ninger eller har en ”plan 2010”, betyder 

jo ikke, at klubben ingen ambitioner har. 

Eksempelvis tilstræber vi altid en meget 

høj kvalitet i forbindelse med alle vore 

aktiviteter og ligeledes er vores informa-

tionsniveau i klubhuset, på hjemmesi-

den, i Sporten og i vore øvrige foldere 

på et meget højt niveau. Disse faktorer 

er mindst lige så vigtige som sportslig 

succes, når det gælder om at skabe en 

god klub, hvor ikke mindst fællesskab er 

en bærende faktor - et fællesskab, hvor 

endnu flere forældre forhåbentligt vil 

tage del.  

Held og lykke med turneringen og god 

sæson!            Venligst  

                       Formand Jens C. Hansen                      
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Træning på Nord-Als Idrætscenter 
Hold Årgang Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 

Sandkasse  97 98      

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 

Nyt fra NB's pigeafdeling 
I år stiller Nord-Als Boldklub med et 11-

mands hold i pigerækken og holdet har 

nu spillet de første 2 træningskampe, 

hvor resultaterne blev 0-0 mod "Team 

Als" og en sejr på 3-1 over SUB. 

Ny træner for holdet er Louise Nielsen, 

der selv spiller senior dame fodbold i 

Lysabild. Louise har også været træner 

på Fodboldskolen i de sidste par år. 

 

Er der piger i årgang 90 eller 91 der øn-

sker, at spille fodbold i NB kan du kon-

takte Louise på tlf. nr. 23274082 eller 

evt. møde op tirsdage og torsdage 

mellem kl. 17.15 og 18.15, hvor afdelin-

gen træner. 

Se også holdbilledet på bladets bagside. 
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