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Vind Poul Krebs’ nye CD  Se side 11 

Christian Strojeck blev på NB’s afslutningsfest kåret som ”Årets NB’er”. 

Fed fest ! 
Lørdag den 1. november afholdt NB sin traditio-
nelle afslutningsfest i Havnbjerg skoles aula. 
Over 130 personer deltog i festen som også den-
ne gang blev en rigtig god ”NB-familiefest” med 
gæster fra samtlige afdelinger og udvalg.  
På de næste sider kan du læse lidt mere om fe-
sten og se hvad der ellers er sket denne aften. 
Billeder fra festen kan også ses på Nord-Als Bold-
klub’s hjemmeside www.nordals-boldklub.dk 
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Glimt fra 
afslutningsfesten 2003 

Formanden Jens Hansen overrakte 
hædersbeviset og gaver til ”Årets 
NB’er” Christian ”Kedd” Strojeck med 
følgende ord : 
 
”Kedde har i mange år været en me-
get engageret leder og hjælper. Som 
holdleder for superveteranerne har 
han både styret begivenhederne på 
og udenfor banen – og som den per-
sonlighed, Kedde er, har han selvføl-
gelig også styr på kampen både før 
og efter ! 
 Han er et særdeles positivt og hjælp-
somt menneske. NB er stort set al-
drig gået forgæves, når vi har spurgt 
Kedde om hjælp. 
Når vi møder Kedde, så er han altid i 
gang. Han er ”praktisk gris” og koor-
dinator ved Fest-I-By arrangemen-
ter , lige fra damefrokost til pølse-
grillning. 
Han styrer begivenhederne, når vi 
hjælper Sauer-Danfoss med et ar-
rangement og han er naturligvis til 
stede, når NB hjælper ”Nordborg på 
Toppen” med en aktivitet på Storega-
de - bare for at nævne et par ting. 

Kort sagt: Kedde er en super-
hjælper, der også er klar, selvom han 
skulle blive kontaktet i sidste øjeblik.   
Vi har også haft fornøjelsen at opleve 
Christian Strojeck som kompetent 
rejseguide. Som efternavnet antyder, 
var det ganske naturligt at Kedde var 
en af organisatorerne bag turen til 
Polen. Det blev en vellykket tur, som 
både Kedde og Niels Christian Jør-
gensen var garanter for. 
Det er således helt fortjent at Christi-
an Strojeck i år kåres til ”Årets NB´er” 
og dermed kommer i selskab med en 
lang række af klubbens mest mar-
kante profiler gennem tiden. Vi hå-
ber, at Kedde i mange år fremover vil 
være en synlig skikkelse i Nord-Als 
Boldklub. 
Et stort tillykke til Christian Strojeck 
med udnævnelsen til ”Årets NB´er”  

Kåringer 
Årets NB’er 
Christian Strojeck 
Årets Seniorspiller 
Mikkel Bennedsen 
Årets Damespiller 
Susanne Nielsen 
NB Fiduspokal 

1.hold – Jan Jacobsen 
2.hold – Jan Clausen 

NB Fighterpokal 
Damesenior – Mette Hansen 
NB Årets kammerat 
Kristian Dreyer 
NB Kampjubilar år 2003 
200 kampe Jesper Thomsen 
250 kampe Ken Wonsyld 
Årets Oldboysspillere 
Oldboys : Bjarne Hansen 
Veteraner : Lorens Johansen 
Superveteraner : Hugo de la Motte  
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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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Årets spiller : Mikkel Bennedsen 

Jan Clausen fik 2. holdets fiduspokal 

Dametræner Jan Jacobsen med Årets dame-
spiller Susanne Nielsen og Mette Hansen som 
fik dameholdets fighterpokal 

Bjarne Hansen (t.v.) blev Årets Oldboysspiller, 
Hugo de la Motte Årets Superveteranspiller og 
Lorens Johansen Årets Veteranspiller. 

Kristian Dreyer (t.v.) blev kåret som Årets 
Kammerat og Jan Jacobsen fik 1. holdets 

Her ses årets kampjubilarer. 
Ken Wonsyld (t.v.) 250 kampe og Jesper 
Thomsen 200 kampe.   
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Nordborg 



Et enkelt SUB hold har vist sig at væ-
re suverænt, i øvrigt kan alle hold slå 
alle. For vores vedkommende har det 
betydet, at vi flere gange var i den 
situation, at vi inden en spilledag kun-
ne rykke op på andenpladsen eller 
ned på femte / syvende pladsen. 
Til sæsonafslutning lå vi på en delt 5. 
plads, a point med et SUB og et Midt-
als hold. 
Vi har i forårssæsonen måtte ty til 
hjælp fra både Oldboys- og Superve-
teran-spillere, idet vi var i ”undertal” til 
nogle af vore kampe. Veteranerne 
takker Oldboys- og Superveteran -
spillerne for hjælpen. 
Vi håber og tror at vi kan fortsætte de 
positive takter, som vi ind i mellem 
har vist til næste år.  Foråret sluttede 
i øvrigt af med en lille komsammen 
hos Fredy og Susanne. Efteråret slut-
tede vi hos Ken, efter den sidste 
kamp, i begge tilfælde med lidt af 
hvert til ganen.  
Årets spiller blev Lorens Johansen, 
idet han er enhver holdleders drøm; 
har kun misset én træningskamp, og 
har så rigeligt taget sine tjans med at 
køre til kamp og vaske trøjer. 
 
Ken Wonsyld har bestyret vores kas-
se i år. Ifølge Ken får vi også i år en 
billig afslutningsfest. Tak til Ken. Skal 
man være sikker på holdet til næste 
år, er det Claus Sørensen man skal 
smøre, idet  Claus overtager holdle-
der jobbet. Velkommen til Claus. 
 
Vi har også lidt tørre fakta: 
Årets spiller:         Lorens Johansen. 
Topscorer:         Claus Mittet, 6 mål. 
Over sæsonen har vi anvendt  32 for-
skellige spillere. 
                                                  Erik 
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Efter den ”officielle” del af festen ... 

Veteranholdet 2003 
Veteranholdet har alt i alt haft en god 
sæson 2003. Vi er styrkemæssigt  
placeret i den helt rigtige række.  
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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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Anerkendelse til Finn 
 

På Nordborg Kommunes Fritidsdag 
den 15. 11. 03 modtager Finn Borup 
sammen med en række andre gode 
ledere en anerkendelse for sit man-
geårige og gode virke i NB. 
Finn har lige siden det forrige år-
hundrede været NB en usædvanlig 
god og trofast leder og hjælper.  

Med mindre brandværnet lige netop 
samtidigt har haft en vigtigere aktivi-
tet (eksempelvis slukningen af en 
brand), så har Finn højst sandsynligt 
hjulpet ved samtlige af NB´s mange 
arrangementer og aktiviteter i de sid-
ste mange år. 
 
Det er nok ikke hensigtsmæssigt at 
nævne alle de gøremål, som han i 
tidens løb har været en del af, men 
jeg kan forsikre for, at det drejer sig 
om næsten alt mellem himmel og 
jord. Mindst et par andre foreninger 
kunne sikkert gøre det samme ! 
Finn Borup har ligeledes sin faste 
gang på Nord-Als Idrætscenter.  

Tak for en god sæson 
 

Sæsonen 2003 er nu også slut for 
senior herre afdeling og det med stor 
succes. 
Oprykning for 1. holdet til serie 3  og 
en god placering for 2. holdet, der 
dog kunne have været bedre, hvis 
der var blevet udvist en større træ-
ningsindsats. 
Vi har i seniorafdelingen i år fået en 
stor flok nyoprykkede ynglinge spille-
re op. Dette er gået forrygende.  
 
Kammeratskabet mellem unge og 
gamle har været helt i top, lige fra 
første træningsaften. 
Der er meget stort potentiale i klub-
ben. Med et hold der har gennem-
snitsalder på under 22 år er der vir-
kelig noget at bygge på. 
Jeg er sikker på, at vi kan klare os i 
serie 3 næste år. 
Ikke mere elevator fodbold i NB ! 
 
Teamet i seniorafdelingen – senior-
udvalget, Claus, Bikse, Henning og 
undertegnede, har fungeret vældig 
godt sammen og vi har fået stor op-
bakning fra spillerne. Det gør, at jeg 
allerede nu gælder mig til næste sæ-
son.                                        >>> 

Det sker når han som dommer hol-
der styr på vore mange ungdoms-
spillere i turneringskampene, og det 
sker ligeledes, når han passer mål-
tavlen på stadion, når senior spiller 
hjemmekampe. Det har specielt i år 
været en større opgave! 
 
Finn, du fortjener denne anerkendel-
se. 
                                               Jens 
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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 
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Vind Poul Krebs’s 
nye CD 
Det er meget nemt at komme i besid-
delse af denne populære CD. 
Du skal bare på en eller anden måde 
over for SPORTEN’s redaktør tilken-
de at du vil deltage i lodtrækning om 
en af  to CD’er. 
Du skal bare skrive dit navn på en 
seddel, mærket ”Poul Krebs” , og 
aflevere den enten personligt, i privat 
postkasse, i klubhusets postkasse, i 
postboxen i klubhuset eller via e-
mail. 
Alle sedler eller e-mail får et 
”løbenummer” som på det næstkom-
mende bestyrelsesmøde deltager i 
lodtrækningen. 
Deltage i ”konkurrencen” kan alle 
SPORTEN’s læsere. 
SPORTEN takker SONY MUSIK for 
sponsoratet.  
                                           Peter 

Flot  andenplads 
Lilleputpigerne har deltaget i finale-
stævnet i Christiansfeld. Holdet spil-
lede med i B rækken, og fik en flot 
andenplads med hjem. 

Til alle oldboys ! 
Der afholdes ÅRSMØDE i NB's klub-
hus  tirsdag 25. november 03. 
Vi starter kl. 19.00 
Mød op ! 
                                           Chresten 

I den indledende runde mødte de 
først Bevtoft som de var spilstyrende 
mod, og dermed var den første sejr 
hjemme med cifrene 2- 0. Derefter 
slog holdet Hørup med 1 -0 i en mere 
spændende og lige kamp. 
 
I sidste kamp mod Vejen blev det 0 – 
0, og holdet havde dermed nået se-
mifinalen hvor de skulle møde Ribe. 
Også i denne kamp var NB’s piger 
totalt spilstyrende, og kampen blev 
afgjort på et drømmemål scoret fra 
midten af banen. 
I finalen spillede holdet så mod Hejn-
svig, men måtte se slaget tabt til et 
bedre hold. Det blev til en anden-
plads ud af 16 hold. Flot klaret ! 
                                                                                                                                     Preben  

NB’s cheftræner Kim Duus (t.h.) fik 
på afslutningsfesten et par ”pæne 
ord” fra 1. holdspilleren Christian 
Dreyer. 

En stor tak til vor holdleder på 1. hol-
det Henning Carlson, som igen i år 
har været som en far for os alle. 
Tak til vores trofaste tilskuere, glæ-
der mig til at se jer og MANGE flere 
næste år. Tak for en god sæson og 
god ferie. 
                                                           Seniortræner Kim Duus   



Til singlen har Krebs også indspillet 
en helt eksklusiv udgave af sangen, 
hvor han får vokal hjælp af Raï-
sangeren, Dany Raï, der blandt an-
det har optrådt med Outlandish.  
 
Den 13. oktober - nøjagtigt tretten 
måneder og en dag efter STRIBER 
AF LYS - udkom USUND SKEPSIS, 
efter den korteste pause mellem to 
albums i Krebs´ professionelle karrie-
re, der i 2003 efterhånden har varet i 
25 år. To be continued… 
 
Vind et af de 2 CD’er som NB har 
fået  sponsoreret af SONY MUSIK ! 
Læs på side 10 hvad du skal gøre for 
at være med i lodtrækningen.  

Lidt om Poul Krebs nye 
album 
Det nye album fik titlen USUND 
SKEPSIS – og undertitlen ” Protest, 
ballader og nye sange fra det land 
der kaldte en mindre jordhøj for Him-
melbjerget ” . 
 
Men det er ikke protest det hele. Al-
bummet rummer også flere af de go-
de historier Poul Krebs gennem tider-
ne har været storleverandør af – og 
sangen ”Ildsjæl” har Poul Krebs dedi-
keret til Dansk Flygtningehjælp, der 
bliver de eneste der sælger singlen, 
hvor alle indtægter går ubeskåret til 
deres arbejde.  
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Indendørstræning i NIC  
Hold Årgang Mandag Tirsdag Onsdag Start 

Sandkasse  97 98     18.15-19.00   Uge 40 

Mikro  96 -   16.45-17.30  Uge 40 

Mikro  95 -   17.30-18.15  Uge 40 

Miniput 94     16.15-17.30 Uge 43 

Miniput 93     18.30-20.00 Uge 43 

Lilleput 91 92   19.00-20.30  Uge 43 

Drenge 89 90   15.00-16.30  Uge 43 

Miniputpiger 93 94    15.00-16.15 Uge 43 

Lilleputpiger 91 92    15.00-16.15 Uge 43 

Piger 89 90    17.30-18.30 Uge 43 

Senior damer      20.00-21.00 Uge 43 

Sen. herrer/yngl.     20.30-22.00  Uge 45 

Oldboys      21.00-22.00 Uge 44 
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Lilleputpigerne fik 
sølv 
NB’s lilleputpiger har deltaget i 
finalestævnet i Christiansfeld. 
Holdet spillede med i B rækken 
og fik en flot andenplads med 
hjem. 
 
Mere om holdets deltagelse i 
finalestævnet på side 10. 

Årets NB-hund 
1. holdets maskot ”BULLER” 
har haft en meget fin sæson. 
”Hans hold” blev suveræn vin-
der af serie 4 og det blev til 
mange gode timer omkring fod-
boldbanen sammen med famili-
en, fodboldspillere og tilskuere. 
Derfor kåres Buller til ”Årets NB
-hund” og SPORTEN afleverer 
en lækkerbisken ved en given 
lejlighed.  


