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Far og datter fik pokaler 
Ved Nord-Als Boldklub’s afslutnings-
fest den 30. oktober kom familien 
Christensen rigtig i fokus. 
 
Først blev Preben for sin kæmpe 
indsats for pigefodbold i NB kåret 
som ÅRETS NB’er 2004, og lidt se-
nere fik hans datter Pia en pokal for 
valget til ÅRETS DAMESPILLER 
2004. 
 
Alle andre hædersmodtagere på af-

krydret med flere billeder fra ”årets 
klubfest i Nord-Als Boldklub”. 



Ny førsteholds træner 
Senior herrerne får en ny førsteholds 
træner til den kommende sæson, 
idet Klaus Tonnesen, der de sidste 
par sæsoner har stået i spidsen for 
2. holdet, har sagt ja-tak til tilbudet 
om at styre tropperne fremover. 
Seniorudvalget er glade for og fulde 
af fortrøstning over, at Klaus påtager 
sig denne opgave, således at vi i 
afdelingen helt sikkert vil bevare den 
gode stemning som han, vor nuvæ-
rende førsteholds træner Kim Duus 
og vore holdledere har været med til 
at skabe. 
Derudover ved vi, at Klaus har kom-
petencen til at tilføre førsteholdet 
noget nyt, hvis der skulle være be-
hov for det, og vi ser det som et eks-
tra plus, at han via stationerne som 
ynglinge- og 2. holds træner i klub-
ben har et rigtig godt kendskab til 
spillertruppen. 
Til den kommende sæson vil Klaus 
Tonnesen som udgangspunkt være 
ene om at træne senior herrerne, 
medmindre spillertruppen udvides 
betydeligt, hvilket dog kun vil være 
et positivt problem, såfremt dette 
mod forventning opstår. 
Men dette betyder selvfølgelig, at 
Klaus vil få brug for en assistent eller 
”højre hånd” de gange i løbet af sæ-
sonen han måtte være forhindret, 
hertil er vi glade for, at Carsten 
Schwaermer med sin store erfaring 
på grønsværen, har indvilget i at 
hjælpe til med denne opgave. 
 
Det er også glædeligt, at vor holdle-
der gennem efterhånden rigtig man-
ge sæsoner, Henning Carlson, tager 
endnu en tørn og assisterer Klaus til 
kamp. 
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Farvel og tak 
Sæsonen 2004 er nu slut og efter 
mange spændende kampe blev det til 
en placering midt i rækken og dermed  
serie 3 igen i 2005. 
Vi kan se tilbage på en noget svingen-
de sæson, for de to senior hold i NB. 
Dette må nok ses i lyset af de mange 
afbud til kampene og en meget dårlig 
trænings indsats af 2. holdets spillere. 
Alt i alt kan vi se tilbage på en god 
sæson, ikke mindst socialt, hvor jeg 
mener NB er en meget velfungerende 
klub og et rart sted at være, både som 
spiller og leder. Personligt kan jeg se 
tilbage på 3 meget gode og lærerige 
år i NB. Jeg har mødt utrolig mange 
spændende og venlige mennesker og 
her på falderebet, har jeg kun ros til 
hele klubben, som virkelig er velfunge-
rende. 

Kim og formanden Jens under afslut-
ningsfesten 
 
Jeg vil her benytte lejligheden, til at 
takke alle for et godt samarbejde i 
mine 3 år i klubben. En stor tak til 
Henning Carlson og Claus Tonnesen. 
Sluttelig vil jeg ønsker alle al mulig 
held med sæsonen 2005. 
                                           Kim Duus 
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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 



Carsten, Henning og Klaus skal næ-
ste år styre NB’s 1. hold. 
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2. holdet vil til kamp blive ledet af en 
endnu ikke navngiven manager/
holdleder og vi informerer via hjem-
mesiden og Sporten, så snart denne 
er fundet. Birger ”Bikse” Petersen kan 
desværre ikke assistere som holdle-
der på 2. holdet næste år pga. sit ar-
bejde. ”Bikse”, vi takker dig alle man-
ge gange for indsatsen. 
 
Trænerskiftet kommer som følge af, 
at Kim Duus, pt. ønsker at holde en 
pause med trænergerningen, for at 
skabe mere tid til familie, arbejde 
samt især det forestående byggeri af 
sit nye hus i Broager. 
Held og lykke med det Kim, vi kom-
mer gerne til rejsegilde. 
På vegne af alle i seniorafdelingen vil 
vi/jeg derfor gerne sige tak til Kim for 
det gode samarbejde gennem de sid-
ste 3 sæsoner, og ønsker dig og fa-
milien alt godt fremover, og husk, hvis 
du/I kommer på de her kanter, er dø-
ren altid åben i NB. 
Seniorudvalget ser endnu engang 
frem til den kommende sæson med 
stor optimisme. 

Med sportslig hilsen 
Jesper Thomsen / Seniorudvalget 

Stor ros til dameholdet 
Senior damerne skal roses for en 
rigtig flot sæson i år. 
C-rækken i 7-”mands” turneringen 
blev for nu efterhånden nogle uger 
siden afsluttet med en rigtig flot an-
denplads for efterårets slutspil - dvs. 
slutspillet for de øverst placerede 
hold efter forårsturneringen.  
 
Dette resultat betød, at turen skulle 
lægges forbi Jels til Sønderjysk Me-
sterskab, inden fodboldstøvlerne 
kunne lægges på hylden, for at blive 
afløst af indendørs fodtøj. 
Ved dette afsluttende stævne var 
holdet meget tæt på at gå videre fra 
puljen efter 2 sejre og et snævert 2-1 
nederlag - det kan I godt være rigtig 
stolte af.  
 
Vi vil derfor fra Seniorudvalgets side 
ønske jer et stort tillykke med den 
resultatmæssige meget fine sæson - 
godt gået tøser - folk ude omkring må 
efterhånden vide, at vi i NB er i be-
siddelse af GIRL POWER af den 
bedste slags. 
 
Også en stor tak til sæsonens 2 træ-
nere - Jan Jacobsen og Preben Chri-
stensen, jeg vil ikke nævne ordet   >> 
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Nordborg 
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”Man Power” her, da det vil give for-
kerte associationer, men med jeres 
indstilling til fodbolden, har vi i NB 
også haft den rigtige POWER her, 
tak I 2 ! 
Da Preben desværre måtte en tur på 
hospitalet tidligere på året, har Jan 
naturligvis taget det største ”slæb” 
indtil videre, men Preben hjælper 
pigerne i den forestående indendørs-
sæson, så dette arbejdsforhold udlig-
nes derfor i vinterens løb. 
 
Træner konstellationen ”Jan & Pre-
ben” opløses efter denne sæson, 
men vi har endnu ikke fået sat navn 
på den eller de trænere, der til den 
kommende sæson har ansvaret for 
NB’s GIRL POWER. 
Skulle der være interesserede eller 
gode forslag vil vi i seniorudvalget 
gerne høre mere. 

Jesper Thomsen 
Seniorudvalget 

NB´s Julekalender 2004 
- en lodseddel som også fungerer 
som julekalender 
 
Som det efterhånden er kendt funge-
rer Nord-Als Boldklubs julekalender 
også som lodseddel. Dermed støtter 
man gennem købet af kalenderen 
ikke blot et godt formål, man får sam-
tidigt også chancen for at vinde ga-
vekort. Bag hver af de 24 låger gem-
mer sig et nummer, der kunne vise 
sig at være et gevinstnummer. Derfor 
sælger vi også lodsedlen i decem-
ber, hvis vi evt. ikke får helt udsolgt i 
løbet af november. 
 
Man kan se hele gevinstoversigten 
på kalenderens bagside.  

Dette og 7 andre billeder fra ung-
domsafdelingen pryder kalenderen 
 
Her finder man også annoncerne på 
de forretninger og virksomheder, der 
har bidraget til udgivelsen af årets 
julekalender. Derfor er det helt natur-
ligt, at NB køber gavekortene hos 
disse forretninger.  
Ved at have hele gevinstoversigten 
trykt på julekalenderens bagside kan 
køberne øjeblikkeligt se, om der er 
gevinst, og annoncørerne får derved 
meget større opmærksomhed. 
 
De første 22 dage af december er 
gevinsten hver dag et gavekort på 
300 kr. Den 23. 12. og 24.12. er præ-
mierne noget større. For at gøre det 
hele ekstra interessant for annoncø-
rerne, har vi trukket lod blandt disse 
for at finde de heldige forretninger, 
hvor det store gavekort på 3000 kr. 
og de 5 gavekort på 500 kr. skulle 
købes. Det kan her nævnes, at det 
blev Locks Cykler, der var heldigst. 
Kalenderen sælges i hele november, 
hvor en masse af NB´s ungdomsspil-
lere bl.a. vil sælge kalenderen ved 
dørsalg. Så klubben håber, at der 
tages godt imod disse unge menne-
sker. Kalenderen koster 25 kr. og 
overskuddet går til ungdomsarbejdet. 
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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 

 
v/ Nordborg Slot  -  Tlf. 74 45 37 64 

Husk NB’s 

LOTTOSPIL 
hver onsdag kl. 19 

i Havnbjerg skoles aula 

Café Jydepotten 
Mandag - torsdag fra kl. 10.00 - 22.00 
Fredag - lørdag fra kl. 10.00 - 24.00 

Søndag fra kl. 11.00 - 22.00 

Storegade 27, 6430 Nordborg  

Tlf. 74 49 05 67 
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Glimt fra NB’s 
Afslutningsfest 2004 
Ved festen lørdag den 30. oktober 
deltog ca. 110 personer og efter de 
første tilbagemeldinger at dømme 
har det igen været ”alle tiders fest” 
med god mad, fin musik og super 
stemning fra start til slut. 
Her et par glimt fra en festlig aften.  

Preben Christensen (th) blev hædret 
som ÅRETS NB’er. Formanden Jens 
Hansen overrækker pokalen m.m.. 

Lorens Kræmer blev ikke overra-
skende ÅRETS SPILLER. 
Lorens blev 1. holdets topscorer og 
har i enkelte kampe holdt legestue 
med modstandernes forsvarspillerne. 

Michael Hansen (tv) og Jesper Lar-
sen fik seniorholdenes fiduspokaler. 

Jan Jacobsen med Årets Damespiller 
Pia Christensen (th) og  Heidi Jør-
gensen som fik fighterpokalen. 

Ken Christiansen blev årets oldboys. 
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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 



Som bekendt blev 1. holdets maskot 
Buller for ca. et godt stykke tid siden  
kåret som ”Årets Hund” af  klubbladet 
SPORTEN. 
Først ved årets sidste hjemmekamp i 
år lykkedes det redaktøren at ”fange” 
Buller og aflevere lækkerbisken, ser-
veret i en sølvpokal. 
 
 

CLUB 22 blev 25 år 
Den 13. november fejrede NB’s støt-
teklub CLUB 22 sit 25 års jubilæum 
med en stor fest for medlemmerne 
gennem tiderne. 
Som bekendt består Club 22 af gamle 
NB’ere, som ved givne lejligheder står 
for forskellige arrangementer i NB’s 
regi, og det har den så gjort nu i 25 år. 
 
Det er enestående bedrift i en klub, 
der her er lavet, og den ide som nogle 
personer fik i 1997, har NB høstet 
mange frugter fra i gennem alle år. 
 
Uden CLUB 22’s hjælp ville arrange-
menter som Nord-Als Cup i 80’erne, 
damefrokosten, gadeturneringer og 
lignede aldrig kunne være gennem-
ført, fordi de er meget mandskabs-
krævende.                                 >> 
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Formanden Jens overrakte sig selv 
pokalen for 350 kampe og Morten 
Knudsen fik den for 250 kampe 

Bikse viser Bent hvordan man i Rus-
land ”behandler” en ven.  

Der var god tilslutning til ”træning” 
denne aften ! 

Så fik Buller sin pokal 
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BILLEDHUSET 

CLUB 22 kvartalsmøde den 5.11.04 
 
CLUB 22 vil bestå mange år ud i 
fremtiden og fundamentet for dette vil 
være dens positive tilhørsforhold til 
NB, at den bidrager med et rigtigt godt 
socialt stykke arbejde i et hyggeligt og 
sjovt miljø. 

Bent Riemer 
 
Nb. 
På Nord-Als Boldklub’s hjemmeside 
www.nordals-boldklub.dk kan du få 
mere at vide om CLUB 22. 

Chris vandt ! 
Det blev seniorspilleren Chris Søren-
sen som fik NB’s ”gamle” digital ka-
mera.  
Chris deltog sammen med 20 andre 
NB’ere i lodtrækningen, som blev 
afviklet på sidste bestyrelsesmøde, 
hvor Jan Wind fra ungdomsudvalget 
fik opgaven at trække den heldige 
vinder. 
 
Kameraet med tilbehør blev kort efter 
udleveret til Chris (billede).  
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Det blev en god sæson for NB’s 1. hold 
Som oprykker i serie 3 fik NB en placering midt i rækken. Det blev en 6. plads 
med 32 points i 22 kampe. Godt klaret og held og lykke med næste sæson. 


