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Arets NB'er 2005
NB's afslutningsfest den 29. oktober blev Kristian Dreyer kåret som "Årets

r"d'er 2005". Her et udpluk fra formand Jens Hansens begrundelse:
På det ledelsesmæssige plan er han meget driftssikker. Men på fodboldbanen
kniber det pga. de mange skader. Det sidste er meget ærgerligt, fordi han og-
så er en rigtig god fodboldspiller - og en ægte vindertype.
Kristian har et højt energi-niveau, et stort engagement og tilsvarende gode
lederevner. Disse egenskaber videregiver han til klubben i rigt mål. Han tager
ansvar for og ejerskab til opgaverne med en altid positiv attitude. Dette nyder
alle i Nord-Als Boldklub godt af.
Han er både ungdomstræner, materialeforvalter, seniorudvalgsmedlem og
kræmmerfestivalspladskommandant mm. Men samtidigt har han altid et par
hjælpende hænder, når der er brug for en indsats til NB's mange arrangemen-
ter. »> .
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Her ses samtlige "prismodtagere".Skal der skaffes et par sponsorater
eller sælges en masse julekalendere
er Kristian såmænd også mand for
det.
Det er således helt fortjent at Kristian
i år kåres til" Arets NB"er" og dermed
kommer i selskab med en lang række
af klubbens mest markante profiler
gennem tiden. Jeg er sikker på, at
Kristian også fremover vil være en
synlig skikkelse i Nord-Als Boldklub.

Synligheden i de næste måneder vil
dog være meget lille, idet Kristian
tager til Irak her den 1. november, og
han vender først tilbage i foråret igen.
Et stort tillykke til Kristian Dreyer med
udnævnelsen til "årets NB"er" 2005.

Afslutningsfesten
Nord-Als Boldklub holdt traditionen
tro afslutningsfest for damer, senior
og oldboys en uge efter udendørs-
turneringen sluttede. Festen blev
holdt i Havnbjerg Skoles Aula og der
var 110 feststemte og forventnings-
fulde gæster.
Som altid var festen præget af højt
humør og god stemning.

Som en del af det festlige program er
uddelingen af pokaler mv. altid imø-
deset med stor spænding og forvent-
ning. Følgende spillere blev hædret:

Arets seniorspiller: Jesper Thomsen
Arets damespiller: Tina Steen
Fidus-pokal dameholdet: Tina Meier
Fidus-pokal 1. hold: Kim Dyg Koch
Fidus-pokal 2. hold: Anders Derlich
Arets Oldboy: Knud Asmussen
Arets Veteran: Myles Downey
Arets Superveteran: Carsten Hald

Oldboysafdeling: Knud Asmussen,
Myles Downey og Carsten Hald.

Dameafdeling:Tina Steen og Tina
Meier med træneren Ulrik Lund.

Seniorafdelingen: Anders Derlich,
Jesper Thomsen og Kim Dyg Koch.
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Miniputter til
SønderjyskE
Søndag den 6.11.05, kl. 12.40, stod
12 forventningsfulde børn og deres
forældre ved klubhuset og trippede
for at komme til Haderslev. Her skul-
le de løbe ind på banen sammen
med SønderjyskE's superliga hold.
Ungerne var spændte og der blev
heftigt talt om hvilken spiller man
håbede på at løbe ind sammen med.
Det var uden tvivl en Hr. Peter Sand,
der var favoritten. I bilerne vi kom og
kursen var sat mod nord via en kold
sejltur med Bitten.
Alle fandt Haderslev Stadion, hvor vi
kom i god tid, 45 min før kampstart.
Vi fandt omklædningsrummet, hvor vi
skulle klæde om til udleverede trøjer
og shorts. Jeg tror der blev sat re-
kord i omklædning, for det gik meget
stærkt, og meget usædvanligt for
drenge i den alder :) Da vi gik ud i
spillertunnelen 10min. før kampstart
steg spændingen og da superliga
spillerne begyndte at komme ned
efter opvarmningen oppe på banen,
blev armene hurtigt rakt ud til en
"high five".----

Og sandelig om ikke de SønderjyskE
helte ikke gengældt drengenes på-
fund og gav håndklask ned gennem

rækken til stor jubel for drengene.
Hvad skete der nu! Høj musik be-
gyndte ude på banen og man kunne
glimte heppepigerne ude gennem
tunnelen. Så skete det, heltene kom
ud fra omklædningsrummet i deres
flotte lyseblå dragt og tog de spænd-
te drenge i hånden, en hver. Og min-
sandten om de ikke spurgte NB spil-
lerne om deres navn, samtidig med
at de var 100% koncentreret om den
opgave de skulle ud at løse.
sA, musikken blev endnu højere,
Horsens var lige kommet ind på ba-
nen og så var det SønderjyskE's tur.

Jublen fra de 3500 tilskuere brød løs
da de kom ud af tunnelen med NB
drengene ved deres side. Alle løb de
ud til midten og tog opstilling med
NB'erne foran sig. »
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Da holdene havde hilst på hinanden,
løb de stolte drenge ud til tunnelen
og ned i omklædningsrummet hvor
der igen blev sat rekord i omklæd-
ning. For nu skulle de jo op på banen
og se deres helte i aktion.
Jeg vil ikke skrive så meget om kam-
pen, den endte jo desværre 1-1. Men
for ungerne er jeg sikker på det var
en oplevelse for livet! For de miniput-
ter der ikke var med denne gang,
kommer de med i foråret hvor vi igen
skal derop, så fortvivi ikke.
Med erindringen om en alle tiders tur
vil jeg slutte her.

Kristian Dreyer

Sundhedspris til Preben
Preben fik overrakt prisen på Nord-
borg Rådhus den 7. nov. med følgen-
de begrundelsen:
I ca. 15 år har Preben Christensen

været dybt engageret i pige- og kvin-
defodbolden. Uden Prebens store
indsats havde pigefodbolden ikke
været på det nuværende flotte niveau
i klubben.
Når alle undersøgelser viser, hvor
svært det er at engagere piger og
især unge piger i sportslige aktivite-
ter, så er det jo dejligt at konstatere,
at en engageret leder trods alt kan
gøre en forskel.

-
For at manifestere Preben Christen-
sens indsats for pigefodbolden, bør
det også nævnes, at han er initiativta-
ger til NB's Pigecup.

Dette succesfulde stævne samler
hvert år i august ca. 500 piger fra
nær og fjern til en dejlig dag på Nord-
als Idrætscenter. "Der manglede lige-
som et godt pigestævne" , som Pre-
ben sagde som motivation for at star-
te dette store projekt.

Blomster og pæne ord fra borgmeste-
ren til Preben

Preben Christensen har stor ære for,
at mange piger har fundet fællesska-
ber i idrætten - og at vi har en
langt bedre klub, når der både er
mange piger og drenge som medlem-
mer.
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Lidt om veteranholdet
Nu er sæsonen slut for vores vedkom-
mende. Vi har haft en middel sæson,
hvor vi lagde godt ud med 2 sejre, så
da var vi faktisk tophold, men senere
røg vi længere ned i tabellen og end-
te som nr. 5.
Der har været god opbakning til næ-
sten alle kampe, og det har ikke været
svært at stille hold, så TAK FOR DET.
Jeg håber at det forsætter næste sæ-
son, hvor jeg også står bag veteraner-
ne.
Sæsonens målscore blev negativ 38-
49, hvor topscoreren blev Claus Mittet
(superveteran) med 9 mål.
Vi vandt 9 kampe,2 gange blev det
uafgjort, og 9 kampe tabte vi. Ikke for
godt, det gør vi bedre næste sæson.
Arets veteran blev Myles Downey.

Gunnar Carl

Drenge sæsonen 2005
Vi lagde ud med træningen i starten af
foråret, i en mudderpøl på lysbanen,
som alle andre hold i NB. Vi var et nyt
træner team, der aldrig havde arbej-
det sammen som trænere før og vi
kendte stort set intet til spillerne. Så vi
startede faktisk fra punkt 0, både spil-
lere og trænere, hvilket jo er et godt
udgangspunkt.

Vi havde flere træningskampe inden
turneringsstart, det bedste resultat
blev 1-1 mod team Als pigerne. For-
årssæsonen, blev pointmæssigt ikke
den helt store oplevelse, men vi hø-
stede point nok til, at holde os i Dren-
ge 1, så det var tilfredsstillende. Det
største mål var og er dog at udvikle
spillerne og give dem mere spilforstå-
else. Vi spillede meget svingende,
men vi som trænere så hele tiden
fremskridt og spillerne udviklede sig i
en positiv retning. Vi spillede efter
vores mening bedre og bedre fodbold
og spillerne virkede glade for den
måde de nu spillede fodbold på. Den
positive fodbold og det gode kamme-
ratskab på og uden for banen, bevir-
kede faktisk at vi i gennemsnit til træ-
ning gennem hele 2005 var 16-17
spillere. Meget flot drenge!
Vi benyttede sommerferien til, at tage
en tur til Hinnerup Cup. En social og
spillemæssig positiv oplevelse, for
såvel spillere, trænere og forældre.
Kort sagt en god start inden efterårs-
sæsonens start.

Vi lagde ud med en ordentlig øretæve
på 5-0, om det var fordi de to chef
trænere ikke var tilstede, skal være
uvist, men vi vælger at tro at vi på
dagen ganske enkelt mødte et bedre
hold. Men da vi efter to kampe, stadig
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Og masser af billeder!
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stod uden point, begyndte bekymrin-
~erne at komme.
Vi havde i anden kamp spillet lige
efter bogen, men det er nu engang
sådan i fodbold, at man vinder kun
hvis man scorer på sine chancer og
vi måtte sande, at der var vi ikke go-
de nok. 7-mands holdet derimod var
bedre til at hente point De gik rent
faktisk næsten ubesejrede igennem
og kvalificerede sig til kredsfinalen i
Gredstedbro. Vi kom desværre ikke
af sted til Gredstedbro, pga. mangel
på forældre der kunne køre.
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Ridepladsen 1
Tlf. 744515 51

JØRGEN HANSEN
AUT. EL & WS INSTALLATØR
STOREGADE 30 . 6430 NORDBORG

TELEFON 7445 1540· GIRO 1586475

®

Ærgerligt og synd for drengene. I de
næste to kampe, hentede vi 6 point
og var på det rette spor igen, både
spillemæssigt og i tabellen, 5. kamp
var en nøglekamp, som desværre
blev tabt 5-4 til de senere vindere af
puljen. Et resultat, som bestemt ikke
afspejler kampen, men de berømte
marginaler og det berømte held var
ikke på vores side i denne, som og-
så andre kampe. Slutteligt endte vi
på 3. pladsen i Drenge 1, en place-
ring vi, taget vores held eller mangel
på samme i betragtning, godt kan>
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være tilfredse med.
Nu skal alt ikke gøres ikke op i held
eller uheld, for den der opsøger hel-
det får det også og vi var åbenbart
ikke altid dygtige nok til at opsøge
det Men noget vi var dygtige til var at
holde gejsten oppe og spille vores
spil.
Vi trænere synes helt klart at vi i
samtlige, undtagen den første kamp,
spillede det bedste fodbold af holde-
ne på banen. Vi blev hele tiden bedre
og bedre i pasningsspillet, vi stod
bedre på banen og vi pressede mod-
standeren godt hver gang. Så dren-
ge, I skal have stor ros for jeres ind-
sats og jeres spil, I har hele tiden ud-
viklet jer, so keep on the good work!

Sæsonen 2005 var en succes. Vi
trænere nåede vores hovedmål,
nemlig at udvikle spillerne og give .
dem mere spilforståelse og det socra-
le kørte rigtig godt Disse mål må væ-
re de vigtigste inden for ungdomsfod-
bold.

En stor tak til drengene for en rigtig
god sæson og tak for en god foræl-
dreopbakning. . .
Vi har i november og december mvi-
teret de nye drengespillere, årgang
93 med til træning for, at vi kan se
dem lidt an og de kan se hvem vi er.
Det er gået rigtig godt og det ser lo-
vende ud for sæson 2006.
I 2006 vil vores hovedmål være det
samme som i 2005, men samtidig har
vi et større resultatmæssigt mål, som
vi håber på vi kan indfri.

Rigtig glædelig jul og godt nytår til
alle.

John, Alfred og Jesper

SP@RTEN
Medlemsblad for

NORD-ALSBOLDKLUB
Forside af NB 's klubblad imarts 1974

SPORTEN nu i 37 år
Når næsten nummer af SPORTEN
udkommer, har NB's klubblad været
37 år "på gaden".
Som redaktør af bladet gennem nu
20 år har for et stykke tid siden med-
delt bestyrelsen, at jeg i "nærmeste
fremtid" ønsker at trække mig tilbage
fra dette job, men selv vil gøre alt fo
at finde en afløser eller en løsning.
Vi har endnu ikke fundet personen,
men en løsning!
Arbejdet fordeles simpelthen på flere
skuldre, og da det lykkedes bestyrel-
sen at sætte meget stærkt hold
(blad udvalg) på benene, er ~or mit .
vedkommende lysten igen tilstede til
at fortsætte "endnu et stykke tid".
På bagsiden af bladet kan man se,
hvem der fremover vil stå for fremstil-
lingen af bladet
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Tøjeksperten
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Drengetøj str. 2-16 år

JACKØlJONES· Husk vi har landsdækkende byttegaranti

En ting har dog ikke ændret sig, og • Bedst vil det være, hvis indlæg-
det er nødvendigheden af med at få gene afleveres digitalt. En håndskre-
"stof ude fra". Derfor her lidt om, hvor- ven seddel kan dog også bruges.
dan man kan bidrage til at bladet bli- • Bladudvalget vil altid sørge for, at
ver attraktiv og spændende for læser- alt tilgået materiale kommer til at gen-
ne. gives "professionelt" i bladet.
• Alle er velkomne til at skrive i bJa- • Det kan af plads- eller indholds-
det. Stoffet skal bare omhandle "NB" hensyn være nødvendigt at redigere i
eller "FODBOLD" generelt. modtaget stof.
• Digitale fotos såvel som almindeli-. Der er også mulighed for at >
ge billeder på fotopapir er også meget
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kontakte blad udvalget, når man har
"noget spændende" til en artikel i bla-
det.
• Stof til SPORTEN kan
afleveres til et af blad udvalgets med-
lemmer. Bemærk venligst deadlines
for næste nummer, som altid kan ses
på bagsiden af bladet.

Peter Glock

Husk NB's Julebal
Traditionen tro afholder NB JULEBAL
2. juledag Nord-Als Idrætscenter.
"Charlies Disco Show" sørger for mu-
sik og underholdning og døren åbnes
k1.21. Se også annoncen i avisen.

Husk Generalforsamling
Fredag den 27. januar afholder NB
ordinær generalforsamling, og det
bliver igen foreningens klubhus som
lægger lokalet til.
Årsmødet starter som sædvanligt, for
dem der vil, med fællesspisning kl.
18.30 i NIC's cafeteria. Deltagelsen

her er gratis, med det kræver at man
skriver sig på en liste i klubhuset, som
hænger der kort efter nytår.
Selve generalforsamling starter kl.
19.30.

Anders Ebsen fra NB (billede) har på
JBU-region 4's årsmøde den
21.11.05. modtaget FAXE KONDI
legatet. Se www.nordals-boldklub.dk

Deadline for stof til næste udgave af bladet:
15.12.2005

Bladudvalg
Ansvarlig redaktør
Journalist
Skribent, NB generelt
Skribent, senior/oldboy
Skribent, ungdom
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