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NB’s drengeafdeling på rådhuset! 

Godt år for drengene 
Vi kan i drengeafdelingen se tilbage 
på en helt i igennem succesrig sæ-
son. I foråret var målet at vinde dren-
ge A og dermed spille i mesterræk-
ken i efteråret. Som de fleste sikkert 
er bekendt med, fik vi opfyldt vores 
mål og spillede derfor i efteråret i me-
sterrækken. 
I vores pulje skulle vi møde Kolding, 
Vejle, Eritsø, Haderslev og SUB/
Dybbøl. 
Efterårssæsonen blev derfor en stor 
udfordring for os alle. >>> 

NB’s superveteraner er tophold efter de 
to første turneringsrunder indendørs! 



Hos 7-mands holdet kan man også se 
tilbage på en rigtig succesrig sæson. 
Holdet vandt suverænt deres pulje. 
Holdet tabte faktisk kun én kamp i 
løbet af året og kvalificerede sig der-
med til regionsmesterskabet. 
Dagen, hvor mesterskabet skulle spil-
les, havde mesterrækkeholdet også 
kamp. Det gav lidt mangel på spillere 
til regionsmesterskabet, men heldigvis 
sprang nogle friske lilleputspillere til, 
det skal de havde tak for. 
Et trænerteam er heller ikke i stand til, 
at være to steder på én gang, så der-
for vil vi gerne sige tak til Kaj Rasmus-
sen, der tog med til regionsmester-
skabet. 
Til mesterskabet var vi i pulje med 
Skydstrup UIF, Sparta/Døstrup og 
Føvling/Stenderup. Det blev til en sejr, 
en uafgjort og et nederlag. Desværre 
var det lige akkurat ikke nok til at kva-
lificere sig til finalerunden, da vi endte 
på 3. pladsen, pga. dårligere målsco-
re. Selvfølgelig ærgerligt, men I har 
leveret en rigtig flot indsats hele året! 
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Vi lagde ret hårdt ud, vores trænings-
mængde, intensitet og tempo blev 
væsentligt forøget. Træning tre gan-
ge i ugen, med hård fysisk træning, 
det vil sige en masse løb. Men først 
og fremmest forsøgte vi at forøge 
vores tempo i spillet, altså tempo 
med bolden. Vi ville spille bolden hur-
tigere rundt, end vi gjorde i foråret. 

For nogle virkede det til tider ureali-
stisk og tåbeligt, at det skulle gå så 
hurtigt, som trænerne forlangte, men 
efter den første kamp i Kolding, for-
stod alle, hvorfor vi trænede, som vi 
gjorde. 
Tempoet i mesterrækken kom som et 
chok for de fleste. Intensiteten var 
meget høj, der blev virkelig gået til 
vaflerne og hver fejl blev straffet. 
Det tog et par kampe at vænne sig til 
det. 
Men efter de 5 første kampe, hvor vi 
havde mødt alle hold én gang, stod vi 
med 4 point og det var vi ganske godt 
tilfredse med. Vi blev bedre og bedre 
og var så godt med, at vi kunne be-
gynde at præge og bestemme spillet i 
perioder af kampene. 
 
Måske vigtigst af alt, så begyndte vi 
at score mål og det giver jo en masse 
selvtillid. 

Til slut stod vi med 8 point, to sejre 
over henholdsvis Eritsø og Vejle Bold-
klub. Derudover fik vi uafgjort mod 
Eritsø og Kolding, der vandt puljen. Vi 
endte på 5. pladsen i puljen og spille-
de noget rigtig godt fodbold. 
Så super indsats drenge! 
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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. 18.30 

i Havnbjerg skoles aula 
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Til lykke og tak til Søren 
På Kommunens FRITIDSDAG var der 
foruden drengeholdet også en anden 
”NB’er” i fokus. 
Læs her klubben begrundelsen, hvor-
for Søren fra ungdomsudvalget har 
fortjent dette skulderklap. 
 
”Søren Zaremba fortjener en stor aner-
kendelse for mange års engageret 
ledergerning, hjælp og indsats for 
Nord-Als Boldklub. 
 
Søren er medlem af NB’s ungdomsud-
valg, hvor han er ungdomssekretær. 
Denne post indebærer, at man skal 
være noget af en blæksprutte. Opga-
verne her er mangesidede. Lige fra alt 
korrespondance med JBU samt DBU 
til kontakten med alle trænere og lede-
re. Det bliver til meget ”papir”, som 
Søren får gennem postkassen, mail-
boksen og hænderne. 
Derudover er Søren Zaremba også 
engageret og involveret, når NB holder 
stævner, arrangementer og andre akti-
viteter i klubbens ungdomsafdeling. 
Og der sker en masse i NB. Så der er 
altid noget praktisk, der skal ordnes 
samt noget information, der skal for-
midles. Dette er i gode hænder hos 
Søren.  >>> 

Vi sluttede sæsonen af med en hyg-
gelig aften i klubhuset, hvor spillere 
og forældre fik lidt at spise og drikke. 
Vi vil gerne sige tak for den flotte 
opbakning til arrangementet. Denne 
aften kårede vi også årets spiller og 
årets fidus. Årets spiller blev Palle 
Petersen og årets fidus blev Jarik 
Jespersen. Tillykke til dem. 
 
Lørdag 4. november deltog mester-
rækkeholdet samt trænerne i Nord-
borg Kommunes fritidsdag. Vi var af 
Nordals Boldklub blevet indstillet til 
fritidsdagen, for usædvanlig resulta-
tet, altså kvalifikation til mesterræk-
ken. Det var en rigtig god dag, hvor 
alle, sammen med de andre indstille-
de sportsfolk og frivillige, blev hæd-
ret og fik diplomer, roser og gaver. Vi 
takker klubben for indstillingen til 
dagen. 

Vi ser som sagt tilbage på en succes-
rig sæson. Vi vandt træningsturnerin-
gen i foråret, vi opnåede vores mål og 
kvalificerede os til mesterrækken, hvor 
vi gjorde det rigtig flot, vi vandt 7-
mandsrækken og kom til regionsme-
sterskabet. Resultatmæssigt kan det 
faktisk ikke gøres meget bedre. 
Super drenge! 

Jesper Larsen 
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Nordborg 
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Resumé af ungdomsaf-
delingens sæson 
I Nord-Als Boldklub har vi heldigvis en 
masse rigtig gode ungdomsfodbold-
spillere og trænere. Det ser man tyde-
ligt, hvis man en tidlig aften går en tur 
på anlægget ved idrætscenteret. Der 
er en masse glade og dygtige fod-
boldspillere. Det er en fornøjelse at 
der er så mange, det skal vi i klubben 
være både stolte over og rigtig glade 
for. 
At det er nogle gode fodboldspillere 
ses også tydeligt, hvis man går en tur 
på hjemmesiden, nordals-boldklub.dk  

Borgmesteren og Søren 
 
At Søren har været involveret i frivillig 
ledergerning indenfor idrætten i ca. 25 
år gør blot indstillingen endnu mere 
relevant. Han har i den tid bl.a. været 
træner og leder i både NH og NB. Så 
det er nok ikke nogen tilfældighed, at 
Søren i mange år også har været en-
gageret i FEST-I-BY, hvor han bl.a. 
har været medlem af komiteen. 
 
Alt dette skylder idrætten på Nordals 
samt NB Søren Zaremba en kæmpe 
tak for!”  

og ser på de resultater der er opnået i 
løbet af året. 

Hos de helt mindste, mikrospillerne, 
er det ikke resultater, der er vigtige, 
men nemlig legen med bolden og 
med hinanden. At legen og fornøjel-
sen ved spillet har været i højsædet, 
har man kunnet se, når de små har 
været i gang på idrætsanlægget. 
Hvis man går lidt højere op alders-
mæssigt og starter ved pigefodbol-
den, ser man flotte resultater. Både 
piger og lilleputpiger formåede at vin-
de deres pulje og kvalificere sig til 
regionsfinalen. 

Hos drengene er der også flotte resul-
tater. 
Miniput 1 sluttede som nr. 4 i deres 
pulje, mens miniput C vandt deres og 
kvalificerede sig til regionsfinale syd. 
                                                      >>> 
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Stationsvej 4 , Nordborg 

tlf. 74 45 05 33 

  

  

 

  

  

 

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 

Kun åben 365 dage 

Langesø 

Storegade 27,  tlf.  73 63 10 10 

Holmgade 39 

Tlf. 74 45 14 57 
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Hvor 
blev optimismen af? 
Da jeg kort før sommer skrev i disse 
spalter, havde det overskriften ”Grund 
til optimisme”. Er det stadig grund til 
optimisme eller er den helt forsvun-
det? Svaret svæver nok et sted imel-
lem.  
Serie 6 holdet spillede sig trods alt til 
en plads i serie 5 i den kommende 
sæson. Selvom det kneb gevaldigt 
med at stille hold sidst på sæsonen.  
Hvordan det gik 1. holdet ved de fle-
ste, skal man dømme efter den store 
opbakning, vi fik i den sidste kamp i 
Skelde. Tak til alle der mødte op og 
støttede os. Desværre var det ikke 
nok til at skaffe os det ene point vi 
skulle bruge. 

Lilleputternes 7-mands hold blev nr. 3 
i deres pulje, mens Lilleput 1, 11-
mandsholdet, kom helt til semifinalen 
om det jyske mesterskab, hvor holdet 
tabte knebent 2-0, til de senere vinde-
re, IF Lyseng. 

I drenge afdelingen vandt 7-
mandsholdet deres pulje og kvalifice-
rede sig til regionsmesterskabet.  
 
Drengeafdelingens 11-mands hold, 
vandt drenge A og kvalificerede sig 
dermed til mesterrækken. 
 
Dette lille resumé, bør være opfor-
dring nok til, at komme ud på idræts-
anlægget engang i mellem og nyde 
ungdomsfodbolden i Nord-Als Bold-
klub. 

Jesper Larsen 

 Træningslejr den 1. april 
 

Fakta er, at den optimisme vi havde i 
foråret, desværre ikke blev omsat til 
nok point i efteråret. 
Spillemæssigt har vi på ingen måde 
været dårligere end mange andre 
hold i vores puljer, men pointene har 
manglet. Konklusionen må være at vi 
ikke har været dygtige nok. 
Derfor står vi nu i en situation hvor 1. 
holdet spiller serie 5. Forhåbentligt 
sammen med 2. holdet.  
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NB´s Julekalender 2006 
- 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 gave-
kort. Bag hver af de 24 låger gemmer 
sig et nummer, der kunne vise sig at 
være et gevinstnummer. Derfor sæl-
ger vi også lodsedlen i december, 
hvis vi evt. ikke får helt udsolgt i løbet 
af november. 
 
Man kan se hele gevinstoversigten på 
kalenderens bagside. Her finder man 
også annoncerne på de forretninger 
og virksomheder, der har bidraget til 
udgivelsen af årets julekalender. Der-
for er det helt naturligt, at Nord-Als 
Boldklub køber gavekortene hos disse 
forretninger. 
På gevinstoversigten kan man såle-
des ud for hver låge se, hvor gavekor-
tet er købt.                                   >>> 

Teambuilding den 4. august 
 
Forhåbentligt, fordi vi måske slet 
ikke kan mønstre 2 hold i den næste 
sæson.  
I den netop afsluttede sæson ople-
vede vi at en del unge, tidligere NB 
spillere, der ikke har spillet fodbold 
nogle år startede igen. Lad os arbej-
de for og håbe på, vi kan fortsætte 
den tendens med at få fat i de unge, 
også i næste sæson.  
For selv om der i ungdoms afd. gø-
res et enormt arbejde for at fastholde 
spillerne, ser man et stort frafald om-
kring junior tiden. Med det til følge at 
der er meget langt mellem, at NB 
kan mønstre et ynglinge hold, og 
som følge af det, er der ingen spille-
re der rykker op i senior afdelingen.  

Så der ligger en kæmpe udfordring i 
at tiltrække de unge spillere, når de 
vender tilbage fra efterskole osv.  
De sportslige resultater i ungdoms-
rækkerne giver bestemt grund til opti-
misme. Så skal vi ”bare” have lært at 
fastholde spillerne i klubben. 
 
Helt sikkert er det, at hvis vi i NB skal 
have en stærk seniorafdeling, både 
sportsligt og medlemsmæssigt, kræ-
ver det en stor indsats af alle. Både 
på og udenfor banen, tingene kommer 
ikke af sig selv.  

Klaus Tonnesen 

1. holdet i september 
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Jørn Nissen 
”Årets NB´er 2006” 
Traditionen tro blev ”Årets NB’er” kå-
ret på klubbens afslutningsfest, som 
denne gang blev afholdt på Café & 
Restaurant FRIENDS i Nordborg. 
 
Formanden Jens Hansen hyldede 
Jørn med følgende ord: 
 
”Jørn Nissen har altid været en del af 
NB. Først som spiller og senere også 
som leder. På fodboldbanen var han  

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. december og 24. de-
cember er præmierne noget større. 
For at gøre det hele ekstra interessant 
for annoncørerne, 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 ABC Elektrikeren, der var 
heldigst. Gavekortet på 3.000 kr. er 
således udstedt i denne forretning. 
 
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 ta-
ges godt imod disse unge mennesker. 
Kalenderen koster 25 kr. og overskud-
det går til ungdomsarbejdet i Nord-Als 
Boldklub. 

Jens Hansen 

altid en snu angriber, der ikke ”løb 
meget forgæves” - men han var alli-
gevel altid farlig for modstanderne. 
 
Som leder i NB har Jørn Nissen altid 
været parat til at gøre et stort stykke 
arbejde. I over 20 år har Jørn Nissen 
på den ene eller anden måde været 
en engageret leder i NB. Jørn Nissen 
sad som seniorafdelingens formand i 
NB’s bestyrelse allerede i 1986 og 
har lige siden haft adskillige leder-
opgaver i klubben. Han har i en lang 
årrække været træner og holdleder i 
ungdomsafdelingen, han har været 
engageret i ”FEST-I-BY” og samtidigt 
har Jørn altid et par hjælpende hæn-
der, når der er brug for en indsats til 
NB´s mange arrangementer. Dette 
nyder alle i Nord-Als Boldklub godt af. 
 
Et andet stort kapitel i Jørn Nissens 
NB-liv er klubbens ugentlige store 
lottospil. Her har Jørn været hjælper 
lige siden starten af 1980’erne. Siden 
hen har også Jørns kone Lone Nis-
sen været en fast del af NB’s lotto-
team. Fra 2004 blev Jørn Nissen ud-
nævnt til NB’s ”lottoboss”. I den funk-
tion får han rigtig god støtte af hustru-
en Lone. 
Og dette er dejligt for Nord-Als Bold-
klub.  
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En 4. plads er da ikke så 
ringe! 
Et kort referat fra veteranernes turne-
ring 2006. 
Foråret startede ellers godt  med et 
par sejre til at starte med, men hen ad 
vejen blev det næsten som det plejer. 
Da foråret var færdigt spillet, havde vi 
kun 11 point og en målscore på 15-14 
og vi mente at det kun kunne blive 
bedre i efteråret. 
Efter sommerferien regnede vi med, 
at det ville starte godt, men det skulle 
gå 4 kampe inden vi fik det første po-
int, det var lidt skuffende. Men det 
blev da til ti point i efteråret, så vi end-
te sæsonen med 21 point og en mål-
score på 30-38 og en samlet 4. plads, 
ikke så ringe. Topscorer blev Bjarne 
Hansen med hele 7 mål. 

Vort lottospil kører nemlig rigtigt fint, 
hvilket giver en god slat penge til en 
altid sulten klubkasse. Vi har i vort 
lotto-regi således et rigtigt godt mak-
kerpar i Lone og Jørn. 
 
Det er således helt fortjent at Jørn 
kåres til ”Årets NB´er” og dermed 
kommer i selskab med en lang række 
af klubbens mest markante profiler 
gennem tiden. Noget af æren og ga-
vechecken bør han dog også dele 
med Lone! 
 
Et stort tillykke til Jørn Nissen med 
udnævnelsen til ”Årets NB´er 2006”. 

NB’s Julebal 
for 23. gang! 

Igen i år afholder Nord-Als Boldklub 
det traditionelle julebal i Nord-Als 
Idrætscenter.  
 
Juleballet afholdes 2. juledag fra kl. 
21.00 - 01.30 og som de sidste man-
ge år er det "Charlies Disco Show" 
der sørger for den musikalske  
underholdning.  
 
Nord-Als Boldklub håber, at der igen i 
år møder mange glade unge menne-
sker op og at ballet som de tidligere år 
kan afvikles i fred og ro.  
 
Ken C. og Bent D. fra NB's hjælpe-
bank er i gang med, at skaffe hjælpe-
re til ballets afvikling og nattens op-
rydning og skulle der blandt Sportens  
læsere være en eller anden, der kan 
"give et nap med" kan man kontakte 
Ken C. på tlf. 74491252 eller Bent D. 
på tlf. 74454985.  

           Gunnar’s veteranhold 
 
Til sidst vil jeg takke alle spillere, der 
har spillet for veteranerne i år, for en 
god sæson og håber at vi ses næste 
år hvor jeg igen vil være holdleder for 
holdet. 
Jeg vil også ønske Carsten Holm og 
hans mandskab tillykke med 1. plad-
sen, og tak til superveteranernes 
holdleder Carsten Hald for et godt 
sammenarbejde, håber det fortsætter 
næste sæson.                   Gunnar C arl 



         Line M.                      Mia K. 
 
Ja det hjalp, og da kampen sluttede 
stod der 2-2. Vi fik at vide i højtalerne 
at vi skulle til straffesparkkonkurrence. 
Thomas, vores træner, sagde: Først 
skyder du Mia, også dig Signe, også 
dig Line, også dig Bianca. OKAY! 
Det blev os fra NB, der startede med 
at skyde, vi var spændt. 
Jeg scorede og Bianca redede bol-
den, Signe scorede og Bianca (vores 
målmand) redede bolden igen!   >>> 
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Yes, vi vandt!              
Fredag den 17.11.06 skulle vi til 
NORDEA CUP. Hørup havde lige fået 
en ny hal , og den skulle vi spille i, 
den var rigtig flot. 
Da vi havde fået klædt om, skulle vi 
snart spille vores første kamp mod 
Midtals. 

NB’s oldboys puljevinder 

Så blev det igen tid til en længere spil-
le-pause for de fleste i oldboysafdelin-
gen. 
Ren resultatmæssig set blev det en 
rigtig god sæson. Da vi manglede de 
to sidste kampe stod det klart, at ingen 
kunne overtage 1.pladsen. Hvilken 
skøn fornemmelse, at stå der som 
puljevinder! 
Ca. 1 måned senere stod vi klar til at 
spille i Vejen om det sønderjyske me-
sterskab, men desværre var der for 
mange afbud, så vi nåede ikke længe-
re end dertil. Hvilken skuffelse når 
man er nået så langt! 

Oldboysholdet i september 
 
Som det ser ud lige nu bliver vi kun én 
spiller mindre til den kommende sæ-
son, så det bliver et spændende år 
oldboys går i møde, hvis ellers både 
nye og de gamle spiller står klar. 
                                    Carsten Holm 

Det gik rigtigt godt, vi vandt 6-1. 
 

Nu havde vi jo vundet den første 
kamp, men vi skal jo vinde to mere for 
at gå videre til  semifinalen. 
Næste kamp skulle vi spille mod Hø-
rup. Det gik også godt og vi vandt . 
Nu gjaldt det vi skulle vinde over Bro-
ager, ellers kom vi ikke videre. 
Kampen blev sat i gang og de andre 
var rigtige høje og svære at komme 
igennem, men vi vidste at vi kunne, 
for vi er jo trods alt de bedste og vi 
vandt med 3-0. 
Vi var i det bedste humør og vi sang 
vores kampsang. Og kort tid efter 
skulle vi i semifinalen. 
Ja, det var godt nok en spændene 
kamp, vi troede vi tabte, det gjorde jeg 
i hvert fald, men Line M., vores anfø-
rer, tror jo altid på det, så hun bakke-
de os alle sammen op og sagde: Kom 
så tøser, vi tror på det! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Bundgård Tøj 
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Ridepladsen 1 
Tlf. 74 45 15 51 

 
Besøg klubbens hjemmeside 

www.nordals-boldklub.dk 

med følgende sider: 
Aktiviteskalender, Bestyrelsen, Fest
-i-by, Club 22, Damefodbold, Histo-

rie, Hjælpebanken, Resultater, 
Kontakt & NB- navne, Kontingent, 
Lottospil, Kræmmerfestival, NB -
traileren, Om NB, Oldboyafdeling, 

Seniorafdeling, Træningstider, Ung-
domsafdeling. 

Og masser af billeder! 
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NB´s Afslutningsfest ’06  
Nord-Als Boldklub holdt traditionen tro 
afslutningsfest for kvinder, senior og 
oldboys samt trænere og ledere her 
en uge efter udendørs-turneringen 
sluttede. Festen blev holdt på ”Cafe´ 
og Restaurant Friends” i Nordborg. 
 
Der var 111 feststemte og forvent-
ningsfulde gæster, som havde glædet 
sig til mødet med ”familien NB” i disse 
fine rammer.  
Som altid var festen præget af højt 
humør og god stemning. 
Som en del af det festlige program er 
uddelingen af pokaler mv. altid imøde-
set med stor spænding og forvent-
ning. 
Her er listen over kåringerne: 
Årets seniorspiller :  Brian Jensen 
Årets damespiller: Lena Steen 
Fiduspokal dameholdet: 
 Lea Jepsen Bjerg 
Fiduspokal 1. hold:  
 Jesper Smidemann 

Nu gjaldt det: Hvis Line scorede, ville 
vi vinde, og minsandten gjorde hun 
det! Men Bianca skulle lige redde en 
bold til, og det gjorde hun! 
Tror aldrig vi har været så glade før. 
Et stykke tid efter skulle vi i finale 
mod et andet Høruphold. De kom 
godt nok foran, men vi troede på det, 
ja vi vandt 4-1. 
Efter et stykke tid blev det endelig 
præmieoverrækkelse, og der lød i 
højtalerne: 2. pladsen går til Hørup og 
vi klappede alle sammen ....og 1. 
pladsen går til Nord-Als Boldklub! 
Vi fik en pokal og et rigtig fint blåt 
håndklæde. 
                                               Mia K. 

Fiduspokal 2. hold: 
 Søren Vang Jørgensen 
Årets Oldboys-spiller: 
 Thomas Bjerner Hansen 
Årets veteran: Bjarne Hansen 
Årets Superveteran:  Gunnar Jensen 
Årets NB´er:  Jørn Nissen 
(se billedet og artiklen på side 10) 



Billederne til denne artikler 
viser alle hædrede. På det 
første billede ses ”årets 
seniorspiller” Brian Jensen. 
Næste billede viser  
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”årets damespiller” Lena Steen (th.) og Lea Jep-
sen Bjerg som fik dameholdets ”fiduspokal”, 
sammen med træneren Johnny. Så kommer 
Jesper Smidemann som fik 1. holdets 
”fiduspokal” af træneren Klaus Tonnesen. 
Billede nr. 4 viser Søren Vang Jørgensen (2. 
holdets ”fiduspokal”) og holdlederen Thomas 
”Expert”. Under dette billede ses en glad ”årets 
superveteran” Gunnar Jensen. 
Sidste billede viser ”årets veteran” Bjarne Han-
sen (tv.) og ”årets oldboys” Thomas Hansen 
sammen med OB-formanden Peer Christiansen.  
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Bladudvalg 

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

Peter Glock 
Per Lemmeke 
Jens Hansen 
Jesper Thomsen 
Jesper Larsen 
Ib Anthony 
Benny Jørgensen 

74453179  
61336613 
74491747 
74450890 
40550759 
74450500 
25474123 

peterglock@mail.tele.dk 
lemmeke@nordborg.dk 
jens@danbonet.dk 
jesper_thomsen@danfoss.com 
jesper_sporten@hotmail.com 
ibanthony@tiscali.dk 
xpost@sport.dk 
 
 

Deadline for stof til næste udgave af bladet: 

04.01.2007 

Endnu en gang til lykke til Lilleputholdet for en fantastisk god sæson! 
 

NB ønsker en glædelig jul og et godt nytår til alle sine medlemmer og 
deres familie, venner af klubben, alle annoncører, samt sponsorerne.    


