
S P    RT E N  
Nord-Als Boldklub’s klubblad - 38. årgang - Nr. 2 - marts 2007 

Kristian Drejer, Erik Raun Jensen og Michael Werner er ny i NB’s bestyrelse. 
Læs mere om klubbens generalforsamling inde i bladet. 

Senior herrer på banen igen  
Så fik vi skudt udendørs sæsonen rigtig i gang igen. Helt præcist lørdag den 
17.02., og det var da utroligt dejligt at se, hvor mange der troppede op første 
gang. 23 spillere var på plænen - og dertil skal så lægges mindst yderligere 6 
spillere, som var forhindret og derfor havde meldt afbud. Godt gået knægte, og 
velkommen til de nye ansigter ! 
 
Det giver en god indikation af, at man fra start er indstillet på at vaske pletten 
fra sidste sæson væk, altså revanchere første holdets nedrykning til serie 5, 
hvilket vi forhåbentlig gør!  >>> 
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Træningsstart for seniorspillerne 
 
Men i år bør vi ikke fokusere så meget på, at det “kun er serie 5 ” for begge 
vore 2 senior hold - selvom det unægtelig var for dårligt, at første holdet ikke 
formåede at blive i serie 4. Men jeg mener derimod , at vi skal rette fokus på, 
hvorfor vi i bund og grund kommer til træning. 
Grunden hertil er jo, at vi elsker at spille fodbold, konstant ønsker at lære nye 
tricks og videreudvikle vort spil, man ønsker at holde sig i form og nyder at 
dele glæden ved spillet med andre. Og det er i sidste ende fællesskabet, der 
betyder, at man nok lige giver den en sidste skalle, eller måske lige henter de 
ekstra nødvendige points når det gælder. Jeg er helt overbevist, at hvis vi  kan 
yde en solid indsats sæsonen igennem, samtidig med at vi har det sjovt sam-
men, så kommer resultaterne helt sikkert også, det er jeg slet ikke et sekund i 
tvivl om: Hvor der er vilje, er der vej!  
 
Viljen skal naturligvis også være tilstede ellers kommer vi ingen vegne , men 
la’ os da vise omverdenen, at NB viljen er tilstede i truppen, samt at vi bræn-
der for at spille en go’ gang bold ! 
 
Til de af jer der måske lige mangler det sidste skub for at komme af sted, er 
der kun et at sige, find bare støvlerne frem af gemmerne - vi træner som van-
ligt tirsdag og torsdag kl. 19.00—20.30, og alle er selvfølgelig velkomne ! 
Træningen ledes sæsonen igennem af cheftræner Klaus Tonnesen, ( mobil 
51221768 ) og undertegnede assisterer efter behov. 

Jesper Thomsen 
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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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Oldboysafdelingen 2007 

Efter en veloverstået sæson 2006 og en tilsvarende 2006/7 indendørs sæson, 
er vi nu klar til at tage fat på udendørs sæsonen 2007. 
Da holdlederne til vore 3 hold, har været på plads i længere tid, har vi afholdt 
vores første møde i afdelingen. 
For at få en flyvende start, deltog også vores formand gennem mange år, 
Peer Christiansen. 
På mødet blev terminerne for opstarten aftalt, ligesom de interne trænings-
kampe indtil sæsonstarten i uge 16 blev aftalt. 
Vi startede 2007 med en gule ærter turnering, senere kaldet Piccolo Cup.  
Efter 10 år med John Piccolo Larsen som sponsor, og med god hjælp til afvik-
lingen af stævnet overtager Sportigan og butiksejer Jørgen Bundgaard nu 
dette sponsorat. Oldboysafdelingen takker John Piccolo Larsen for de for-
gangne år og byder Jørgen Sportigan Bundgaard velkommen. 
Desuden tak til vores formand, Jens Hansen, for arbejdet med et nyt sponso-
rat til turneringen. 
Sportigan Cup blev afholdt søndag den 4. marts 2007. 

Oldboysholdet klarede sig godt i sæsonen 2006 
 

Vi har igen i år tilmeldt 3 hold, et Oldboys, et Veteran og et Superveteran hold. 
Holdledere er henholdsvis Carsten Holm, Gunnar Carl og Christian Strojeck. 
Til sidst en kæmpe tak fra hele Oldboysafdelingen til Peer Christiansen for 
hans tid som formand. 
Vi håber, vi kan trække på Peers mangeårige erfaringer også i fremtiden, selv-
om det måske mere er fra ”sidelinien”. 
                                                                                                                           Erik Raun Jensen 
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Nordborg 
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2006 var et godt år for drengeafdelingen 
 
Træningsstart for Drengene 
Der var mødt 25 drenge op til første træning og de gjorde en rigtig god indsats. 
Det er en fornøjelse for enhver træner, når der møder så mange spillere op til 
træning, vi håber meget at det fortsætter sådan. Så, bliv ved med det, drenge! 
 
Vi har i år tilmeldt to 11-mandshold i drengeafdelingen. Der bliver et hold i a-
rækken og et i b-rækken. John Callesen og Jesper Larsen træner a-holdet, 
mens Klaus Kjærgaard tager sig af b-holdet. Klaus skal også have en hjælper, 
det forventes at være på plads hurtigst muligt. 
Vi vil så vidt muligt dele holdene op til træning, for at få mest intensitet i træ-
ningen. At der deles op, skal forstås på den måde, at alle pladser på a-holdet 
er åbne. Hvis man ikke yder den indsats, der forlanges, så er der bare en fra 
det andet hold, der kommer med i stedet for. Der er altså konkurrence om 
pladserne. Det er altid dejligt for trænere når, der er kamp om pladserne, da 
det betyder at spillerne skal yde lidt ekstra. Samtidig er det utrolig sundt for 
spillerne med konkurrence. De kan aldrig føle sig sikre på deres plads, for der 
er mange andre der gerne vil have den. Det presser hver enkelt spiller, til at 
yde sit maksimale og gør ham til en bedre fodboldspiller. Så denne konkurren-
ce ser vi trænere meget frem til. 
Vi vil prioritere hurtigt pasningsspil højt. Vi vil gerne spille bolden hurtigt rundt 
og fremad banen, da vi ved at man i gennem hurtigt spil bliver en bedre fod-
boldspiller. Det hurtige spil og den rigtige placering på banen er noget, man 
skal lære ved at prøve det. Derfor vil vi især i starten guide og vejlede spillerne 
en del. Vi vil jo gerne udvikle fodboldspillere. 
Vil gerne sikre en god og effektiv holdpræstation og at sammenholdet fungerer 
både på og uden for banen.   >>> 
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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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”Lilleput” A, sæson 2006 
Det er helt bevidst at jeg har sat Lilleput i citationstegn, for mig lyder ordet 
sådan lidt hen i retning af små gutter der skal passes på, som ikke selv kan 
tage ansvar/stilling til tingene. Sådan har det bestemt ikke været at træne de 
her unge mennesker. Alle er gået ind til opgaverne med gejst og vilje til at 
tage ansvar såvel til træning som til kamp. Selvfølgelig har der undervejs væ-
ret div. diskussioner f.eks. om hvorvidt det kunne have sin berettigelse at in-
terval træne til et stykke ind i forårs sæsonen, jeg tror at de fleste kan se at 
det hårde slid i foråret bar frugt, om ikke før, så i hvert fald i efterårs sæsonen.  
En af øvelserne som går ud på at løbe i forskelligt tempo rundt om 3 kegler 
sat i en trekant blev da også hurtigt døbt, Bermuda trekanten. 
Ellers synes jeg vi har forsøgt at have bolden (fodbolden) inddraget så meget 
som muligt i træningen. 
 
Forår 2006 
Forårsturneringen starter med at 3 spillere var langtidsskadet. Det var medvir-
kende til at det tog noget tid inden holdet var sammenspillet og at der blev sat 
et par unødvendige point til. Som foråret skrider frem fungerer holdet bedre 
og bedre og det resulterer da også i at holdet besejrer Åbenrå 3-1 på hjem-
mebane i en virkelig god og hård fight, det viste sig at være de eneste 3 point 
Åbenrå satte til i foråret. Vi kunne bare ikke rigtig bruge det til så meget i for-
året, men man kan altid tage det positive i at have besejret Åbenrå, som det 
eneste hold, med over til efterårssæsonen. 
 
Efterår 2006 
Om det lige var Åbenrå kampen, der gjorde at efteråret blev som forvandlet 
ifht. foråret skal være usagt men sikkert er det, at holdet spiller mere som et 
hold og har overskud når det virkelig gælder. Jeg kan huske et par kampe 
hvor vi var bagud halvvejs inde i 2 halvleg, hvorefter kampene bliver vundet 
med 2-3 mål. Det er tegn på god moral og viljen til at vinde. Efteråret slutter 
med kampen i Tønder. En kamp egentlig helt uden betydning da vi har vundet 
rækken, men ikke desto mindre udspilles Tønder totalt og vi vinder fortjent >>  

Målsætningen er samtidig, at drengeafdelingen skal have et hold i den abso-
lutte top af  a-rækken,  meget gerne en oprykning til mesterrække i efteråret. 
Det vil tiden vise. 
I første omgang skal vi godt i gang med at spille noget fodbold og lære hinan-
den bedre at kende. Så vi opfordrer alle drengespillere til, at møde op hver 
eneste mandag og onsdag til træning. Jo flere der kommer hver gang, jo sjo-
vere bliver det og det hele kommer til, at køre på skinner i en fart. 
 
Vi glæder os til en spændende sæson sammen med jer drenge! 
                                                                                                                      John, Klaus og Jesper 
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Halvleg!  
 
14-0 (man vinder nok sjældent 14-0 ufortjent). Vi vinder Lilleput 1 med 10 kam-
pe uden nederlag og med 13 point ned til 2 pladsen. 
 
JM-kampe. 
Det flotte efterår resulterede i at holdet skulle ud og spille JM-kampe. 
Der var 13 puljevindere i Lilleput 1 i Jylland, så det var spændene at følge med 
i lodtrækningen om hvem man skulle møde. Det er altid spændene at møde 
hold som man ikke kender på forhånd. Jeg ved også at nogle spillere var en 
del mere anspændt op til kampene end normalt. 
Vi var så heldige at få den første kamp på hjemmebane, hvor vi skulle møde 
Fredericia FF som var gået lige igennem deres pulje uden nederlag. Det blev 
en kamp i højt tempo holdene skiftedes til at føre indtil der stod 2-2 ved halv-
leg. Det viste sig at Fredericia ikke helt kunne følge med i 2 halvleg og Fatjon 
scorer fortjent til 3-2, 3 min. før tid. 
 
Næste udfordring blev et hold fra Esbjerg egnen, nærmere Sønderris, som 
vandt deres første kamp 3-0 over Toftlund. Til denne tur fik vi tilladelse til at 
bestille en bus, så vi kunne få et par tilskuere med. Vi blev dog ret hurtig klar 
over at det skulle være en 49 pers. bus og så kørte nogle forældre endda selv. 
Det beskriver den store forældre opbakning, som der har været gennem hele 
sæsonen, meget flot. Den opbakning som er så vigtig og uundværlig for holdet. 
Det er i den kamp, vi spiller det bedste spil igennem hele sæsonen, i hvert fald 
første halvleg, som ender 4-0. Jeg snakkede med deres træner efter kampen 
og han udtalte, at han aldrig nogen sinde havde set et lilleput hold spille i så 
højt et tempo, han havde været træner derovre i mange år. 2 halvleg lever dog 
ikke op til 1. halvleg og kampen ender 5-3. 
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Så var vi nået frem til semifinalerne altså blandt de 4 bedste Lilleput 1 i Jyl-
land, meget godt gået. Her trak vi så et hold fra Århus egnen, Lyseng. 
Lyseng har en af Jyllands største ungdoms afdelinger de havde tilmeldt 7 11-
mands Lilleputter, så der skulle da være lidt og tage af. Vi havde hjemmebane 
måtte desværre om bagved og spille på bane 2, lidt trist når man nu skulle 
spille JM- semifinale. 
 
Alligevel mødte rigtig mange frem til denne kamp, stadionrekord de sidste 
mange år vel sagtens. Det skal fra os trænere og spillere lyde en stor tak for 
den store opbakning, så er det sgu sjovt at spille fodbold. Vi spiller ikke vores 
bedste kamp denne eftermiddag. Om det var modstanderen, der ikke tillod det, 
kan man jo altid spørge sig selv. Kampen bliver meget lige, hvor vi nok har 
bolden lidt mere end modstanderen uden at vi kommer til de helt store chancer 
så får Lyseng udnyttet de 2 chancer de får så kampen ender 2-0 til Lyseng, 
helt fortjent. 

Tilskuerrekord på bane 2! 
 
Alt i alt en super sæson hvor mange spillere virkelig har gennemgået en posi-
tiv udvikling både på det fodboldmæssige men så sandelig også på det sociale 
plan. 
 
På afslutningsfesten i November måned var der også et par kåringer: 
Årets spiller blev helt fortjent Fatjon, Årets spiller vælges af spillerne selv da de 
efter hver kamp stemmer på kampens spiller. Det opnåede Fatjon 10 gange 
sidste sæson. Han fik 75 stemmer i alt, 2 pladsen gik til Matias Jensen med 47 
stemmer. 
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Sæson opstart for ungdomsafdelingen 
Som de forrige år planlægges opstarten af udendørs sæsonen i ungdomsafde-
ling ved et trænermøde. Mødet blev i år afholdt 15/2 med deltagelse af 9 af 
klubbens ungdomstrænere, ungdomsudvalget, 7-mands kampfordeleren, klub-
bens materialeforvalter samt formanden. 
På mødet blev der bl.a. fordelt træningstider på lysbanen og resten af anlæg-
get. 
Træningstiderne kan ses på NB’s hjemmeside www.nordals-boldklub.dk. 
 
11-mands holdene 
Vi håber igen at få stablet et 11-mands junior hold på benene, og ikke kun for 
forårs sæsonen som i 2006. Basis er i hvert fald tilstede med en regelændring 
for junior-årgangen, som nu tillader deltagelse af 1.års ynglinge på junior holde-
ne. Træner for holdet bliver i år John Jensen, som sidste år trænede vores mi-
niputter. Holdleder er John Bramann. 
 
Drengeafdelingen er en af vores største afdelinger. Der er i år tilmeldt to 11-
mandshold til turnering. A-holdet bliver ligesom sidste år trænet af John Calle-
sen og Jesper Larsen der sidste år havde stor succes med oprykning til Me-
sterrække 2 i efteråret. B-holdet får Klaus Kjærgaard som træner. 

Træneren Bjarne Hansen kårer Fatjon til årets spiller og Lasse til årets fighter 
 
Som før nævnt har opbakningen fra forældre været helt i top, der var aldrig 
problemer med kørsel, kunne man ikke den ene gang byttede man indbyrdes 
og kørte så bare næste gang. Der var altid 5-6 biler til udekampe. 
Vi takker forældre og spillere for mange hyggelige og spændende timer på 
hjemmebane men så sandelig også på turene i forbindelse med udekampene. 
                                                                                                        Michael og Bjarne 

Til årets fighter var der mange om budet men kun en kan vælges og valget 
faldt på Lasse, der gennem hele sæsonen har spillet samtlige 27 kampe og 
altid kæmpet til det sidste med en positiv udstråling 

http://www.nordals-boldklub.dk/
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I lilleput afdeling har vi Lars Møllerskov som træner vores 11-mands lilleput B-
hold. Lars har tidligere væres træner i NB og vi er selvfølgelig glade for, at han 
igen har fået lyst og tid til at være træner. 
Vores pige afdelinger er efterhånden blevet en stor del af klubben. 
I år har vi endda et 11-mands lilleput pigehold som trænes af Thomas Norinder 
og Karin 
Antallet af 7 mands hold, 5 mands hold hos mikroputterne og 3 mands hold 
hos poderne er endnu ikke fastlagt, da tilmeldingsfristen ikke er udløbet. 

Michael Werner, ungdomsformand 

Lilleputpigerne 
regionsmester 
Tredje gang er lykkens gang! 
Vi har været til regions finale i Bev-
toft søndag den 4. februar.  
Vi skulle først spille mod Outrup 
som var en god modstander, de 
havde meget af spillet. Men det 
lykkes os at finde det gode spil 
frem og vi vandt med 2-1. 
Anden kamp var mod Tarp, det var 
en meget god kamp. De var hurtige 
og spillede rigtig godt sammen, 
men vi vandt 2-0. 
 
Den næste modstander var Toft-
lund, det var en meget nem kamp, 
de havde kun en god spiller. En 
sikker 4-1 sejr til Nordals. 
Da vi skulle til sidste kamp var vi en 
sikker nummer 1 og kunne derfor 
spille med andre spiller. Men vi var 
meget trætte, så vi tabte kampen 2-
1. Vi blev nummer 1 og Tarp num-
mer 2. 
 
Vi skal til jysk mesterskab den 3/4 marts i Alminde hvor vi skal overnatte. Det 
var dejligt at vinde Regionsfinalen, da det var tredje gang vi var med. 
                                                                                           
Tak til Sofies mor for den super sjove kage. Der var skrevet med glasur ”Hvad 
skal de ha'? Tæsk! ” 
                                                                                     Signe Skov Norinder. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Peter/Dokumenter/Mine%20websteder/side27.htm
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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! 



Generalforsamlingen 

Fredag den 26. januar 2007 holdt Nord-Als Boldklub sin ordinære generalfor-
samling i NB´s klubhus, hvor 42 medlemmer mødte op. 
Der skulle denne aften bl.a. vælges 3 nye til bestyrelsen. Således fratrådte 
Peer Christiansen som oldboysformand, og han forlader efter hele 24 år i 
træk således også bestyrelsen i NB. Peer træder dermed et skridt tilbage efter 
mere end 37 års arbejde for klubben. Peer Christiansen har i al den tid været 
involveret i fantastisk mange sammenhænge. Lige fra træner og holdleder til 
medlem af diverse udvalg. Ja, stort set alt. Peer Christiansen modtog i starten  
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Bolde 
Hvad er en fodboldklub uden bolde? I hvert fald ikke nogen god foldboldklub, 
efter min mening. I Nordals Boldklub har vi mange fodbolde, og vi er også en 
rigtig go` fodboldklub både på det sportslige- og sociale plan med mange akti-
viteter, både store som små. 
Her vil jeg lige nævne; Pige-cup, Lotto-spil, Fest I By og Juleballet. Alle disse 
aktiviteter er med til at sikre NB en god og sund økonomi.De er med til at ska-
be nogle rammer, der gør at de forskellige hold, hvad enten det er miniput eller 
veteranholdet, kan få betalt en sum penge af klubben, så de  kan deltage i et 
stævne i ind- eller udland, holde en afslutningsfest osv. Disse goder, om man 
vil, kan jo kun lade sig gøre hvis udgifterne til den daglige drift holdes på et 
fornuftig niveau. 
Bolde er i høj grad en stor post i NB`s budget. Hvert år før sæson start, går jeg 
vores bolde igennem, og kasserer de bolde der har aftjent deres værnepligt på 
banerne ved Nordals Idrætscenter. Enten er ventilen gået i stykker og bolden 
har mistet sin evne til at holde luft eller også er læderet begyndt at falde af. 
Det er jo bare et tegn på at boldene bliver brugt, heldigvis da. Udover det, er 
jeg også nede at tælle boldene, ca. hver fjortende dag for at holde regnskab 
med hvor mange bolde vi mister. Når jeg siger mister, så er det bolde som 
ingen kan redegøre for. 
Og så vidt jeg ved, dribler en bold ikke ud i den blå luft af sig selv. De sidste 
par år har der været et stigende antal bolde, der er forsvundet op i den blå luft. 
Og i 2006 nåede det et uacceptabelt antal. Vi mistede i alt 36 bolde. Gang så 
36 med 250. Det gir 9000 kroner! Og det er rigtigt ærgerligt, for så er der 9000 
kroner mindre til at ha det sjovt for. Så skal de bolde der er kasseret jo også 
erstattes med nye bolde og så kan i ligge endnu flere tusinde kroner oven i.  
 
Der kan være mange grunde til at boldene forsvinder og jeg har på et møde 
med både ungdomsafdelingens og seniorafdelingens trænere aftalt nogle til-
tag, der gerne skulle nedbringe denne urimelige udgift for NB. Selvfølgelig er 
dette indlæg en lille bøvs, men jeg vil prøve at appellere til folks bevidsthed og 
at alle, ledere, trænere, spillere og forældre tager et ansvar for at vores bolde 
ikke forsvinder til træning eller kamp. 
                                                                                                  Materialeforvalter Kristian Dreyer 
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af 2006 ”DBU’s Sølvnål” for disse mange års indsats. Der lød således en stor 
tak til Peer Christiansen fra hele forsamlingen. 
Som afløser for Peer Christiansen blev Erik Raun Jensen valgt. Han sidder i 
forvejen i oldboysudvalget, så der er kontinuitet i dette valg. Alfred Hansen blev 
valgt ind i oldboysudvalget, så dette fortsat er intakt. 
Ny på pladsen som ungdomsformand blev Michael Werner. Michael er en me-
get kendt skikkelse i Nord-Als Boldklub. Han har i gennem mange år været 
dybt involveret i ungdomsarbejdet både træner og leder. Dermed Michaels 
baggrund for posten helt i top. 
Michael Werner afløser Jesper Kirkegaard på denne tunge post. Vi bevarer 
heldigvis Jesper Kirkegaard som leder i klubben, idet han fortsætter med besty-
relsesarbejdet og diverse opgaver i NB’s ungdomsafdeling. Jesper Kirkegaard 
blev valgt som bestyrelsessuppleant. 
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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 
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Deadline for stof til næste udgave af bladet 

2. april 2007 

Mia og Jonas (begge er 
meget aktive fodboldspil-
lere i NB) mødte op til 
klubbens generalforsam-
ling sammen med faren, 
som er ungdomsformand 
i klubben, og som netop 
denne aften skulle passe 
børnene. 
De klarede sig flot hele 
aften ”i bagerste række”, 
men efter fire fyldige be-
retninger, efterfulgt af lan-
ge diskussioner, mistede 
Jonas interessen.  

Kristian Dreyer blev også nyt bestyrelsesmedlem i klubben. Kristian Dreyer 
har mange års klub-engagement i bagagen. Han har været træner, sidder di-
verse udvalg og er klubbens materialeforvalter. Kristian Dreyer afløser Arne 
Frederiksen, der af tidsmæssige årsager må holde en pause i lederarbejdet. 
 
Der var i øvrigt genvalg til: 
 Formand   Jens Chr. Hansen, seniorformand Jesper Thomsen, bestyrelsesmed-
lem Anders Ebsen, ungdomsudvalgsmedlem Jan Wind, bestyrelsessuppleant
 Peter Glock, revisor  Carlo Meyer og revisorsuppleant Leif Nielsen.   


