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NB’s drengehold før kampen mod Lundtoft/Felsted der blev vundet 6-1. 
 

Drenge (U14) igen i mesterrækken 

For 2. år i træk, er det lykkedes drenge afdelingen at få et hold i mesterrække 
2 i efterårssæsonen. Det blev en realitet efter en udesejr på 2-1 over SUB/
Dybbøl, der pt. ligger nummer to i a-rækken. 2-1 sejren var den 8. turnerings-
sejr ud af 8 mulige. 24 point for 8 kampe og en målscore på 74-4, taler sit ty-
delige sprog. Man kan vel tillade sig at kalde det en smule suverænt. I skriven-
de stund mangler der stadig to turneringskampe, men oprykningen er som 
sagt sikret. 
Vores målsætning har helt fra starten været, at gentage succesen fra sidste år, 
at vinde a-rækken og dermed spille i mesterrække i efteråret. Træningen i for-
året har også båret præg af denne målsætning. Træningen har været hård og 
vi har fokuseret rigtig meget på hurtigt pasningsspil, ”doppelpass” og ”presspil” 
for at erobre bolden hurtigt. Til tider har drengene ment, at vi trænere har væ-
ret tossede, når vi gang på gang, selv når holdet har ført 15-0, har presset > 
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Oprykning i mesterrækken blev en realitet efter en udesejr på 2-1 over SUB/Dybbøl, der pt. lå som 
nummer to i A-rækken. 

 
Dem til at yde deres yderste og koncentrere sig. Tabellen taler, efter vores me-
ning, sit tydelige sprog. Den hårde og koncentrerede træning har båret frugt. Vi 
har i mange kampe været meget overlegne og vundet stort, men der er altid 
plads til forbedringer. Vi kan stadig blive meget bedre til, at lægge præcise af-
leveringer og spille hurtigt. Så der er stadig en masse at arbejde med, især når 
mesterrækken venter, for der går det altså bare en del hurtigere end i a-
rækken. Det ved vi af erfaring. 
 
Drengene skal have den ros, at de fra kamp til kamp er blevet meget bedre. Vi 
trænere står ind i mellem på sidelinjen og fryder os, når vi ser det flotte fodbold 
som drengene kan spille. Det har til tider været på meget højt niveau. Drenge-
ne har vist, at de kan en masse, hvilket også er grunden til at vi presser dem. 
For vi ved de kan. 
 
Når der her gives ros til drengene, så gælder det naturligvis alle de 36 drenge, 
der i foråret har trænet og spillet kamp. Alle har ydet en stor indsats og har vist 
fremgang. Ja, læg lige mærke til 36 drenge spillere, det er enormt flot. 
Der har i gennemsnit været omkring 30 spillere til træning hver eneste gang. 
Rigtig flot drenge, det er en fornøjelse at komme til træning sammen med jer! 
 
B-holdet har spillet mange rigtig flotte og tætte kampe og ender midt i b-
rækken efter forårssæsonen. Der har også her været en positiv tendens. Spil-
let er blevet væsentlig bedre fra kamp til kamp. En udvikling, der fryder os træ-
nere. 
 
At træningen i foråret har været hård og meget koncentreret omkring pasnings-
spil, er nævnt ovenfor. Træningen i efteråret bliver den samme, bare lige en  > 
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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  

 

Husk NB’s 

LOTTOSPIL 
hver onsdag kl. 18.30 

i Havnbjerg skoles aula 
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tand eller to hårdere. Vi vil, i hvert fald til at starte med, træne tre gange i ugen, 
for at komme op på lidt højere niveau, fysisk og fodboldmæssigt.  Vi er nået 
langt, men vi skal et godt stykke længere, for at kunne spille med i mesterræk-
ken. Vi kommer til, at møde nogle rigtig gode hold. Men drenge husk nu på, at 
det er nu det er sjovt at spille fodbold. Det er nu det gælder og det er nu I vir-
kelig bliver udviklet som fodboldspillere og hvor der er vilje, er der vej. 
 
Vi holder sommer afslutning hjemme ved John d. 27. juni, hvor vi griller og hyg-
ger os. Der vil i løbet af efteråret ske lidt ændringer i trænerstaben i drenge 
afdelingen. Jesper, der hidtil har trænet drenge A sammen med John, flytter til 
København og starter pr. 1. september i et nyt job i Danmarks Idrætsforbund. 
Modellen til hvilke trænere, der tager sig af hvad derefter, ligger pt. på tegne-
brættet. 
Til slut vi vil trænere takke alle forældre for den rigtig fine opbakning til drenge-
nes kampe og for opbakningen til kørsel til udekampe. Det betyder rigtig me-
get. 
Rigtig god sommer til alle! 
                                                                                                        John, Klaus, Brian og Jesper 

Udvidet ”engelsk uge” 
Begrebet “engelske uger” er kendt af de fleste med 
hang til fodbold-interesse. Der er her tale om kampe i 
weekenden og så midt i ugen. Noget som folk fra kon-
tinentet i mange år var forskånet for, men som efter-
hånden i mere eller mindre grad også har fundet vej 
hertil. 
Også i den grad. 
2 spillere fra NB, Thomas Hansen og Jens Chr. Han-
sen, spillede således 5 turneringskampe på bare 8 
dage. Med kampe torsdag den 4.5., lørdag den 6.5., 
tirsdag den 9.5., torsdag den 11.5. og fredag den 12.5. 
var støvlerne godt og vel på overarbejde. Som oldboys
- og seniorspillere er det lidt af en bedrift for disse her-
rer. 
Ken Christiansen havde også mulighed for at blive en 
del af denne ”ædle sammenhæng”, men måtte pga. en 
skade fra kampen torsdag den 11.05. melde afbud til 
fredagens kamp. Så det blev desværre ”kun” til 4 kam-
pe på en uge! 
Om Thomas har fået flettet noget firmafodbold ind om 
onsdagen den 10.5. melder historien dog intet om. 

                                                                                           
En fodboldkyndig NB’er 

Jens 

Thomas 
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Nordborg 
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Seminar for bestyrelsen 
Fredag den 22.06. 2007 afholdt besty-
relsen et seminar med temaet ”NB’s 
øvrige aktiviteter i forhold til klubbens 
sportslige aktiviteter”. Vi skulle i den 
sammenhæng have en åben drøftelse 
af holdningerne til disse aktiviteter samt 
vurdere vore klub-prioriteringer. 
Det er efterhånden blevet en lille traditi-
on, at bestyrelsen i starten af somme-
ren afholder denne aktivitet. Det var 
således 5. gang bestyrelsen var samlet 
i en sådan anledning. 
Seminaret har 2 formål. En uddybende 
behandling af et på forhånd valgt tema 
og ikke mindst en hyggelig stund for 
bestyrelsens medlemmer. 
Med udgangspunkt i klubbens aktivi-
tetstræ (Peter Glock stod her for det 
kreative oplæg) fik vi en god snak om 
de forskellige ”grene” i NB’s aktivi-
tetstræ. 
Skal træet evt. beskæres? Hvilke grene 

kunne i så fald skæres væk? Styrker vi rod og stamme ved en beskæring? 
Får vi et bedre træ ved at lade nye grene komme til? 
 
Den overordnede konklusion af drøftelserne på seminaret blev, at vi umiddel-
bart ikke ville undvære en eneste aktivitet. Vi vil også være positive overfor 
tilbud om at stille med hjælpere til større arrangementer her i området. Det vil 
selvfølgeligt afhænge af både tidspunkt og rammebetingelser. 
 
Vi bør dog også være bedre til at finde nye ekstra hjælpere og vi er bevidste 

om, at det er en svær øvelse at finde 
erstatninger for ledere i disse sammen-
hænge. Vi kom således også ind på 
nye ideer til rekrutteringen. 
 
På de kommende bestyrelsesmøder 
samler vi så op på de forskellige input 
og beslutter herefter grundlaget for de 
videre initiativer, som vi bør arbejde 
videre med.                                                                                                                                                                           
 
                                                     Jens Hansen 

Seminaret for bestyrelsen foregik på klubhusets terrasse 

FIB 

Lotto 

Julebal 

Pige Cup 

Skole Cup 

NB-DAGEN 

Ladies Cup 

Fodboldskole 

Sportigan Cup 

DBU/JBU stævner 

Arkivarrangement 

Sponsoraktiviteter 

Afslutningsfest – fælles 

Afslutningsfest – ungdom 

Hjælperudflugt/fest/eller lign. 

NB 

NB 

”Fodboldvirksomhed” 
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Stationsvej 4 , Nordborg 
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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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Mindeord 
Det er med stor sorg, at vi har modtaget meddelel-
sen om Chresten Bloms død.  
Chrestens pludselige bortgang efterlader ikke blot 
et stort tomrum hos hans familie og blandt venner 
og kolleger - men i særdeleshed også i Nord-Als 
Boldklub, hvor han i ca. 40 år var en engageret og 
værdsat leder og hvor han i alle disse år også spil-
lede fodbold. 
Han vil blive savnet på banen af fodbold-
kammeraterne, når NB’s ”ægte seniorer” om man-
dagen har deres ugentlige træning, og han vil også 
mangle på den årlige træningslejr i Vejers. NB nød 
godt af Chrestens engagement og indsats. Chre-
sten Blom var på særdeles mange fronter aktiv i 
klubben. Han har været træner og holdleder, han 
var fanebærer og klubhus-medhjælper, han deltog i 
bestyrelses- og udvalgsarbejde, han var leder i 
oldboysafdelingen, aktiv i NB’s Nord-Als Cup og i 
FEST-I-BY og han var altid en nobel repræsentant, 
når klubben i forskellige sammenhænge skulle 
bruge en ambassadør. 
I 1989 blev Chresten Blom kåret til årets NB’er og i 
2003 blev han af Jysk Boldspil Union hædret med 
organisationens sølvnål. 
Vore tanker og medfølelse går til Christens kone 
Ruth og hele familien, for hvem Chresten var et 
værdifuldt menneske. 
Vi vil savne Chresten og hans altid venlige og gla-
de væsen, hans store engagement og 
hans urokkelige loyalitet over for fodbolden og 
foreningslivet. 

Nord-Als Boldklub har i bogstaveligste forstand mistet en fanebærer. 
  
Æret være hans minde. 
På Nord-Als Boldklubs vegne, formand Jens Chr. Hansen 
 
På vegne af hans kammerater fra ”Vejers-holdet” skriver Carl Erik Rasmussen følgende 
mindeord om Chresten Blom 
Mandag morgen modtog vi den triste meddelelse, at vor mangeårige gode ven og kammerat Chre-
sten brat var afgået ved døden i den forløbne weekend uden forudgående sygdom. 
Vi kunne slet ikke fatte omfanget af dette chokerende budskab. Chresten var sammen med sin 
kone Ruth netop vendt hjem fra en uges ferie i Schweiz og kunne i telefonen overfor undertegnede 
lørdag berette om en dejlig uge sydpå. 
Han glædede sig som altid meget til at være sammen med en del af os, hans mangeårige fodbold-
kammerater på banen i Havnbjerg, en aktivitet vi for ganske kort tiden siden havde startet op. Her 
var Chresten naturligvis én af igangsætterne og nød samværet om mandagen med os andre. 
Dette skal desværre ikke længere blive os forundt, og vi står med en underlig tom fornemmelse 
ved aldrig mere at skulle være sammen med ham, dette på så mange måder forunderlige menne-
ske. 
Chresten var om nogen en udadvendt person. En stor glad dreng i ordets bedste betydning. Altid 
kvik i replikken og som regel i besiddelse af et godt humør, som kom os hans kammerater til gode. 
Igennem rigtig mange år var Chresten et meget skattet og afholdt medlem af vor lille ”Vejers-klub”, 
en kreds af gamle fodboldkammerater, som hvert år  i det tidlige forår drog af sted sammen for at 
have det rart i godt selskab med hinanden i to sommerhuse i Vejers. 

Chresten Blom 
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Han var den fødte sekretær og igangsætter, altid pligtopfyldende udi de mindste petitesser og sør-
gede altid perfekt for, at formalia blev overholdt, samt at diverse mindedage og jubilæer i vor lille 
klub aldrig blev glemt men fejret på tilbørlig vis. 
Ved den spæde start for nu 17 år siden omfattede opholdet også fodboldspil, men i de senere år  
nøjedes vi med andre spil samt gode gåture i den dejlige natur. Det fælles samvær var helt afgø-
rende for os gamle kammerater. 
Chresten var et af  de 5  medlemmer af klubben, som aldrig havde svigtet en træningslejr, som vi 
yndede at omtale turen som. 
Derfor bliver det for os tilbageblevne nu helt ufatteligt svært at  skulle undvære ham. Hans gode 
smittende humør og kvikke bemærkninger, altid fremført uden brod, vil blive dybt savnede, og vi 
må indse, at en træningslejr uden Chresten aldrig bliver den samme mere. 
 
Heldigvis har vi midt i sorgen over at  have mistet Chresten mange dejlige minder om ham. Fotos 
og artikler samt vor uundværlige Vejers-bog vil for altid minde os om et menneske, vi havde det 
godt sammen med i alle sammenhænge. 
Alligevel bliver det svært, men sværest bliver det dog for hans kone Ruth og den øvrige familie, til 
hvem vi nu lader tankerne gå. 
Kære Chresten, vor gode kære gamle ven! 
Det er vort håb, at du vil sidde deroppe, hvor du nu befinder dig og med dit lune smil følge os, dine 
gamle kammerater, når vi mødes. Du kan føle dig sikker på, at vi vil savne dig dybt. 
 
Tak for alt og æret være dit minde. 
På vegne af Vejers-holdet, Carl Erik Rasmussen 
 
 
Mindeord i forbindelse med Chresten Bloms død fra Erik Nørskov 
Mandag den 4. juni var vi 10 gamle superveteraner samlet i Havnbjerg for at ”trille lidt bold”.  At 
denne aften skulle blive sidste gang, jeg talte med Chresten havde jeg selvfølgelig ikke drømt om. 
At hilsenen, der afsluttede vores snak var et farvel, da vi skiltes, gør det hele meget mærkeligt. 
 
Den 25. juni blev jeg så tidlig om morgenen ringet op af  Carl Erik Rasmussen, der startede med at 
bede mig sætte mig ned. Da fortalte han mig så den chokerende meddelelse, at Chresten var død. 
Jeg husker ikke, hvad jeg umiddelbart svarede, men jeg gætter på, at det har været. ”Nej, det kan 
da ikke passe!” Senere på formiddagen havde jeg flere gange lyst til at ringe til C.E. for at høre, om 
jeg virkelig havde hørt rigtigt. 
 
Chrestens liv var fyldt med fodbold i alle dens former. Som spiller, som træner, som tilskuer, som 
dommer, som bestyrelsesmedlem og mange andre former. I alle tilfælde som en god kammerat og 
altid i godt humør. 
 
Både Chresten og jeg hørte til det efterhånden  kendte ”Vejershold”, gamle NB spillere, der mødes 
1 gang om året til et weekendtræf. Også i 2007 var vi af sted. Jeg havde som altid – og det var nu 
17. gang - fornøjelsen af at sove i samme værelse som Chresten. Det gik livligt til, fortæller vore 
kammerater i de andre værelser. 
Også privat havde jeg  fornøjelsen at møde Chresten. Jeg husker en sommer, vi havde siddet 
udenfor og spist morgenmad sammen med vore familier. Chresten sad og læste på informationen 
på noget emballage. Pludselig begyndte han at læse op på hollandsk, hvad der stod. Det lød så 
sjovt, at jeg var ved at gå til. Jeg kravlede simpelthen på alle fire ind i huset for at komme væk fra 
”hollænderen”. 
Nu er Chresten så ikke mere blandt os. Vi har mange minder – gode minder – og vi vil tage dem 
frem, når vi er samlet, og snakken måske kommer ind på emnet fodbold !!   
Vore tanker går i denne svære tid til Chrestens kone, børn og børnebørn. 
 
Æret være Chrestens minde 
 Erik Nørskov 
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NB med til skandale landskampen mod de svenske 
Friske og frejdige drog de ud, halvmatte trætte og slukørede vendte de hjem, 
uden en sejr i bagagen. Den sejr alle ellers næsten havde pakket ned inden  
returnering til egen slagmark! 
Dette kunne have været indledningen på en go’ gammel vikinge historie, men 
det var det lokale NB vikinger, der med 2 busser bakkede op omkring det natio-
nale fodboldhold, vore drenge og helte, der sku’ gi’ svensken én de sent ville 
glemme - men det var i den grad den danske klaphat, der fik sig et ordentlig 
gok, som vi alle ved ! 
 
Men nå - en uforglemmelig tur til en historisk landskamp, tog sin start tidlig lør-
dag morgen kl. 7 fra Midthaven, hvor den erfarne tur-arrangør Polle Antonius-
sen jo har til huse. Polle havde været tidlig oppe for at sørge for, at vore ganer 
kunne nyde kolde “drinks” (og billige - tak for det) og John Klepke havde sørget 
for andet mundgodt, så vi alle nåede at se et Nyhavn klædt i rødt og hvidt. Jeg 
er dog lidt i tvivl m.h.t. en enkelt af de unge ”knejte”, der på udturen måtte ud 
og kalde på sin ven (tror nok han hed Ulrik), men jeg mener nu han fandt ham, 
og fik kampen med også ! 
 
Den øvrige underholdning og opvarmning til kampen stod Jan Schaloske ellers 
for, i hvert fald  i den ene af busserne. Jan er jo gået hen og er blevet en sand 
entertainer sammen med sin kompagnon, og deres band ”garagebold.dk” har 
budt sig som officiel leverandør til en landsholds sang. 
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VI ER PÅ VEJ blev lystigt sunget, og deres cd var vist også godt fordelt i lan-
dets mange busser på vej til Parken denne lørdag. Du kan klikke dig ind og 
høre “den uofficielle landsholdssang” via deres hjemmeside 
                                   www.garagebold.dk 
Nå som sagt - alle kom sikkert i (Ny)havn og nød eftermiddagen i det kø’ven-
havnske uden at lide nogen form for tørst. Selvom vi sydboere ikke ville rende 
og ligne nogle tyske-bajer-baroner og derfor ikke slæbte landets eksportvare 
nr. 1 med i enorme mængder (læs: dåsebajere af forskellig art ), måtte vi dog 
krybe til korset omkring det Nyhavnske. 
Idet vi jo også er nogle krejlere, som ikke bare lige vil af med 50-60 kr. for en 
gemen fadbamse - forståeligt nok, ikke? 
 
På råd og vejledning af Ken C og Bent Duus, de er jo vant til at begå sig på 
fremmede slagmarker, gik vejen forbi en lille listigt sidegade, NEEEJ ikke dér… 
men dér hvor en gammel FCK’er Diego Tur har forstået budskabet, nemlig 
handel med forholdsvis billige dåsebajere, så Danmark sagde vi bare, og så 
var der dømt rigtig go’ TUR ! 
Landskampen behøver vist ikke den helt store mediebevågenhed. 0-3 vendt til 

3-3, så på nippet til en fantastik 4-3 sejr 
til sidst, og så ham klaphatten som 2 
minutter før tid vendte kampen til 0-3 
igen. Han blev med ét, WANTED nr. 1 i 
Danmark! Rettelse - klaphatten nævnt 
her, var jo blot en U-roligan af værste 
skuffe - den egentlige klaphat var jo 
selvfølgelig Hr. Poulsen på banen. 
Hvad der skete i det ellers fornuftige 
hoved i det splitsekund, blev heftigt 
diskuteret på vej udad stadion, og den 
laaaaaange vej hjemad ! 
 
På hjemturen stod de øvrige NB enter-
tainere Jens Hansen og Ken C for at 

bidrage positivt til underholdningen - i den ene af de 2 Nordals busser ;o) - 
Spitze! 
Michael Hansen var dog mere til underholdning i det Københavnske på egen 
hånd, eller havde han fundet en at dele sorgerne med, vi ved det ikke, men 
hvem ved…! 
 
Tak til alle for en go’ tur……og venner, næste gang napper vi sgu’ ham klov-
nen, der med blodsprængte øjne hoppede over hegnet og løb i lige retning 
mod dommeren. Kom ud på grønsværen ved hallen, vi øver amerikanske fod-
boldstricks indtil næste landskamp, hvem ved, måske bliver den afholdt på vort 
stadion ;o)                                                                                     Jesper Thomsen 

NB’s kasserer hilser fra tribunen 
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Næsten årets lyspunkt 
JydskeVestkysten kårer i samarbejde med Syd-
bank en person til ”månedens lyspunkt”. Dette 
sker efter indstilling. Der kåres i alt 6 personer i 
løbet af vinteren 2006/2007. 
Ken Christiansen blev månedens lyspunkt i no-
vember. Senere kåres ”årets” lyspunkt ved Syd-
banks årsmøde i Frihedshallen i Sønderborg. 
Dette skete så mandag den 17. marts i år. Des-
værre blev det kun til en andenplads! Men alle 
”lyspunkterne” fik både gave og hæder med 
hjem - og således også Ken. 
Endnu en gang et stort tillykke med hæderen! 

Senior Herrer se her 

Så er det tid til en lille opsang igen! 
Venner, såfremt nogle skulle have glemt det, så er der stadig senior træning 
tirsdag og torsdag kl. 19-21 som vanligt. Vi har alt for mange gange aflyst træ-
ningen pga. manglende tilslutning. Jeg ved godt, der er mange forhold at tage 
højde for, såsom skiftende arbejdstider, mange med skader, de gamle der spil-
ler gammelmandsbold om torsdagen og og og. 
Men meld ud, hvis og såfremt man måtte være forhindret, og tænk på, at det er 
dine venner du skuffer ved ikke at komme op af sofaen! 
Såfremt man ikke ønsker, eller ikke kan spille, kontakt da venligst vor træner 
Klaus Tonnesen, så han ved hvor han har dig, og så klubben ved om man sta-
dig kan mønstre 2 senior hold i efteråret. Bare et lille opstød samt stof til efter-
tanke. 
                                                                                                     Jesper Thomsen 

NB-DAGEN 
Lørdag den 25. august afholdes vo-
res årlige sommerfest ved klubhuset. 
Velkommen er alle ungdomsspillere 
inkl. søskende og forældre, senior– 
og oldboysspillere samt ledere og 
trænere med ”påhæng”. 
NB-DAGEN starter kl. 17 hvor grillen 
tændes. Der er gratis pølser til alle, øl 
og vand kan købes til timelige priser. 
Vi ses til en hyggelig eftermiddag!  

Skulle der blandt læserne være nogen som har en god ide til en sjov aktivitet til 
arrangementet, vil Jan fra klubhusudvalget gerne høre fra dem (74 49 07 72). 

Glimt fra NB-DAGEN 2007 
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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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Igen udsolgt! 
Igen i år kan PIGECUPPEN melde udsolgt, 60 hold har meldt deres ankomst 
til stævnet, så der er meldt trængsel på banerne ved Idrætscentret, 174 kampe 
skal afvikles før alle vindere er fundet. 
Af hold der har tilmeldt kan bl.a. nævnes: Håbets Landshold (B1909), Hillerød 
GI, Brabrand og KFV Neumünster, og det er med stor glæde at man ser man-
ge af de samme hold år efter år. 
Selv om stævnet afvikles over 1 dag, blev der prøvet med overnatning for 3 år, 
og også her må der efterhånden meldes udsolgt, der er plads til ca. 300, og i 
år er der ca. 260 der har taget mod dette tilbud. 
Så kom forbi Nord-Als Idrætscenter den 18. august og se pigernes glæde ved 
fodboldspillet. 

Sommerland Syd Cup  
Vore yngste poder deltog med glæde 
i Sommerland Syd Cup . 
Stævner som disse for de små, er 
ren hygge, både for børn og forældre. 
Her lægges der ikke så meget vægt 
på, om man nu lige vinder alle kampe 
- alle får guld, og formålet er at have 
det sjovt sammen med venner og 
familie. 
Efterfølgende var der fri adgang til 
Sommerland Syd, men det lunefulde 
vejr var ikke lige med os den efter-
middag, så nogen har helt sikkert 
sådan en tur til gode med mor og far. 
                                     

                                                                                             Jesper Thomsen 

Glimt fra PIGECUP 2006 
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Vejersturen 2007 
Dette års Vejerstur nr.17 i den lange række, foregik i modsætning til de tidligere 
år på et noget senere tidspunkt. Der var flere årsager hertil. 
Bl.a. kunne flere af vore kammerater ikke før Påske, og så var der vist også 
noget med et guldbryllup! 
En anden grund var ønsket om at opleve Vejers nogle grader varmere end nor-
malt. Desværre viste det sig så, at der var nogle andre, der ikke kunne på det 
nye tidspunkt. 
Det er vanskeligt at samle 19 mennesker omkring det samme tidspunkt, men 
13 deltagere blev det da til, troede vi da…….. 
 
Du kan læse hele beretning om turen på www.nordals-boldklub.dk 
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40550759 
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Deadline for stof til næste udgave af bladet: 

Tirsdag den 7. august 2007 

NB’s Superveteraner før kampen mod EUI (2-2)  


