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Michael Werner blev ”Årets NB’er 2007” 
Michael Werner har efterhånden 15 års leder-anciennitet i NB. Senest har han 
overtaget hvervet som ungdomsformand i Nord-Als Boldklub. Dette er en af de 
helt tunge poster i klubben, og NB er meget taknemmelig for, at Michael Wer-
ner har taget imod denne udfordring. Han har skam også 14 års erfaring som 
træner og leder i ungdomsafdelingen. Denne ballast er samtidigt en vigtig for-
udsætning for, at han helt gnidningsfrit har overtaget denne post. Selvfølgeligt 
har han nogle gode hjælpere og rådgivere i ungdomsudvalget, men uden sin 
store erfaring på området var det nok ikke gået helt så glat. Rollen som ung-
domsformand rummer virkeligt mange facetter af opgaver. Det spænder lige fra 
organiseringen af julekalendersalg til den direkte kontakt med alle trænere. Fra 
opdatering af spillerlister til forældrekontakt. Så der er nok at se til. 
 
Derudover er Michael Werner også primus motor for NB’s Skolecup. Sammen 
med sit stævneudvalg arrangerer Michael denne cup med succes år efter år. > 
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NB blev Jysk Pokalvinder 2007 
Det er gået rigtigt godt for en hel del hold fra Nord-Als Boldklub i sæson 2007. 
Og det har generelt været gode resultater for klubben som helhed. 
Lørdag den 3.11. 2007 var det dog definitivt slut med håbet om at få en jysk 
mester i NB. Serie 5-holdet tabte 3-2 ude mod Tistrup Boldklub, og kom der-
med ikke til semifinalen. Tistrup Boldklub er siden hen gået hele vejen, og hol-
det endte således som jysk mester. 
 
Derudover glippede det tidligere for U-14 Drenge at komme i semifinalen samt 
for U-12 Piger at komme i finalen om det jyske mesterskab. Pigerne tabte i øv-
rigt til Jelling FS, som siden hen faktisk også blev jyske mestre. 
Men til gengæld:  
 
Vort U14 drenge-mesterrækkehold blev helt fortjent Jysk Pokalvinder ved i 
finalen i JBU’s pokalturnering at besejre Hjerting IF med hele 5-2. Kampen 
skulle oprindeligt have været spillet i Esbjerg, men blev så heldigt nok flyttet til 
Nordborg, hvor et talstærkt publikum med stor opbakning kunne hjælpe drenge-
ne på vej.  
 
Målscorerne for NB blev: Imer Kryezia (2), Benjamin Wind, Semran Dulbaj og 
Jesper Damberg. Ligeledes spillede NB-keeper Martin Carl en flot kamp. Og 
det på trods af at han i starten af kampen fik et ordentligt skrub på knæet. 

Her lægges der således også et stort stykke arbejde for elever samt forældre i 
de nordalsiske skoler. Og det kører bare! 
 
En af årsagerne til, at skolecuppen kører så godt, skal også findes i Michaels 
store indsigt i pc-værktøjet. Dette har NB i mange sammenhænge haft god 
gavn og brug for. Lige fra hjemmeside-fremstilling til alt hvad et regneark kan 
rumme, har vi bedt Michael Werner om at få styr på. Og så kom der styr på sa-
gerne. Det er ikke noget Michael bruger de store armbevægelser på. Det klares 
stille og roligt – hvilket nok allerbedst karakteriserer Michael Werner som per-
son. 
Nu, hvor Michael ikke gør det store væsen ud af sin enorme indsats for fodbol-
den og for foreningsarbejdet, så er det desto vigtigere, at klubben giver ham 
denne hyldest. Det er således fuldt fortjent at Michael kåres til ”Årets NB´er” og 
dermed kommer i selskab med en lang række af klubbens mest markante profi-
ler gennem tiden. Noget af æren og gavechecken bør han dog også dele med 
sin kone Marianne, som har været en kæmpe opbakning i alle årene. 
 
Et stort tillykke til Michael Werner med udnævnelsen til ”Årets NB’er” 2007. 
                                                                                                                                      
                                                                                                                                        Jens Hansen 
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Sæsonen vel overstået 
Så sluttede sæsonen også for seniorerne. Og det med en del succes. 
2. holdet missede lige akkurat 1. pladsen og kredskampene, så det gik nok 
bedre end man forventede på forhånd. 
 
1. holdet vandt deres pulje. Dermed sikrede man sig oprykningen og deltagelse 
i kampene om det jyske mesterskab. Vi nåede at spille 3 kredskampe, inden vi 
tabte en jævnbyrdig kvartfinale 2-3, til Tistrup der i skrivende stund har spillet 
sig i finalen. 
 
Vi fik i de sidste kampe vist at holdet kan spille rigtig flot fodbold. Specielt i de 
sidst 5-6 kampe har vi spillet en rigtig god gang fodbold. Og vi har da vist også 
givet publikum lidt at juble over. Bl.a. med en 15-0 sejr over Sdb. Fremad. >> 

                                     Guldmedaljer til NB’s drenge! 
 
Dermed sluttede U14 drengene en rigtig god udendørssæson af, og træner 
John Callesen kan med tilfredshed se frem til næste års udfordringer. Her bli-
ver han U16-træner, og stor del af truppen følger således med op i juniorafde-
lingen. 

                                                                                                                                       Jens Hansen   
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Oldboysholdet 2007 
Efter en god sæson i ’06 var forventningerne store da vi skulle i gang i foråret 
’07. Men problemerne viste sig lige fra starten, med langtidsskadede spillere 
og 2 der rejste fra holdet. Så når man kun har 18 spillere fra starten og kom 
under 15 spillere på holdet, har det faktisk gennem hele sæsonen været en 
udfordring at kunne stille hold hver uge, da vi heller ikke kunne undgå småska-
der undervejs. 
 
Det positive er dog, at nogle spillere fra Veteran og Superveteran har været så 
venlige at hjælpe os, så det skal de ha’ tak for. Eftersom situationen ser 
uændret ud, kan vi kun håbe på at der også i ’08 vil være spillere fra de andre, 
hold der vil hjælpe til. 
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NB’s 1.hold spiller næste år i serie 4 

 

Men specielt de rigtig mange tilskuere der støttede os i den 2. kredskamp, på 
hjemmebane mod Fredericia FF, fik noget flot fodbold at se. En kamp vi vandt 
6-4, over den absolut bedste modstander vi har mødt i år.  
Så nu kan vi begynde at se frem til en spændende sæson i 2008. 
                                                                                                        Klaus Tonnesen  
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Oldboyspillernes ”familiefoto” blev taget på afslutningsfesten 

Efter sommerferien flyttede vi vores hjemmekampe til Nordals Idrætscenter, og 
der har kun været positive tilbagemeldinger efterfølgende, dog har der været 
lidt problemer mht. bolde, men det problem bliver løst med et rum til bolde kun 
for oldboys afd. Ifølge Erik R. Jensen. 
 
Alt i alt har det været en sæson med både gode og lidt mindre gode oplevelser. 
Men vigtigst af alt, vi har hygget os når vi er sammen. 
                                                                                                                                     Carsten Holm 

Veteranholdet i 2007 
Med en 1. plads ved sommerpausen skulle vi jo se om vi kunne følge det gode 
spil op i efteråret. Det startede fantastisk med 13 point for de første 5 kampe, 
dvs. 4 sejre og en uafgjort, flot! Så de to sidste to kampe skulle vi  bare vinde 
en, men det blev desværre kun til to nederlag, ærgerligt! 
Det rakte desværre ikke til en 1. plads og kredskampe. Vi sluttede på en flot 2. 
plads med 37 point og en målscore på 39-34. 
Den mest scorende spiller i denne sæson blev Benny Jørgensen med 9 mål. 
Den der har spillet flest kampe er Lars Johansen, han spillede alle kampe. 
                                                                                                                        >>>  
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Veteranernes ”officielle holdfoto” blev taget på afslutningsfesten  

 

Der er blevet brugt 25 spillere i år og årets veteranspiller blev Jan Schaloske.  
Til sidst vil jeg sige tak til alle spillere for en god og positiv sæson, vi ses igen 
til næste år, hvor jeg igen vil stå i spidsen for veteranholdet. 
                                                                                                                                      Gunnar Carl 

Julemanden hos Club 22 
Søndag den 2. december gik Danmark Julemærkemarch, en begivenhed som 
NB’s Club 22 har støttet gennem mange år med efterfølgende hyggelig samvær. 

På grund af det dårlige vejr gik 
”marchen” denne gang dog kun 
fra startstedet til cafeen, en 
strækning som alle klarede med 
bravur. 
Det blev et par meget hyggelige 
timer med julemusik, julesang, 
gode gule ærter til de voksne 
(og deres børn), stor lækker 
burger og slikpose til børnebør-
nene og en ”sød” julemand. 
Et rigtig godt arrangement hvor 
medlemmerne for første gang 
tog deres børnebørn med!  
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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 

Julebal  
Traditionen tro afholder Nord-Als Boldklub igen i år julebal onsdag den 
26.12.07 i Nord-Als Idrætscenter. 
Juleballet starter kl. 21.00 og musik og underholdning sørger "Charlies Disco 
Show" for.  
Vi håber på endnu et fredeligt og godt besøgt julebal.  
 
For tiden er hjælpebanken igen med at hyre folk til juleballet og skulle der 
blandt SPORTEN’s læsere være enkelte personer der kunne tænke sig at hjæl-
pe denne aften (evt. alene med oprydningen af hallen), er man altid velkom-
men til at kontakte Ken Christiansen fra "Hjælpebanken" på tlf. 74 49 12 52, 
Karsten Sigsgaard på tlf. 40 15 39 23 eller Anders Ebsen på tlf. 74 49 00 18.  
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NB´s Afslutningsfest 2007 
Nord-Als Boldklub holdt traditionen tro afslutningsfest for kvinder, senior og 
oldboys samt trænere og ledere. 
Festen blev holdt på Cafe´ og Restaurant Friends i Nordborg. Der var 134 fest-
stemte og forventningsfulde gæster, som havde glædet sig til mødet med 
”familien NB” på ”Friends”. Stednavnet forekommer i den sammenhæng nær-
mest symbolsk – venskab og fællesskab var nemlig i højsædet. 
Som altid var festen præget af højt humør og god stemning. Programmet var 
atter lagt i hænderne på bestyrelsesmedlem og efterhånden også rutineret kon-
ferencier Alfred Hansen, der sammen med endnu et bestyrelsesmedlem, Ken 
Lyngkilde Christiansen, har udgjort tovholderne på arrangementet. 
Som en del af det festlige program er uddelingen af pokaler mv. altid imødeset 
med stor spænding og forventning. Denne gang med følgende kåringer: 
 

Årets NB´er :   Michael Werner  
Årets seniorspiller:  Brian Paulsen 
Årets kvindespiller:  Line Larsen 
Fidus-pokal kvindeholdet:  Mette Jepsen 
Fidus-pokal 1. hold:  Rene’ Schwab 
Fidus-pokal 2. hold:  Thomas Bjerner Hansen 
Årets Oldboysspiller:  Henrik Garbøl-Andersen 
Årets veteran:  Jan Schaloske 
Årets Superveteran:  Myles Downey                                                 Jens Hansen 

  
Et par billeder fra festen vises på de følgende sider. 

Restaurantens lækre og spændende buffet var igen et stort tilløbsstykke. 
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Nordborg 
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René  Schwab (tv) fik 1.holdets fiduspokal, Mette Jepsen kvindeholdets 
fighter pokal og Brian Poulsen (th) blev årets seniorspiller. 

Jan Schaloske (tv) blev kåret som årets veteran, Henrik Garbøl Andersen (th) 
blev årets oldboysspiller, og i midten ses en stolt OB-formand Erik R. Jensen. 
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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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”Næstenoprykkere” fra 2.holdet fejrede en god sæson 

Her ses en flok superveteraner sammen med 
OB-formanden Erik og hans Esther  
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Artiklen er skrevet af Jesper Larsen, tidli-
gere ungdomsspiller, seniorspiller og ung-
domstræner. Jesper arbejder nu i DIF’s 
Fællessekretariat, hvor han er administra-
tionselev. Jesper arbejder med medlems-
registrering, lagervedligeholdelse af publi-
kationer samt diverse ad hoc opgaver. 

Drenge 2007 
Endnu en fodboldsæson er veloverstået for 
drengeafdelingen i NB. Kodeordet for den-
ne sæson må jo nødvendigvis være succes. 
Der har i gennemsnit været omkring 24 spil-
lere til hver træning gennem hele sæsonen.  
 
Det er jo enhver træners drøm. 1. holdet 
rykkede op og spillede i efteråret i mester-
række 2, hvor holdet endte på en 4. plads 
med 13 point. Det blev til 3 sejre, 4 uafgjor-
te og 3 nederlag. Vigtigst af alt var, at der 
blev spillet en masse flot fodbold og at 
drengene lærte en masse og udviklede sig 
gennem hele året. 
 
I årets sidste kamp sluttede holdet af med, 
at vinde region4 cup finalen over Hjerting 
med 5-2, så der kom både pokal, guldme-
daljer og en oprykning i hus i løbet af året. 
Drengene har gjort det virkelig flot og vi er 
galde og stolte på drengenes vegne. 

Nogle af drengene har nu spillet i mesterrækken i to år i træk, årgang 93, mens 
årgang 94 har prøvet det i år. Det er virkelig noget, der udvikler drengene på 
mange måder. Det kræver en rigtig god teknik at spille med på det plan, da spil-
let går en del hurtigere end i a-rækken. Det handler i den grad også om, at 
drengene er klar i hovedet og giver sig 100% hver eneste gang. Det er det no-
gen, der først har skullet lære. Vi trænere, har en kunnet se en god udvikling 
gennem hele året og håber meget på at denne udvikling følges op af de nye 
trænere, drengene får i 2008. Der er et stort potentiale i de her spillere og basis 
for at få nogle rigtig gode senior spillere om nogle år. Det kræver selvfølgelig at 
drengene holder ved og at de rigtige trænere kommer til at arbejde med spiller-
ne de næste år. Opfordringen herfra lyder helt klart: Bliv med at arbejde dren-
ge, så kommer I langt!   
 
2. holdet har også spillet en rigtig flot sæson. Holdet endte i efteråret med, at 
vinde sin række og dermed spille regionskampe. Holdet vandt den første regi-
onskamp med et enkelt mål, efter en meget spændende kamp. Holdet viste, 
som det gennem hele året har gjort, god moral og en masse gå på mod. Udvik-
lingen har været tydelig for enhver, der har set holdet spille. Spillet er blevet 
betydelig hurtigere, spillerne mere boldfaste og sidst men ikke mindst kom der 
mere og mere kommunikation mellem spillerne. Kommunikation er alt afgøren-
de for, at man kan finde hinanden på banen og det fungerede godt til sidst.  

>>> 
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At holdet kun nåede at spille en regionskamp på trods af sejr, skyldes at holdet 
i netop denne kamp, benyttede en ikke spilleberettiget spiller og efter protest fra 
modstanderen, blev holdet desværre udelukket.  
Desværre sluttede året på den måde, men drengene leverede en indsats langt 
over det man kunne forvente. Flot drenge! 
 
Vi har hele året igennem været delt i 1. og 2. hold under træning. Simpelthen 
fordi vi var så heldige at have så mange spillere til rådighed i hver træning, at 
det kunne lade sig gøre at dele op. Drenge, I skal have stor ros for at komme 
så meget til træning, det har været en fornøjelse. 
  
John Callesen og undertegnede stod som udgangspunkt for 1. holdet, mens 
Brian Jensen og Klaus Kjærgaard stod for 2. holdet. Men da jeg i august flytte-
de til København for, at starte i et job i Danmarks Idræts-Forbund, sprang Las-
se Callesen og Brian Paulsen til med det samme og det skal de have tak for.  
Formålet med at dele spillerne op til træning har været at få så meget ud af 
hver enkel som overhovedet muligt og derigennem udvikle dem så meget som 
overhovedet muligt. 

Juni 2007: Oprykningen til mesterrække er sikret! 
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Når spillerne er delt op efter niveau, kan der trænes efter niveau og det har vi 
gjort. Begge hold har lagt meget vægt på hurtig passingsspil, noget som man 
aldrig kan blive for god til.  
Vi har presset spillerne til det yderste, men aldrig mere end vi vidste de kunne 
klare. En del udenforstående har af og til undret sig og også ytret deres un-
dring over, hvorfor vi har gjort som vi har gjort. Svaret er enkelt; vi har gjort det 
vi syntes var rigtigt. Vi synes også, at årets forløb har vist at vi har gjort det 
rigtige og at drengene har kunnet lide måde, vi gjorde tingene på. Et gennem-
snit på 24 spillere til hver træning, en oprykning til mesterrækken, en sejr i re-
gion4 cup og et velfungerende 2. hold som vandt deres række, taler efter vores 
mening sit tydelige sprog. 
 
Årets spiller på 1. holdet blev fortjent Peter Tønder. Peter er en meget elegant 
fodboldspiller, med en god teknik, et super overblik, han er meget rolig og vel-
overvejet og så er han først og fremmest den mest stabile spiller på holdet. 
Han har i alle kampe holdt et meget højt og stabilt niveau og har været med til, 
at gøre holdet og specielt holdets venstre side rigtig stærk. Vi trænere kan ikke 
komme i tanke om, at Peter har spillet nogen dårlig kamp og lavet nogen fejl. 
Peter, tillykke med titlen. 
 
Årets fighter på 1. holdet blev Lars Bo Iversen. Indbegrebet af en fighter og af 
en spiller der bogstavelig talt slås for tingene hver gang. Et godt eksempel var 
da Lars Bo i en kamp, fik sparket det halve af en sin ene fortand ud og bare 
spillede videre som om intet var hændt. Lars Bo har også et stort tempera-
ment, som han i år har formået at takle rigtig flot og omsætte i en masse energi 
på banen, så det skal han have ros for. Tillykke med titlen Lars Bo. 
 
På 2. holdet blev årets spiller Labi. 
Labi er en rigtig humørbombe og er altid klar med en frisk kommentar. Samti-
dig har han styret forsvaret rigtig flot i mange kampe. Så en fortjent titel til Labi, 
tillykke med det. 
Årets fighter på 2. holdet blev Kevin Werner. Kevin startede året som mål-
mand, men efterhånden blev han flyttet ud i marken. Alene det var modigt af 
ham og den indsats han har leveret på banen er en fighter værdig. Tillykke 
Kevin. 
 
Gennem hele året har opbakningen fra forældrene i hele drengeafdelingen, 
været rigtig god. Det vil vi trænere gerne sige mange tak for. Især i efteråret 
har begge hold været ude på nogle lange ture til udekampe.  
Tilskuermæssigt har det også set rigtig godt ud. Det er altså bare sjovere og 
mere motiverende at spille foran publikum. Så en stor tak til de trofaste tilskue-
re. 
Til slut vil jeg lige benytte lejligheden til at sige tak for i år til John, Klaus, Las-
se, Brian J., Brian P. og selvfølgelig til alle drengene.     >>> 
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En speciel tak skal lyde til John, som jeg i 3 år har trænet drenge sammen 
med. Det har været tre rigtige gode og spændende år. Vi har nået vores mål og 
er rykket op i mesterrækken to år i træk. Det kan vi rolig være godt tilfredse 
med.  
Med ønske om glædelig jul og godt nytår til alle i NB. 
                                                                                                                                 Jesper Larsen  

 
Kommentar fra en stolt forælder 
Jeg kan simpelthen ikke dy mig for at komme med en kommentar, efter at have 
fulgt NB`s mesterrækkehold, spiller og træner gennem denne sæson. 
 
Allerførst må der være andre end mig der tager hatten af for John, Jesper og 
Lasse for det arrangement de har vist under hele perioden. Det kræver ikke 
kun udholdenhed og arrangement, men også en stor forståelse for drenge i 
den aldersgruppe og ikke mindst en bred viden om spillet, hvilket de i øvrigt har 
gjort et ihærdigt forsøg på og haft overskud til at fører vider til os forældre der 
har støttet op om holdet. 
Ja vi kan vel roligt sige at vi simpelthen ikke har kunne gøre andet end at enga-
gere os, når vi har stået på sidelinjen og været ”meget professionelle omkring 
vores snak”. 
 
Det at være coach kræver rigtig mange egenskaber og jeg vil skåne læserne 
for at gå i detaljer om min holdning, blot vil jeg fremhæve ordret ”tålmodighed” 
som er et vigtigt kærnebegreb i coach rollen og som forældre til teenager, taler 
ordet i bogstaveligste forstand for sig selv. 
 
Når alt dette er nævnt, må vi erkende at det største bifald og rosende ord er til 
drengene, for med den præstation i har ydet er det helt jeres fortjeneste og 
man kan vel roligt sige at alle roserne, mere eller mindre hænger tæt sammen 
med det enorme forarbejde der er lavet for og af drengene. 
I har kæmpet, har I, og ikke mindst har i stået sammen som hold, I har vist hin-
anden stor respekt ved både op og ned ture og I har brugt de ressourcer som i 
hver især indeholder, det i sig selv er noget som alle os forældre kan være 
yderst stolte af og til en hver tid bakke op om. 
 

Oplandet er ikke stort, og vi må vel godt prale lidt med at når Nord-Als spiller 
fodbold er det imod resten af ny sønderborg, det i sig selv gør æren endnu 
større.  
Alt i alt har det været en fantastisk oplevelse at følge jer alle, spiller som træ-
ner, fra sidelinjen og jeg ville faktisk bare lige sige: Rigtig godt gået alle sam-
men! 
                                                                                                                                 Marianne Wind 

P.S. Skulle nogen overveje at belønne John for det arbejde han gør, vil en kas-
se bananer eller to, helt sikkert gøre lykke……………            
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 
 

 

 

 

 

 

17 

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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Julepoker i NB's klubhus! 

Lørdag den 22.12.2007 vil vi prøve at afholde en pokerturnering. 
Vi har starter kl. 16.00 og indsatsen er kr. 200 (der er mulighed for buy in). 
Alle penge går retur til præmier. På grund af pladsmangel kan der max. være 
24 deltagere, så ”først til mølle princippet” er gældende. 
Hvis man er interesseret, prøver vi at skaffe mad til fornuftige priser. 
Tilmelding er senest onsdag den 19.12.2007 til Alfred Hansen (22 50 37 50) 
eller Benny Jørgensen (25 47 41 23).                                               Alfred Hansen 

På besøg hos Fuglsang  
Torsdag den 11.10.07 havde N.B. en gruppe på 30 personer på besøg ved 
Fuglsang bryggeriet i Haderslev. Fuglsang har været leverandør af øl til Fest i 
By, julebal m.m. i en lang årrække og der er tradition for, at bryggeriet med jæv-
ne mellemrum inviterer NB til en aften med rundvisning og smagsprøver.  
Til denne tur var der inviteret ledere fra Fest i By, depotfolk og pladsfolk.  
Aftenen startede med en rundvisning på bryggeriet, hvor de 2 guider fortalte om 
produktionen af øl og malt og efter en tur på en lille time, samledes vi i krostu-
en, hvor der var landgangsbrød, kolde øl og vand til alle.  
Enkelte deltagere ville gerne prøve hele udvalget af øl og efter indtagelsen af 
"Black Bird", "Phønix"," Bock", "White Christmas" og "Ding Dong" øl var der en 
rigtig fin stemning i bussen hjem.  
 
Tak for en hyggelig aften til Michael og Henry fra Fuglsang.  

                                                                                                                                     Anders Ebsen   

Nord-Als Boldklub indkalder til ordinær 

Generalforsamling 
fredag den 25. januar 2008 kl.19.30 i NB’s klubhus 

Dagsorden ifølge lovene. 

* 
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 

mandag den 21. januar 2008 kl.19.30 

* 
kl. 18.30 i NIC’s Cafeteria 

Fællesspisning 
Deltagelsen i spisningen før generalforsamlingen kræver, at man skriver 

sig på listen i klubhuset,  
eller tilmelder sig til et af bestyrelsens medlemmer, 

senest den 21. januar 2008 
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Konkurrence! 
Hvem kan fortælle SPORTEN hvad bille-
det til højre forestiller? 
Aflever eller send dit svar til redaktøren 
inden den 15. januar 2008. 
Du kan bruge e-mail eller en seddel (husk 
navn og adresse). Sedlen kan også afle-
veres i klubhuset i redaktørens ”postbox”. 
 

I samarbejde med vor sponsor ”Sportigan” 
har du i denne konkurrence mulighed for 
at vinde et gavekort til ”Din Tøjmand” 
eller ”Sportigan”. 

 



20 

Ansvarlig redaktør 
Skribent, NB generel 
Skribent, senior/oldboys  
Distribution 

: Peter Glock 
: Jens Hansen 
: Jesper Thomsen 
: Ib Anthony 
: Benny Jørgensen 

74453179  
74491747 
74450890  
74450500 
25474123 

peterglock@sport.dk 
jens@danbonet.dk 
jesper_thomsen@danfoss.com 
ibanthony@tiscali.dk 
xpost@sport.dk 

NB’s 1.hold fejrer oprykningen på afslutningsfesten 2007   

Nord-Als Boldklub ønsker en glædelig jul og et godt nytår 

alle sine medlemmer og deres familie, venner af klubben, 

alle annoncører, samt sponsorerne. 

Nord-Als Boldklub’s klubblad 


