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Nord-Als Boldklub’s klubblad - 39. årgang - Nr. 1 - feb. 2008 

Formand Jens Hansen: ”For Nord-Als Boldklub blev 2007 et godt år” 

Formandens beretning ved generalforsamlingen 
For Nord-Als Boldklub blev 2007 et godt år. Dette gælder både på og uden for 
banen. Her vil jeg blot nævne: 

1. holdets oprykning hos senior herrer 

Fine resultater i ungdomsafdelingen. U14-mesterrække, kredsvindere 
og mesterskaber 

Fin opbakning til alle NB’s ”kulturelle” arrangementer 

Etableringen af en helt ny afdeling i klubben 
 

Fodboldens fødekæde 3 
At frafaldet af spillere er et generelt problem for fodbolden, er helt åbenlyst. Af 
samme årsag har Jysk Boldspil Union (JBU) brugt meget energi på tiltag, som 
skal gøre det lettere for klubberne at få enderne til at nå sammen i junior, yng-
linge og senior. >>> 
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Derfor kan det godt undre, at vi på JBU’s årsmøde i Herning i starten af janu-
ar 2007 skulle bruge så meget tid på at diskutere om 2 års eller 3 års junior-
årgange er godt eller skidt. 
Det var dog endnu mere forbløffende, at forslaget om 2 årgange i U16 
(junior) igen var på dagsordenen i Herning den 12.01. 2008. For selvom der 
var brug for en justering af 3 års- reglen, så mener jeg, at fleksibilitet er en 
nødvendighed. Jeg mener også, at det foreliggende talmateriale vedr. holdtil-
meldinger giver et billede af et gavnligt tiltag. 

 

Som jeg tidligere har nævnt, så har fodbolden også en fødekæde. Ungdoms-
spillere giver seniorspillere og disse bliver senere hen oldboyspillere. Senior-
spillere og oldboyspillere bliver trænere, ledere, dommere og hjælpere. Hvor 
skal vi fremover rekruttere disse ”soldater” fra. Derfor er fastholdelsen af de 
ældste ungdomsspillere et så væsentligt projekt, at her bør langt den største 
opmærksomhed være. Årsagerne til frafaldet her er velkendte. Små årgange, 
efterskole, erhvervsarbejde samt utallige andre fritidstilbud kan her nævnes. 
Når først juniorafdelingen ikke kan etableres, så er en ynglingeafdeling i man-
ge tilfælde kun en teoretisk mulighed. 
Derfor var Nord-Als Boldklub sammen med Hørup UI, Gråsten Boldklub og 
Lindholm IF med til at stille et forslag på delegeretmødet i Herning. Forslaget 
gik i al sin enkelthed ud på, at man i U16 og U18 (ynglinge) havde mulighed 
for at bruge 3 årgange (for U18 ved brug af 1. års seniorer) i A- og B- rækken 
– dog med en begrænsning på 5 spillere. 
Dette var efter vores mening en god balance mellem en fair sportslig afvikling 
af kampene og den efterspurgte fleksibilitet hos de ældste ungdomsårgange. 
 
Demokrati er som bekendt for de, som er tilstede. Vi kom ikke igennem med 
forslaget. Og derfor må man fra 2008 igen kun bruge 2 årgange i U16 (der 
må selvfølgeligt stadigt bruges 2 kvartalsspillere). Jeg er overbevist om, at 
mange små og mindre klubber ville nyde godt af mere fleksibilitet. Men disse 
klubber mødet sjældent op i Herning. Og denne underrepræsentation koster 
altså. 
For en ordens skyld bør det nævnes, at man stadig frit kan bruge 3 årgange i 
B-rækken i U18. Forsøget er endda gjort permanent. 
I en tid, hvor hele Idræts-Danmark fokuserer på frafald blandt de 13-19 årige, 
så synes jeg, at fodbolden i Jylland denne januardag i Herning scorede et 
idrætspolitisk selvmål.  Så nu må vi igen leve med sporadisk tilgang til senior-
rækkerne. Desværre. 
 
”Kulturafdelingen” 
Ovenstående ynder jeg at kalde vore arrangementer og aktiviteter. For dem 
har vi skam en hel del af.  Ungdomsafdelingen, seniorafdelingen og oldboyaf-
delingen er godt ledet af de respektive afdelingsudvalg i klubben. Jeg ved, at 
beretningerne her er meget fyldestgørende, så der er ingen grund til, at jeg 
også kommenterer her. 
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Dog vil jeg ikke undlade at nævne, at vi i oldboyafdelingen af fået et nyt 
”segment” – nemlig vore ”Masters”. De har allerede fået kælenavnet ”de går 
pantere”. Vi er både stolte over og glade for, at NB rummer en sådan specia-
litet. Med en gennemsnitsalder over 60 år er det imponerende, at denne trup i 
sving hver mandag – både sommer og vinter.  Det er jo sjovt at tænke på, at 
superveteranerne udgør jeres ungdomsafdeling! ”Masters master” (holdleder) 
er Carl Erik Rasmussen, og dermed er denne trup i særdeles kompetente 
hænder.  Et stort officielt velkommen skal der her på generalforsamlingen 
lyde til dette team. Ud fra tilmeldingslisten kan jeg også fastslå, at I overor-
dentligt flot repræsenteret her på generalforsamlingen.  
Først vil jeg dog lige godt slå fast, at idræt er god kultur, og derfor er fodbold-
spil - træning, kampe, stævner, uddannelse – også god kultur. 
Lad mig for en ordens skyld nævne vore væsentligste arrangementer og akti-
viteter, der ligger ud over den ”daglige drift”: 

Lottospil, Klubblad, Hjemmeside, Sponsorpleje, Arkivarrangement, Gadear-
rangement, Club 22, Sportigan Cup, NB-stambordet, Vejers-Turen, Skolecup, 
FEST-I-BY, Ladies Cup, Fodboldskole, NB-dag, Pigecup, Afslutningsfest, 
Julekalender, Julebal 
Der er ikke mange foreninger, der har et tilsvarende højt aktivitetsniveau. Det 
er der god grund til at være stolte over. 
 

”Projekt klubhus” 
Som tidligere nævnt havde vi på forrige års bestyrelsesseminar vort klubhus 
som tema. Helt konkret var temaet ”Klubhusets anvendelse og muligheder”. 
Vi har siden hen i bestyrelsen valgt at arbejde videre med forskellige tanker 
om nogle gennemgribende ændringer i udseende og indretning af klubhuset. 
Nu er tiden så kommet, hvor vi skal lave en organisatorisk opdeling mellem 
ideerne for klubhuset og for udenomsaktiviteterne.  >>> 

NB afholder lottospil hver onsdag i Havnbjerg skoles aula 
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Ellers bliver arbejdet for langsommeligt (komplekst), hvis begge områder skal 
have fokus af de samme mennesker. Anders Ebsen tager sig af det ”udenfor” 
og jeg finder et udvalg til selve klubhus-projektet. Det første vi vil tage fat på, 
bliver en handlingsplan (vi bør sætte termin på de forskellige faser). 
 
Vi holdt i øvrigt også seminar for bestyrelsen i 2007. Her var temaet ”NB’s 
aktivitetstræ”. Vi ville her vurdere om klubben evt. havde nogle visne grene, 
der måske tog kræfter fra nogle nye og friske skud på stammen. Da det så 
kom til stykket, så ville vi ikke undvære noget som helst. Vi fik dog drøftet 
temaet til bunds. 
Således er hjælpebanken nu i gang med en tiltrængt ajourføring og en tilpas-
ning til vore nutidige behov. Dette arbejde vil ske her i første halvår af 2008. 

En af grenene på klubbens ”aktivitetstræ” er NB-PIGECUP 
 

Afslutning 
Jeg vil igen ønske Michael Werner tillykke med titlen som årets NB’er. Det 
har du så rigeligt fortjent. 
I 2007 fik vi et nyt æresmedlem. Peer Christiansen – en velfortjent hæder.  
 

Vi måtte i 2007 tage afsked med en stor personlighed i Nord-Als Boldklub. 
Chresten Blom døde pludseligt og uventet i en alder af 64 år. Jeg vil godt 
benytte denne lejlighed til endnu engang at ære Chrestens minde. 
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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 

 

Slutteligt ønsker jeg at sige tak til alle hjælpere, trænere, ledere og kolleger i 
bestyrelsen for indsatsen til gavn for Nord-Als Boldklub. Uden jeres indsats 
var der ingen klub – og det ville gøre tilværelsen noget mindre attraktiv her på 
Nord-Als. 
 
Ligeledes sender jeg en tak for samarbejdet til medier, sponsorer, NIC, 
Idrætsfonden for Nord-Als, Folkeoplysningsudvalget, Idrætsrådet samt Søn-
derborg Kommune. 
 
Nord-Als Boldklub ønskes hermed en rigtig god sæson 2008. 
                                                                                                                          Jens Chr. Hansen 
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Lilleputpigerne til Jydsk Mesterskab 
Først blev de puljevinder af 11-mands turneringen udendørs, herefter er det 
blevet til sejr på sejr i adskillige indendørsstævner. Puljevinder i både A og B 
turneringen indendørs, derfor regionsfinale for begge hold, hvor A holdet kva-
lificerede sig til Jydsk Mesterskab, hvor de 7 bedste lilleputpigehold i A-
rækken i Danmark skal dyste mod hinanden.  

NB’s generalforsamling blev afholdt i klubhuset fredag den 25. januar 2008 
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NB’s ”vilde dyr” anno 2008 
NB’s vilde dyr gør sig klar til årets jagt, hvad er det nu for noget tænker du 
sikkert !? 
Jo, den er nu god nok, for i NB har vi mange ”vilde dyr” i mange forskellige 
alderskasser & kategorier. 
I den ene ende af skalaen har vi de små livlige og til tider noget frække abe-
katte, som er synonym med vore alleryngste, de boltrer sig stadigvæk inden 
døre i hallen indtil omkring primo april, hvor vi så lukker dem ud i det fri. 

Alf og Calle, to af NB’s ”grå pantere” 

I den anden ende af skalaen, er NB i besiddelse af de grå pantere, som er 
vore snu og listige alderspræsidenter på grønsværen. De har slet ikke været 
til at indfange denne vinter, hvorfor vi har givet dem lov til at liste rundt ude i 
vintermørket, og efter alt at dømme, har de nydt at være i det frie element. I 
NB er vi rigtig stolte af, at have disse lidt sjældne dyr. Vi glæder os over at 
vore grå pantere stortrives på vort reservat, og de er slet ikke farlige, selvom 
nogle påstår de ser sådan ud :o) 

Primo april bliver de lukket ud i det fri! 

Derudover findes der i NB også utrolig 
mange unge og rigtig hurtige gazeller i 
vidt forskellige størrelser, nogle ynder 
også at kalde dem ved et tal samt bog-
stavet U – og det er et U, som i ordet 
ungdomsafdeling. Vore mange unge 
gazeller lukker vi som regel ud på vor 
savanne i februar/marts, hvor de så 
skal klargøres til jagtsæsonen, de bli-
ver vanen tro flittigt trænet i  >>> 
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Et af NB’s mange ”gazelle-hold” 

 

I NB har vi også et væld af løver, både unge og gamle! Disse altid sultne 
vilddyr lukkes ud i to etaper, hanløverne først - vanen tro primo februar, hvor-
efter der så gøres plads til hunløverne primo/medio marts. 
Vore hanløver har i år fået en ny dyrepasser ved navn Walter Schwaermer, 
og Walter har stor erfaring i at passe rigtig godt på løver fra tidligere tider. I 
NB har vi stor tiltro til, at han kan forberede dem rigtig godt på årets jagt, der 
som altid starter primo april. 

at være smidige hurtige og meget svære at indfange af andre vilddyr på nær-
liggende jagtmarker. 

Har man lyst til at se vore løver jagte byttet på hjemlige jagtmarker, sker dette 
sæsonen igennem som oftest på lørdage. Vore normalt stærkeste hanløver 
typisk kl. 15, og vore næsten lige så stærke umiddelbart inden kl. 13.15. 
Selvom vi har rigtig mange vilddyr i NB, er der altid plads til flere, og dyrene 
elsker når der kommer nye legekammerater, så skulle der være et vilddyr, 
som mangler et reservat, har vi i NB et rigtig dejligt område at lege på. 
Til slut en opfordring til alle vilddyrenes familie og venner, kom og støt jeres 
favorit dyr i aktion, det vil dyret elske :o) Og til alle vore NB vilddyr – god jagt 
sæsonen igennem ! 
                                                                                                  Jesper Thomsen 



9 

 

Nordborg 
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Oldboys afdelingen 2008 
Oldboyafdelingen starter sæsonen 2008 med Sportigan Cup, søndag den 9. 
marts ved Nord-Als Idrætscenter. Jørgen Bundgaard har igen i år sagt ja til at 
sponsorere præmier til vinderne af turneringen. I øvrigt arrangerer Jørgen en 
NB-Dag for Nord-Als Boldklubs medlemmer lørdag 23. februar2 kl. 13.00 hos 
Sportigan i Nordborg. 
Den 9. marts samles så hele Oldboyafdelingen til Sportigan Cup, så holdle-
derne kan begynde at se hvilket spiller materiale, de har til rådighed i 2008. 
Se indbydelsen andetsteds i bladet. >>> 

Snart er der Fest-i-by! 
Her et par highlights 

 

Torsdag den 17. april 
Bokseopvisning ved Sønderborg og Nordborg Bokseklubber 

Kæmpe discoparty 
 

Fredag den 18. april 
Damefrokost 
Partyaften 

 

Lørdag den 19. april 
Hyggeeftermiddag for de voksne med LIS og PER 

 og Sønderborg Harmonikaorkester 
Nordborg Frivillige Brandværn med ”Spil uden grænser” 

Ølsmagning  
Musik ved BACK-2-65 

 

Søndag den 20. april 
Gratis sildebord 

Børneunderholdning ved NIELS PLYS, verdenskendt fra Lalandia 
 

Vi håber at alle bakker op om festen, så det bliver en kanon fest 
Det udførlige program kommer i næste udgave af SPORTEN 

Konkurrence i SPORTEN 
I sidste nummer af bladet var der en lille konkurrence hvor man skulle gætte 
hvad et foto skulle forestille. 
Løsningen var ”et aftryk af NB’s væltede sparkebræt på  grasplænen”. En af 
dem med det rigtige svar var Poul Lyngkilde som efter lodtrækning vandt et 
gavekort til SPORTIGAN i Nordborg som præmie. 
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Stationsvej 4 , Nordborg 

tlf. 74 45 05 33 

  

  

 

  

  

 

Skal der festes ? 
Vi udlejer 

Borde-stole-tæppeplader-scene 

I/S COM.-ARR. 
Tlf. 74 45 19 19  

Tips & Lotto 

SHELL NORDBORG 

Frederik Holm 
Th. Brorsens Vej 1 

Tlf. 74 45 17 04 

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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Endnu et julebal afviklet i fred og ro 
Traditionen tro afholdt N.B. det årlige julebal den 26.12.2007 i Nord-Als 
Idrætscenter. 
Vi var nået til julebal nr. 24 så der er jubilæum næste år! 
Deltagerantallet har stabiliseret sig omkring 1.000 så det er slut med ”de go-
de gamle dage” med 1.600 gæster og et overskud på den pæne side af kr. 
50.000. Vi må nu ”nøjes” med overskud omkring kr. 20.000 og bestyrelsen 
arbejder derfor på nogle ændringer af entre og afregning af salg af øl og spiri-
tus så vi igen kan komme op på et fornuftigt overskud. 
NB’s ”hjælpebank” virker og Ken C og Bent D havde sørget for ca. 30 hjælpe-
re til selve juleballet og 10 friske mænd og kvinder til oprydningen. 
Vi håber, at mange af hjælperne er klar til dette års ”jubilæums-julebal” 
                                                                                                                                           Anders 

    

 

 

 

 

  

OB formand 
Erik R. Jensen   

Udvalgsmedlem 
Alfred Hansen 

Holdleder oldboys 
Carsten Holm 

Holdleder 
veteraner 
Gunnar Carl 

Holdleder 
superveteraner 
Kurt Nissen 

Master of Masters 
Carl Erik 
Rasmussen 

I år deltager også et nyt hold, som kalder sig de Grå Pantere. Hos DBU kal-
des det et Masters hold. Indtil videre vil de ikke deltage i turneringer, idet de 
ikke findes her i landsdelen. De vil derimod gå op i deres træning hver man-
dag, senere tirsdag. Der arbejdes på at Masters spillerne afholder nogle 
stævner med andre Grå Pantere. 
  
Et stort velkommen i klubben til de ”Grå Pantere”. 
Der vil igen i år blive tilmeldt tre hold i turneringen: et Oldboys hold, et Vete-
ran hold og et Super Veteranhold. Vi håber på lidt flere spillere til Oldboyshol-
det. I 2007 har det til tider været svært for holdleder Carsten Holm at stille 
hold. Skulle nogen være i tvivl skal man være 32 år for at kunne spille Old-
boys, 40 år for at kunne spille Veteran og 45 år for at kunne spille på Super 
Veteran holdet. 
 
I modsætning til tidligere år spiller alle Oldboys afdelingens hold deres kampe 
ved Nordals Idrætscenter. Oldboysholdet har ”prøvekørt” faciliteterne i efter-
året 2007 og har sagt god for forholdene. 
Vi forventer at Oldboys holdet spiller om torsdagen, Veteraner om mandagen 
og Super Veteraner om onsdagen.  
Her til sidst en lille præsentation af Oldboys afdelingens ”Dream-team 2008”.   

Erik 
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Indbydelse til Sportigan Cup 2008 
For Oldboys, Veteraner Superveteraner og Masters. 

Nye medlemmer er også velkomne ! 

Søndag den 9.3.07 kl. 9-13 ved Nord-Als Idrætscenter 
Mød op i klubhuset kl. 9:00 – der serveres morgenkaffe ! 

Stævnegebyr 60 kr. 
 (Bindende tilmelding) 

Tilmelding senest den 2. marts til 
Alfred Hansen, tlf.: 74490169 eller 22503750 

DBU’s fodboldskole uge 32 i Nordborg 
I år afholdes DBU’s fodboldskole uge 32 (fra den 04.08. – 08.08.08) på ba-
nerne ved Nord-Als Idrætscenter. 
NB havde søgt om at afholde skolen i uge 27 eller 28, men der er begræns-
ninger for, hvor mange skoler der kan afholdes i en uge så derfor har vi ryk-
ket skolen frem til uge 32. 
DBU råder over ca. 40 sæt materialer så der kan max. afholdes 40 skoler i en 
uge og i 2007 blev der afviklet i alt 226 skoler med ca. 24.000 deltagere (over 
halvdelen deltog i ugerne 27 og 28). 
 
Fodboldskolen er for drenge og piger født årgang 1994 – 2000. 
Børn født i 2000–2002 kan deltage i Microfodboldskolen og børn født i 1992- 
1995 kan deltage i fodboldcamps. 
Børn født i 2000 kan frit vælge mellem Microfodboldskolen og fodboldskolen 
og født i 1994–1995 kan frit vælge mellem fodboldskole og fodboldcamp. 
Ultimo februar sender DBU en indbydelse ud til alle deltagere i 2007 og klub-
ben modtager også et antal indbydelser til uddeling blandt klubbens øvrige 
spillere. 
Pris for at deltage er kr.517,00 og salg af billetter sker 
- på internettet via www.BILLETnet.dk 
- BILLETnets tlf. nr. 70 15 65 65,  
- Posthuset eller et andet BILLETnet salgssted 
Billetsalget starter torsdag den 23. marts kl. 10.00. 
Har du brug for yderligere oplysninger og fodboldskolen eller de øvrige tilbud 
kan vi henvise til DBU’s hjemmeside og du er naturligvis også velkommen til 
at kontakte dette års skoleleder Søren Sørensen på tlf. 74 49 0 89 eller 
Anders Ebsen på tlf. 74 49 00 18. 
                                                                                                                                        Anders 

http://www.billetnet.dk/
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Projekt klubhus – en form for status 

Så er det alvor! 

Vi vil meget gerne over 2 weekender her inden turneringsstarten have etable-
ret et dommerkursus på Nordals. Er du over 15 år og har lyst til at få lært fod-
boldreglerne at kende og eventuelt påbegynde en karriere som fodbolddom-
mer? 
Så MELD dig nu til Alfred Hansen på tlf. 22 50 37 50. 
Kursusafgift/gebyr finder vi en løsning på! 
Er der nogle trænere, som også kunne tænke sig at få lært reglerne mere 
indgående, så må de også gerne deltage.                                                                                                        

Som tidligere nævnt havde vi på forrige års bestyrelsesseminar vort klubhus 
som tema. Helt konkret var temaet ”Klubhusets anvendelse og muligheder”. 
Vi har siden hen i bestyrelsen valgt at arbejde videre med forskellige tanker 
om nogle gennemgribende ændringer i udseende og indretning af klubhuset.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lørdag den 23. februar kl. 13.00 
arrangeres der ”NB-Dag” for Nord-Als Boldklubs 

medlemmer hos Sportigan i Nordborg. 

 

Til dette arrangement er der i butikken tilbud på NB’s nye officielle 
træningsdragt, udvalgte fodboldstøvler og meget mere. 

Desuden gives der 10 % rabat på andre varer i butikken. 
Mød op og få udstyret klar til sæson-starten. 
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Næsby Cup 2008 
Knap var det nye år kommet, faktisk den 4. Januar, før damerne i NB tog en 
tur til Fyn, nærmere betegnet Næsby, for at deltage i deres indendørs turne-
ring. 
Næsby Cup har i de sidste mange år haft deltagelse af 15 til 16 hold i dame-
årgangen, med hold der kommer fra det meste af Danmark, og viste det sig 
også i løbet af aftenen deltagelse af hold  fra toppen af dansk kvindefodbold, 
men det gjorde ikke udfordringen mindre spændende. >>> 

Lidt om kontingent i NB 2008 

Nu er tiden så kommet, hvor vi skal lave en organisatorisk opdeling mellem 
ideerne for klubhuset og for udenomsaktiviteterne.  
Ellers bliver arbejdet for bredt, hvis begge områder skal have fokus af de 
samme mennesker. Anders Ebsen tager sig af det ”udenfor” og jeg finder et 
udvalg til selve klubhus-projektet. Det første vi vil tage fat på, bliver en hand-
lingsplan, så vi kan få sat terminer på de forskellige faser. 
 

Det bliver for omfattende her at komme ind på detaljerne i drøftelserne. Men 
vi vil senere komme med nogle konkrete skitser for tankerne om en ny faca-
de og der vil hen ad vejen også præsenteres en ny indvendig profil. Emnet er 
taget op på NB’s generalforsamling. Her har man nikket ja til at bruge en stor 
portion penge på projektet. Vi håber dog at være så heldige og dygtige, at 
nogle fonde også synes om vore tanker. 
Derfor vil vi selvfølgeligt søge de mest relevante fonde, som giver midler til et 
sådant projekt. Dermed har vi også en tro på, at det vil lykkes os at 
”forkrome” projektet, således at vi opnår mere end gode nye praktiske forbed-
ringer. 
Men det vil tiden jo vise. Foreløbigt er bolden givet op til noget konkret ud-
valgsarbejde. Hvis en eller anden synes, at et sådant arbejde kunne være 
interessant, så er man meget velkommen til at henvende sig til undertegne-
de. Jeg kan træffes på 24 43 50 58 eller via mail: jens@danbonet.dk. 

 

Jens C. Hansen, formand 

Sandkasse fodbold…………..  
Micro drenge og piger……….  
Øvrige ungdomsrækker……..  
Seniorspiller herrer………….. 

Gratis 
350 kr.  
500 kr. 
850 kr.  

Damespiller…………………  
Oldboys…………………….. 
Masters……………………..  
Passive medlemmer……….  

500 kr.  
500 kr. 
150 kr. 
150 kr. 

Kontingentet opkræves en gang årlig per 1. maj. 
For spillere som starter efter 1. maj opkræves der kontingent per 1. septem-
ber. Disse medlemmer skal betale et halvårs kontingent. 
Alle afdelinger skal aflevere medlemslister senest 15. april. Lister på medlem-
mer, som er startet senere end 1. maj, skal afleveres senest 15. august. 
 

                                                                                                                                                                                                                                            Kurt Nissen, kasserer 
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NB’s damehold deltog i NÆSBY CUP 2008 
 

Første kamp mod Måløv blev imødeset med en hvis spænding, hvor lå vi 
henne i forhold til deres niveau, rigtigt godt må man sige, der blev kørt en 
sikker 3-0 sejr hjem. 
Anden kamp mod en flok unge piger fra Næsby blev noget af en fuser, spillet 
var desværre kun en vej, og det var mod målet der stod i NB enden, pigerne 
fra Næsby vandt ganske fortjent 4-0.   >>> 
 

 

Efter kampen blev vi oplyst om at 3 af pigerne på holdet også var med inder-
kredsen omkring dame U-landsholdet, så det var lidt af en mundfuld at være 
oppe imod. >>> 

Køreturen frem og tilbage blev heldigvis forskånet for det isslag der var blevet 
meldt om i radioen hele dagen, og aftenen., det eneste sted der var risiko for 
glat føre var på rastepladsen lige før Fyn stoppede, og vor der var en masse 
ishockey supportere ude og slå en steg. 
Kampene blev afviklet med ”rigtige” dommere, de dømte måske ikke så godt i 
alle kampene, men de fandt sig ikke i noget, mens vi sad og ventede på at 
det blev vores tur til at spille, var det en af de unge supportere der gav dom-
meren en ordentligt skideballe på banen uden at dommeren blinkede med 
øjnene, men knap havde han fløjtet kampen af, ham over banden, og så tog 
han en ”alvorlig” samtale med den unge mand, der absolut intet skulle have 
klinket når dommeren stod så tæt på.  
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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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KB Cup 2008 i Kerteminde 
I en weekend hvor det ene af vores 2 U8 hold ikke skulle spille turneringsrun-
de, tog vi til KB Cup i Kerteminde. Tidlig søndag morgen tog vi færgen fra Als 
til Fyn kl. 8. Vi havde heldigvis 5 friske drenge med som var meget ivrige for 
at komme til at spille. 
 
Kerteminde hallen var en flot hal med fine forhold for både spillere og tilskue-
re, og selve stævnet var aldeles fremragende. Der var spurtpræmier for gode 
mål, gode forsøg og gode redninger. Og dem var der masser af den dag. Vi 
var i en pulje med 7 hold, og det betød altså at vi skulle spille 6 kampe, som 
dog ”heldigvis” kun varede 5 minutter hver. Og når jeg skriver ”heldigvis”, så 
er det fordi at man på Fyn kun spiller med 4 spillere, dvs. 1 målmand og kun 
3 markspillere. 

Det var nyt for vores drenge, og det 
tog nogle kampe at vænne sig til det. 
 
Vi spillede mod Fjordager, Marienlyst, 
Munkebo, Dalby, SUB Ullerslev og 
selveste OB. 
 
De 3 første kampe blev tabt temmelig 
klart, der var derfor stor oprejsning for 
drengene da det i 4. kamp lykkedes at 
slå Dalby 2-1. 

Næste kamp mod De Håbløse, et hold fra Fåborg eller lige deromkring, blev 
vundet med 2-1. De Håbløse levede op til deres navn, de var svære at spille 
bold mod. 
Mod Fraugde som ventede i den næstsidste kamp var der kun en vej vist, 
kampen skulle vindes hvis der skulle være en blot en ”lille” chance for at 
komme i finalerunden, og det lykkedes, efter en flot kamp hev NB en sejr 
hjem på 3-1. 
Sidste rundes kamp mod 1. divisions damerne fra Lunde blev en kamp der 
blot skulle overstås, og resultatet blev da også derefter 6-0 til et velspillende 
Lunde hold. 

 

Næsby cup er et stævne der kan anbefales til andre hold i klubben, kampene 
er ikke så lange, men til gengæld er der nok af dem. De korte kampe gør der 
er knald på hele tiden. Stævnet er også ret professionelt bygget op. Det hele 
kører som smurt, og forsinkelser var der næsten ikke på trods af de mange 
kampe der skulle afvikles. Eneste minus man komme i tanker om er, at stæv-
net måske skulle være delt op i A og B rækker, men ellers som det skrevet 
står, et godt stævne. 
                                                                                                                                            Preben 
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5. kamp blev også tabt, men i den sidste kamp mod OB måtte vi ikke tabe. 
Det blev en hård kamp med chancer i begge ender, men ingen af drengene 
kunne få scoret og kampen endte således 0-0. Det var faktisk ret flot. Det var 
tydeligt at de andre hold var vant til at spille med kun 4 spillere, det var vi be-
stemt ikke. 
Selvom vi kun vandt 1 kamp, så lykkedes det os at skrabe ikke mindre end 
12 spurtpræmier sammen, som blev delt i omklædningsrummet bagefter. Og 
så var der jo lige guldmedaljen som blev uddelt til alle efter stævnet. 
Godt trætte i benene var vi hjemme på Nord-Als igen ved halv 4 tiden, en stor 
oplevelse rigere. 
 

Tak til drengene for en god oplevelse, tak til forældrene for lån af deres dren-
ge, og tak til dem der tog med op og støttede dem. 
                                                                                                                                           Bjarne 
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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@mail.dk 
xpost@sport.dk 

Nord-Als Boldklub’s klubblad 

SPORTEN’s ”Distributionshold og chefredaktøren” var fredag den 8.2.08 sam-
let for at snakke opgaverne for den kommende ”bladsæson”. 
Fra venstre ses Ib, Finn, Benny, Børge og Peter. Udvalget takker NB for mid-
dagen på FRIENDS og melder klar ud: Vi er klar til jobbet og håber på, at stof-
fet til bladet fremover vil ”vælte ind”, så vi får rigtig meget at lave med at levere 
et fyldigt og spændende klubblad til medlemmerne.   


