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Oprykning til serie 3 på rekordtid 
Klubbens førstehold muntrede sig for blot 8 måneder siden i serie 5, men på 
rekordtid er denne tilværelse blevet forvandlet med en utrolig flot oprykning til 
serie 3 – i alt 2 oprykninger på under 8 måneder er blevet til en realitet. Den-
ne helt enestående præstation, kan selvfølgelig kun lade sig gøre da alle se-
rierækker skal have afviklet sæsonen efter samme model som de “store li-
ga’er”, hvor sæsonen starter umiddelbart efter sommerferien i august, og 
slutter i juni året efter. 
Vore senior knægte formåede dermed at følge succes’en op fra sidste år, de 
vandt serie 4 rækken meget overbevisende uden nederlag med 9 sejre og 2 
uafgjorte – og med en suveræn målscore for de 11 kampe på hele 41-7  - alt 
dette kom i hus via et stensikkert og arbejdsomt forsvar, en utrolig slidstærk 
og løbevillig midtbane, et rigtig giftigt og målsøgende angreb samt skarpe 
input fra sidelinjen – flot gutter ! 
Når jeg så skriver ”flot gutter”, gælder det ALLE vore senior herrer, og det til 
trods for 2.holdets pauvre resultater i kampene – men ALLE skal og bør ro-
ses, idet alle har været medvirkende til førsteholdets succes, som blev     >>> 
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Sommerhygge på både grønsvær og i klubhus 
Sommeren er over os, og traditionen tro fortsætter vore senior herrer trænin-
gen i løse rammer med en gang ”sommerhygge-bold”, for alle i senior- og 
oldboysafdelingen, der lyster. Der hygges på grønsværen omkring Nordals 
Idrætscenter hver tirsdag og torsdag fra kl.19, så længe der er tilslutning nok. 
Senior træningen starter på normalvis igen tirsdag den 22.07.2008 kl.19. 
 
Apropos sommerhygge, så er der ligeledes dømt hygge i klubhuset fremover, 
idet vi for nylig er blevet koblet på Danbo’s tv kanaler. Vi har derfor nu mulig-
hed for fx. at se noget godt fodbold, når der er noget spændende på de for-
skellige kanaler, samt når vi puster ud eller blot mødes i klubhuset. Så har 
man lyst til at nyde en kamp i fælles skab, kunne klubhuset være en mulig 
ramme. 
Vi håber mange vil benytte sig af muligheden, og håber derved at kunne høj-
ne klubfællesskabet i NB – så kom alle mand m/k! 
                                                                                                     Jesper Thomsen 

Oldboysafdelingen, foråret 2008  
Forårssæsonen er nu afsluttet også for Oldboyafdelingens vedkommende, 
men modsat senior afdelingen, er vi kun halvvejs i sæsonen, så vi holder 
sæsonafslutning til vanlig tid. 
I år er der ikke nogen af vore hold, der blander sig i toppen af deres respekti-
ve rækker. Det har vi ellers været vant til. Måske har Masters, De grå Pante-
re, til gengæld haft deres bedste sæson til dato. 
Når ingen af vore turneringshold blander sig i toppen, er der dog nogle gode 
forklaringer. Vi har været plaget af en del skader, specielt for Veteranernes 
og Superveteranernes vedkommende. Derfor er der flere gengangere på de  

 
 

grundlagt via en kanon indsats på træningsbanen. Jeg synes virkelig, at alle 
kan være stolte af sig selv. Knægtene har udvist utrolig stor iver for at komme 
til træning, samt at blive en del af succes'en, det er bare et fornemt snit mht. 
træningsfremmøde de har præsteret. ALLE står sgu’ klar 5-10 minutter før 
træningen starter, endda ”Schwabi”, selvom han må skynde sig lidt indimel-
lem, men han er jo også en mand med mange jern i ilden. 
 
Jeg håber, at vi alle vil holde fast i den supergode kurs, da førsteholdet, når 
de må dyste en række højere oppe efter sommerferien, får brug for ALLES 
indsats og konkurrence ved både træning og i kamp. 
Så fortsæt bare i samme spor gutter – og jeg tror faktisk vi begynder at kunne 
lokke nysgerrige til stadion, for at se hvad vi har gang i, her i NB. 
 
Hermed et kæmpe stort tillykke til ALLE vore knægte i seniorafdelingen – 
SUPER FLOT indsats ! 
                                                                                                                         Jesper Thomsen 
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2 hold, som har spillet 2 gange om ugen. På den måde er der måske opstået 
endog flere skader. De tørre og hårde baner, har selvfølgelig også deres an-
del i skaderne. Faktisk har vi for nyligt måtte melde afbud til en kamp, af sam-
me grund. Vi har også fået klubbens kasserer, som også er holdleder for Su-
perveteranerne, samt en Masters i kamp. Ifølge sædvanligvis velinformerede 
kilder, var de fuldt på højde med resten af Superveteranerne. 
Humøret holdes dog altid højt, og kammeratskabet trives som altid. Alle hold-
ledere er nu også udstyret med det seneste nye indenfor NB træningsdrag-
ter, og gør dermed en god figur når de viser ”NB flaget” rundt omkring i lands-
delen. Tak til klubben for dragterne.  
Til slut vil jeg gerne takke alle holdledere for deres indsats i foråret. 
                                                                                                Erik Raun Jensen 

Ellers synes jeg, at der er blevet taget godt imod de nye spiller på holdet, og 
der har været en god stemning i løbet af hele foråret. Dog endte vi helt nede 
på en 8 plads, så en plads i B-rækken til efteråret bliver lige til at overkomme. 
Når jeg nu har muligheden, vil jeg gerne takke Mogens (”Mogge”) der har 
været en god hjælp/assistance når jeg ikke selv har været til stede til kampe-
ne. Hvem ved ??? 
Måske har vi en kommende coach når jeg engang skal på pension  ;-) 
Tak for indsatsen til hele holdet i foråret. Go’ ferie!                               Carsten Holm 

Oldboys  
Med en god sæsonstart på hele 18 spillere + 2 på standby, så det ellers lo-
vende ud. Vi fik da også en god start og var blandt de 5 bedste langt hen af 
vejen. Men som altid kom skaderne og det begyndte at knibe med spillerne 
og dermed spillet. 
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Veteraner  
Foråret er ikke gået som vi kunne have ventet os, vi kom ikke så godt fra 
start. Men efter et par kampe er vi kommet ind på sporet, men nogle kampe 
har vi smidt point væk mod kampens slutning. Det kan være vi skal træne i 
sommerferien, for det kan være der problemet ligger. 

Superveteraner  
Superveteranerne har haft et lidt svingende forår med gode og knap så gode 
resultater. Vi har formået at slå topholdene, for så at tabe eller spille uafgjort 
med de hold, som ligger under os. Vi ligger for nuværende midt i rækken, og 
har fået 11 point for 9 kampe. Efter forårets 11 kampe ligger vi på 6. pladsen. 
Foråret har været præget af mange skader, og det har bevirket, at det til tider 
har været svært, at finde 11 mand, som kunne spille. Det tror jeg også har  

Men vi slutter da ikke sidst; efter forårets 11kampe, ligger vi på 8. pladsen. 
Jeg håber det går bedre efter ferien. Hvad spillere angår er vi desværre løbet 
ind i mange skader, nogle også langvarige. Det har været nogle kampe hvor 
vi kun har været 11 mand,  så det har været et problem med udskiftning, men 
spillerne har kæmpet så godt de kunne,  tak for det! Til sidst vil jeg godt øn-
ske alle en god sommerferie.                                                          Gunnar Carl 
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www.danskebank.dk 
 

Tænk på penge 
når det passer dig... 

haft indflydelse på nogle af resultaterne. Skaderne tror jeg bl.a. skyldes de 
hårde baner, vi har spillet på. Hvis de skadede spillere er klar til efterårs star-
ten, så håber vi på mere stabilitet og gode resultater. 
                                                                                                                                               Kurt Nissen 
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En mandag aften på stadion 
Mandag aften den 19. maj mødtes som sædvanlig de trofaste medlemmer af 
"Masters" for at spille  en god times småbold. Denne aften havde 10 spilere 
givet møde, og i det fine forårsvejr blev det en rigtig god aften. Vi gamle dren-
ge har det altid sjovt med hinanden. Der bliver drillet på livet løs uden brod 
eller dårlig omgangstone, og på banen tager vi så meget hensyn til hinanden 
som overhovedet muligt, når man i betragtning, at fodbold (småbold) jo er en 
kontaktsport. 
Denne mandag aften havde vi fornøjelsen at møde klubbens dygtige og flitti-
ge fotograf Peter Glock, og i løbet af aftenen snuppede den gode Peter lige 
et par billeder til "Sporten" af os gamle gutter. 
Lodtrækningen magede det således, at der blev dannet 2 meget jævnbyrdige 
hold, det ene bestod af Jørgen Zeuner, Hugo de la Motte, Alf Berger, Rüdiger 
Paustian og Ejnar Hansen, medens modstanderholdet kom til at bestå af 
Bent Riemer, Søren Schmidt, Thomas Damgaard, Kedde Strojek og Carl Erik 
Rasmussen. 
Efter 1 time og 5 minutters intens fight sluttede opgøret 3-3, hvorefter alle 
kunne fortrække til omklædningsrummet og en velfortjent øl eller vand samt 
et godt bad. Denne 3. halvleg blev som altid en god hyggestund, inden  delta-
gerne sivede ud for at vende hjem, flere med godt trætte og ømme ben. 
                                                                                                             Carl Erik 



LANGESØ 

HERREFRISØR 
v/ John H. Rasmussen 

Mågevej 2, Tlf. 74 45 12 31 
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U7-U8'ere maskotter ved Superliga oprykningsfest 
Det var tidligt søndag morgen og solen strålede om kap med de små forvent-
ningsfulde hoveder. Vi kørte af sted mod Haderslev, humøret var højt og alle 
spændte. Dagens ramme skulle være 1.divisionskampen imellem Sønderjy-
skE og Lolland Falster Alliancen. Efter ankomst og lidt instruktion begik vore 
spillere sig ned i omklædningsrummene, meget tændte, for hvad ville der nu 
ske? 
Ungerne fik så desværre ( hvis du spørger forældrene ) udeholdet, som de 
skulle gå ind på banen med. SønderjyskE's spillere var dog flinke, og var 
henne for at give high five til alle vores spillere også. Min dreng, William, 
fik Michael fra Lolland at gå ind med, hvilket gjorde, at der blev heppet kraf-
tigt på Michael hele kampen. Dermed var fremtiden også på plads: 1 sæson 
som professionel hos Lollandfalster og så professionel hos Liverpool. 
Efter indmarch og bukken, var der plads til dem på tribunen, derfra så de så 
hele kampen, måske ikke den bedste kamp, som i øvrigt endte 0-0-, men 
hvad gør det, når man nu havde været med til at starte det hele. 
Efter kampen landede der en helikopter midt på banen, og ud kom champag-
ne til spillerne pga. oprykningen til Superligaen. Flot og spændende så det 
ud. Så kunne vi, efter en lang dag køre hjemad igen med bilen fuld af meget 
glade og meget trætte børn. 
En super god dag, og god idé - drengene fik en stor oplevelse. Så tak til NB 
og SønderjyskE. 
                                                                                               Jørgen Bundgaard 
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”Nordals tog det meste”. Sådan lød 
overskriften på en artikel i Jyske Vest-
kysten, søndag 6. april 2008. Dagen 
før var der på Alsion bl.a. blevet ud-
delt hæder til de personer/hold i Ny 
Sønderborg kommune, der som mini-
mum havde vundet et jysk mester-
skab, eller deltaget ved EM eller VM. 
Her blev NB’s U14 drenge hold hæd-
ret. Holdet vandt Region 4 Cup. 
Samme dag blev der også overrakt 
en pris i hver af 7 forskellige kategori-
er. 
I 3 af de 7 kategorier havde Folkeop-
lysningsudvalget udvalgt en indstilling 
fra Nordals Boldklub. 

Hæder til NB’ere 

Årets instruktør/underviser, blev Karin Skov Thorst ed 
Karin er træner for pigerne i Nord- Als Boldklub. En trænerfunktion, som nor-
malt er en meget svær post at besætte.    >>> 
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NB har i oldboysafdelingen fået 
et nye ”segment”, nemlig deres 
”Masters”, eller mere rammen-
de som deres kælenavn fortæl-
ler ”De grå pantere”. Det er 
med stolthed og glæde at NB 
kan præsentere ”De grå pante-
re” og at klubben kan rumme 
sådan en specialitet. 
Med en gennemsnitsalder en 
del over 60 år er det impone-
rende, at denne trup er i sving 
hver uge, både sommer og 
vinter. 

Da Karin flyttede til Nordborg sammen med familien meldte Karin sig selv 
som træner for pigerne. 
Karin har formået at skabe succes for U-12 pigerne, hvor holdet senest har 
kvalificeret sig til det jyske mesterskab i indefodbold sammen med Jyllands 7 
andre bedste hold. Udendørs blev det til et kredsmesterskab og en semifina-
leplads om JM. 

 

Karin er en af de få som tager sådan en udfordring op – og fortjener derfor at 
blive hædret for indsatsen.                                                                           

Årets talent, blev Jesper Damberg  
Jesper spillede i 2007 i NB på U14 mester-
rækkeholdet. 
Til trods for at Jesper var 1.års U14 spiller 
har han været en stor garant for, at dette 
hold fik så stor succes i sæson 2007. 
Jesper er en offensiv spiller med stor teknisk 
kunne og han har på den baggrund deltaget 
i diverse talentsamlinger under JBU. En spil-
ler som Jesper må vi erkende – har vi kun til 
låns! 
Det er med stor glæde, at der nu er anled-
ning til at kunne hædre Jesper for hans 
ihærdighed og store talent  
 
Årets nye aktivitet, blev Masterafdelingen  

Masters mastere (holdledere) er Hugo De La Motte, Bent Riemer og Carl Erik 
Rasmussen og dermed er denne trup i særdeles kompetence hænder. 
Så en velfortjent hædring til Nord-Als Boldklub for denne nye aktivitet. 
                                                                                                                          Michael Werner 
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Stationsvej 4 , Nordborg 
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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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Som det ses på billedet, har vore herrer for nylig fået nyt tøj at træne i, og vi 
ser slet ikke så ringe ud, hvis vi selv skal sige det. 
Grunden til at alle kan bryste sig til træning i ens træningstøj, skyldes faktisk 
cheftræner Walter Schwaermer, idet det var en del af hans 
”kontaktforhandling”, at han IKKE ville modtage et trænerhonorar som sådan,  
en utrolig flot gestus, helt uden sidestykke ! 
 
Derimod skulle der afsættes midler til gavn for spillerne, og seniorudvalget 
blev opfordret til at lave en model for, hvordan man kunne give spillerne en 
”gulerod” – dvs. gøre det attraktivt at spille på 1.holdet, og samtidig styrke 
fællesskabet. Ved fælles hjælp blev en model skruet sammen, hvor viljen til 
at komme på førsteholdet honoreres, samt det at man yder en ekstra indsats 
til træning – det skal siges, at alle uanset rang har haft mulighed for at kom-
me i besiddelse af det flotte træningstøj, blot på lidt forskellige betingelser. 
 
Tøjet, der i øvrigt er nummereret for hver enkelt spiller, består af et T-shirt, 
shorts-sæt, samt et Knickers-sæt er af mærket Hummel, og det er blevet er-
hvervet til en yderst favorabel pris hos vor sponsor SPORTIGAN. 
 
SPORTIGAN takkes hermed mange gange for handlen, hvilket også må si-
ges at være en flot gestus overfor NB. 

Klæder skaber folk 
Med dette ordsprog og forårets resultater i tankerne er vore senior herrer ble-
vet rigtig godt kørende i år. 
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FEST-I-BY 2008 
Sportens udsendte medarbejder mødte formanden for FEST-I-BY, Poul 
Lyngkilde om søndagen – umiddelbart efter kl. 17.00, hvor Festpladsen lige 
var lukket og hjælperne i fuld gang med at tømme det store Festtelt for borde, 
stole og barsektioner. 
 
Jeg spurgte Poul, hvordan han havde oplevet dette års FEST-I-BY? 
”Selvom Bededagsferien faldt usædvanlig tidligt i år, så må jeg sige, at vejr-
guderne har været med os. Torsdag aften blev vi dog nødt til at lukke pølse-
boden og det lille øltelt ned før tiden på grund af den kraftige og kolde blæst, 
men ellers kan vi bestemt ikke klage over vejret.” 
 
Hvad gik godt og hvad gik skidt? 
”- Ja men i det store og hele klappede det alt sammen, som vi havde planlagt 
og forventet. Damefrokosten havde et rekordstort antal deltagere. Orkestret 
var nyt i år, - men blev i overvejende grad modtaget positivt af de fleste. Til 
ølsmagningen kunne vi godt have ønsket os flere end de 80 deltagere, som 
havde købt billet til dette arrangement, som også indbefattede en let menu. 
Ølentusiasten Torben Matthews gjorde det virkeligt godt, - men også lidt for 
længe, så da buffeten endelig var gjort klar, så kastede deltagerne sig over 
maden, som til gengæld hurtigt blev spist op.” 
 
Hvordan forløb jeres nye tiltag? 
”Sportigan-Cup blev en stor succes med en halv snes hold, som kæmpede 
bravt om de flotte præmier. 
Nordborg frivillige Brandværn lavede en flot opvisning, som trak en del men-
nesker og endelig gjorde Niels Plys fra Lalandia det virkelig fremragende 
søndag eftermiddag. Han kan bare det med at fornøje og more børnene.” 

På billedet her ses Jørgen Bundgaard 
og Sebastian Kjær Christensen. 
 
Jørgen og Sebastian fik vi jo lige lok-
ket i tøjet. Sebastian har været aktiv 
senior spiller i foråret, og Jørgen har 
de tidligere år været i gang på oldboys 
fronten. 
 
Til slut vil jeg gerne på alle senior her-
rers vegne viderebringe en stor tak til 
Walter, din gestus er virkelig blevet 
værdsat – tak fra os alle !  
                                     Jesper Thomsen 
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                                         Festpladsen på Luffes Plads 

 
Nu var det kun anden gang FEST-I-BY blev afholdt på Luffes Plads, hvordan 
synes I og TIVOLI om at være på denne plads? 
”Jo, vi er sådan set godt tilfredse med forholdene, - bortset fra at vi skal hente 
og bringe en del materialer i Idrætscentret, hvilket giver en noget længere og 
tidskrævende transportvej. Vi savner også en stor industri opvaskemaskine, - 
men ved fælles hjælp klarede vi også disse ting. Kjærs Tivoli har givet udtryk 
for, at det ikke ”var så ringe endda…” De var specielt godt tilfredse med sal-
get af armbåndene om lørdagen, - bånd som gav fri adgang til alle de køren-
de forretninger i et ubegrænset antal gange”. 

”SPORTIGAN” blev en stor succes  -  her ses vinderholdet fra ”Brøndby” 
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Trængsel ved Fest-i-by boderne 
 
Og så har jeg kun et spørgsmål tilbage. Hvor stort et overskud regner du 
med, at FEST-I-BY vil give i år? 
”Selvom det er for tidligt at sige det præcise tal på nuværende tidspunkt, så 
tror jeg, at det kommer til at ligge en smule over sidste år, hvor vi endte på 
ca. 50.000 kr. Og hvis jeg må komme med en supplerende bemærkning her 
til sidst, så skal det være at bringe en stor tak til alle de frivillige hjælpere, 
som igen i år har ofret mange timer på at stable denne byfest på benene. 
Uden jer kan vi simpelthen ikke gennemføre et så stort arrangement. Jeg 
håber, vi kan trække på jeres arbejdskraft igen til næste år.” 

Sven Erik Frederiksen 

Fakta om det nye ”fodboldår” 
Søndag 22. juni blev den igangværende 11-mandssæson med op- og ned-
rykning fra Jyllandsserien til og med Serie 5 afsluttet.  
Afslutningen på JBU's forårssæson 2008 bliver derfor noget anderledes end 
sædvanligt. Det skyldes overgangen til en ny turneringsafvikling, der går fra 
efterår til forår - i stedet for som tidligere med turneringsstart i foråret. 
 
Senior – kvinder og herrer  
Med baggrund heri går JBU Turneringer i gang med at lave nye puljeinddelin-
ger, og disse vil være tilgængelige på JBU’s hjemmeside fredag 4. juli. 
 
Ungdom 
Med baggrund i forårets opnåede resultater vil vi gennemføres ombrydning af 
alle ungdomsrækker. De nye puljeinddelinger vil være tilgængelige på JBU’s 
hjemmeside fredag 4. juli.   >>> 
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Seminar for bestyrelsen i Nord-Als Boldklub 
Fredag den 27.06. 2008 afholdt bestyrelsen et seminar med temaet ” Senior-
fodbolden i NB - hvordan sikrer vi, at vi forbliver på mindst serie 3-niveau”. 
 
Vi skulle i den sammenhæng have en åben drøftelse af muligheder og van-
skeligheder i forhold til at styrke tilgangen til seniorfodbolden og også sikre 
bedre rammer for de nuværende seniorspillere. 
 
Der kom mange gode input og det var helt klart, at disse drøftelser har givet 
stof til videre arbejde for både bestyrelse og seniorudvalg. Jeg vil ikke kom-
me ind på detaljerne her i denne sammenhæng. Men der var helt akutte for-
hold, som vi allerede samme aften tog hul på. 
 
Det drejede sig om at sikre, at vi også fremover som minimum har et 2. hold, 
som presser spillerne på 1. holdet og som også sikrer, at vi kan få trænings-
aftener med flere muligheder og således også med god kvalitet. Her bliver 
opgaven at styrke fællesskabet i og omkring 2. holdet. 
 
Derudover er der nu en masse input til sortering for bestyrelsen. Det er lige 
fra billige pølser til alle vore hjemmekampe og til mere honorar til vore træne-
re. Der blev ligefrem opfordret til at afsætte en stor sum penge til at afprøve 
nogle tiltag, som i første omgang koster en del penge, men som siden hen 
kan vise sig at være indtægtsgivende, hvis det kan skabe et større volumen i 
både spillerantal og omsætning fra tilskuere.   >>> 

Der tages udgangspunkt i, at de hold som i foråret deltog i de forskellige ræk-
ker også ønsker at deltage i efterårets turnering. 
 
Rækkebetegnelser – ungdom efterår 2008 
Som følge af vending af turneringen skifter ungdomsrækkerne navn fra efter-
årsturneringens begyndelse. U-12 bliver til U-13, U-14 bliver til U-15 osv. 
 
Dette var i al korthed et resume’ af de nye forhold som vendingen af turnerin-
gen afstedkommer. Dette kan læses meget udførligt på JBU’s hjemmeside 
(hvis man vil vide mere). 
Denne information er kun aktuel her i år, hvor vendingen af turneringen bliver 
indført. Siden hen bliver dette jo helt almindelig dagligdag. 
 
At vi kan fejre oprykning hos senior (se andetsteds i bladet) og at vi ikke lige 
har helt styr på det med afslutningsfesten er jo en konsekvens af vendingen 
af turneringen. Vi skal jo til at holde afslutningsfest om sommeren. Mere om 
dette følger. 
                                                                                                                                             Jens 
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Ridepladsen 1 
Tlf. 74 45 15 51 

 
Besøg klubbens hjemmeside 
www.nordals-boldklub.dk 

med følgende sider: 
Aktivitetskalender, Bestyrelsen, 

Fest-i-by, Club 22, Damefodbold, 
Historie, Hjælpebanken, Resultater, 

NB-navne, Kontingent, Lottospil,  
Om NB, Oldboyafdeling, 

Seniorafdeling, Træningstider, 
Ungdomsafdeling, JBU 

Og masser af billeder! 
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DBU’s pigeraket  
landede i Nordborg for at give alle piger 
en anderledes og spændende oplevel-
se med fodbolden. Hele universet var 
med i raketten, ingen planeter mangle-
de. Der var både månefodbold, der var 
gæster med fra Saturn der lærte dem 
crocket med store stave, der var mæl-
kevejen hvor man både skulle hoppe og 
kravle, ja der var ingen planeter man 
simpelthen ikke havde lyst til at besøge. 

Deltagerne ved årets bestyrelsesseminar 
 

På de kommende bestyrelsesmøder samler vi så op på de forskellige input 
og beslutter herefter grundlaget for de videre initiativer. At vi skal i arbejdstø-
jet er vi dog ikke i tvivl om! 
Dermed ønskes alle i klubben en god sommer – og tak til alle for en stor ind-
sats i klubbens tjeneste. 
Uden denne indsats ville en hel del af ovenstående input være helt akademi-
ske. Der var ganske enkelt ikke ressourcer til sådanne tiltag. 
Held og lykke med turneringsstarten her i august! 
                                                                                                                                             Jens  

Alt blev styret af ”rumchefen” Lone, som på en god og inspirerende måde 
havde alle pigerne med på rundrejsen, hun skabte vindere i alle størrelser. 
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Ny hjemmeside og ny webmaster 
Når den nye sæson starter her i august sker der også en anden stor synlig 
ændring i klubben. 
Nord-Als Boldklub skifter her webmaster og får med dette skift også et nyt 
hjemmeside-layout. 
Vor nye webmaster hedder Søren Vang Jørgensen og han er et kendt ansigt 
klubben. Han spiller både senior- og oldboysfodbold og han er også manager 
for 2. holdet.  >>> 

Da rumrejsen var slut blev ALLE kåret til vindere. 
Der skal også lyde en stor tak til dem der afsatte til at hjælpe pigerne på rum-
rejsen.                                                                                Preben Christensen 



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@mail.dk 
xpost@sport.dk 

Nord-Als Boldklub’s klubblad 

Vi ser frem til Sørens nye 
ideer på hjemmesidefronten 
og kan i den sammenhæng 
kun opfordre til, at samtlige i 
klubben fodrer Søren med 
informationer, fotos (stort 
set alle har mobil med ka-
mera!) og andre input. 
 
Søren bliver ikke fotograf i 
klubben. Han bliver heller 
ikke skribent.  
Derfor er det endnu mere 
nødvendigt, at alle bidrager 
med input til siden. 

NB’s ”gode gamle hjemmelavede”  
hjemmeside går på ”pension” 

Vor nuværende webmaster, Peter Glock, har været meget opsøgende og 
samtidigt også klub-fotograf. Dette har givet mange fine forsider med nye 
billeder og tilhørende tekst. Peter vil stadig tage fotos for klubben. Men han 
får ikke automatisk tilknytning til hjemmesiden omkring fotografering. Han kan 
bestilles, hvis man i god tid kontakter ham. Men det skal helt klart også passe 
ind i hans kalender. 
Der skal her lyde en stor tak til Peter for hans indsats gennem 10 år med vor 
hjemmeside og Søren ønskes held og lykke med sin nye opgave i klubben. 

Alle NB’ere ønskes en god sommerferie!Alle NB’ere ønskes en god sommerferie!Alle NB’ere ønskes en god sommerferie!Alle NB’ere ønskes en god sommerferie!    


