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SP      RTEN     

Så er foråret over os. Vejret bliver lunere, træer og buske springer ud og det 
er endelig blevet tid til, at spille om point i seniorafdelingen. Det hårde slid på 
træningsbanen skal nu for alvor bevise, hvor vi står. 
I skrivende stund kan vi allerede nu kigge tilbage på 2 weekender med bold 
på Langesø Stadion. 1.holdet har spillet 2 kampe hvoraf én er vundet og én 
tabt. 2.holdet er endnu ubesejret da de i deres første kamp vandt 1-0 over 
Egen. 
Græsset bliver grønnere og banerne jævne og spilbare. Om det er det der 
gør det, tør jeg ikke spå om, men de sidste par træninger har vi været en 25-
30 mand og tæller man afbud med, helt oppe på 39. Det er fantastisk, at se 
så mange møde op og spille bold i seniorafdelingen og det er endda nogle år 
siden der har været så mange. Det betyder jo, at der vil blive en kammeratlig 
konkurrence, for dem med ambitioner om serie 2 bold, samt en noget brede-
re trup. >>> 

Årets første turneringskamp. NB’s 1.hold løber på banen sammen med U9 drenge  
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Damerne har op til forårs sæsonen 
fået tilbud om, at købe samme træ-
ningsdragter som herrerne, hvilket der 
er rigtigt mange der har taget imod. 
Så er de også klar til sæsonens kam-
pe om point og klædt på til, hvad ham 
fra oven måtte byde dem af vind og 
vejr. 
Nu hedder det jo serie 2, og med det 
kommer også nogle nye udfordringer. 
Vi har stablet et kampprogram på be-
nene, som er blevet taget rigtigt godt 
imod. Vi har fået en masse dejlige 
børn til, at løbe med ind på banen.  
 
Der er kommet nye udskiftnings skure 
og måltavlen virker endnu. Der er ble-
vet arbejdet hårdt på at finde sponso-
rer. Så derfor skal der herfra lyde en 
stort mange tak til alle de personer, 
der på den ene eller anden måde, har 
haft en lille finger med i spillet og sam-
tidig også en stor tak til alle de frem-
mødte tilskuere der forhåbentlig nyder 
godt af disse nye rammer. 
Med håbet om et godt forår. 

Klaus Kjærgaard, formand seniorafdelingen 

NB’s 1.hold før kampen mod Broager, denne gang løb de sammen med U10 drenge på banen 

Martin styrer musikken på Langesø Stadion 

Billederne på denne side er fra lokal-
opgøret i Serie 2 mod Broager lørdag 
den 18. april som endte uafgjort 0-0. 
Ugen før blev Starup slået med 3-2, 
så i skrivende stund har 1.holdet fået 
4 points i de første 3 kampe. (Red.)   
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Glæd dig til ”NB-DAGEN 2010” 
Efter en lang og kold vinter er udendørs sæsonen igen gået i luften og hvor 
er det godt at se, alt den energi og iver børnene udstråler, efter en god gang 
træning på grønsværen, eller mudderpølen om man vil… 
 

Vi har i ungdomsudvalget drøftet og 
planlagt forskellige sportslige arran-
gementer for børnene både i efter-
året, vinteren og foråret og vi blev 
hurtigt enige om, at vi gerne ville 
gøre en ekstra indsats ud af den fæl-
les afslutnings dag (NB-DAGEN), 
som er kendt i klubben. 
Derfor er vi allerede nu gået i gang 
med forberedelserne til denne dag, 
som gerne skal blive en dag med 
masse af bold, leg, hygge, samvær 
og ikke mindst en masse glade un-
ger. 
Der ligger en del forarbejde og plan-
lægning i noget sådant, og jeg må 
med min sparsomme viden på områ-
det erkende, at det er med glæde 
jeg har været så heldig, at få kompe-
tent hjælp af Kristian Dreyer og Per-
nille Wind fra senior afdelingen. Vi 
har afholdt det første møde, så for-
beredelserne er gået i luften men 
skulle der være nogle forældre der 
har lyst til at hjælpe os, skal i være 
så hjerteligt velkomne. 

Datoen er fastlagt til den 3. juli , 
så sæt allerede nu et stort x i kalen-
deren for vi skal gerne bruge alle 
medlemmer og meget gerne sam-
men med jeres forældre, søskende 
m.m.  
Dagen vil forløbe udenfor hvor vi vil 
spille lidt bold og lave andre aktivite-
ter om eftermiddagen, og tilskuere 
kan nyde en forfriskning og en grill-
pølse imens.  
 

I år vil vi bede de respektive trænere på alle hold, om at ligge ekstra godt 
mærke til jer spiller, og når dagens aktiviteter er slut vil der i teltet være  >>> 

Arkivbilleder fra arrangementer i 2008 og 2009 
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diverse kåringer, bifald og musik, så 
det kan altid betale sig at give sig fuldt 
ud, for hvem ved om det lige netop 
bliver dig der bliver kåret denne dag.  
 

Herefter vil der sprede sig en duft af 
lækkert mad i teltet og der vil være 
fællesspisning til favorable priser. Da-
gen slutter måske for de mindste her, 
men for de større vil der kommer no-
get god musik fra et lokalt band. 
 

Vi håber meget på god opbakning til 
dagen, hvor fællesskab, sjov og sam-
vær skal være i højsædet, så afsæt datoen allerede nu og skynd jer at melde 
jer til så snart indbydelsen kommer ud. Det vil for klubben og børnene betyde 
meget med en god afslutning på denne sæson. 

Marianne Wind, ungdomsudvalget  

Arkivbillede 2009 

Afdeling Hold 
Seniorafdeling   Serie 2 

Serie 5 
Kvinder 

Ungdomsafdeling  
 
 

U8 drenge 
U9 drenge 
U10 drenge 
U11 drenge A 
U11 drenge C 
U13 drenge 
U15 drenge 
U11 piger 
U13 piger 
U15 piger 

Oldboysafdeling Oldboys 
Veteraner 
Superveteraner 
Supermasters 

NB’s hold i 2010 
Nedenfor en opstilling over samtlige NB-hold i sæsonen 2010. 

U8 og U9 deltager i stævner  

CLUB 22 
Besked til Club 22 medlemmerne: 
Husk kvartalsmødet fredag den 7. maj kl.19.00 i NB’s klubhus . 
Der skal sendes afbud inden den 3. maj hvis man ikke kan deltage i mødet. 



LANGESØ 

HERREFRISØR 
v/ John H. Rasmussen 

Mågevej 2, Tlf. 74 45 12 31 

www.danskebank.dk  
 

Tænk på penge 
når det passer dig... 
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Hæder til NB’s Arkivgruppe  
Lørdag den 10. april 2010 afholdt Sønderborg Kommune sit årlige arrange-
ment for at hædre foreninger og medlemmer under folkeoplysningsloven. 
Begivenheden fandt sted på Comwell i Sønderborg. 
Der hædres denne dag både mestre og de udvalgte fra indstillinger i de for-
skellige kategorier fra foreningerne. 
 

NB havde desværre ingen mestre at indstille, men det får vi forhåbentligt en 
anden gang. Til gengæld havde vi indstillinger (undtagen Årets Aftenskole) i 
de andre kategorier, som kommunen hædrer i. 
 

Kategorierne for 2009 var: 
Årets aftenskole 
Årets talent 
Årets foreningsmedlem 
Årets forening 
Årets instruktør / underviser / træ-
ner /l eder 
Årets ildsjæl 
Årets nye aktivitet 
 
Og ja – vi havde indstillet os selv til 
Årets forening! 
De andre indstillede holder jeg for 
mig selv, idet de muligvis kan kom-
me i betragtning igen. De og nok også andre indstillede er ligeså berettiget til 
hæderen som de udvalgte. Men der skal jo træffes et valg. 
 

Og det valg faldt glædeligvis på NB i kategorien ”Årets nye aktivitet”, hvor 
klubbens nystartede arkivgruppe var indstillet. 
 

Derfor drog Christian Jørgensen (Gegan), Bent Enghoff og Hugo de la Motte 
sammen med NB-formanden til Sønderborg for at modtage hyldest og borg-
mesterhåndtryk. Udover dette fik vi også en blomsterbuket, et diplom og en 
check på 5.000 kr. 
 

Der skal her således også lyde et stort tillykke til arkivgruppen og held og 
lykke med projektet, som allerede er godt på vej. 
 

Udover ovennævnte finder vi også Peter Glock, Carl Erik Rasmussen og 
Bent Riemer i styregruppen. 
 

Det er i øvrigt 3. år i træk, at Nord-Als Boldklub løber med prisen i denne ka-
tegori! 
*Indstillingen til kommunen kan læses på næste side 
 
                                                                                                      Jens Hansen 

Gegan, Bent og Hugo fra Arkivgruppen 
var sammen med formanden Jens på Comwell. 
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*Arkivgruppen er et helt nyt projekt i Nord-Als Boldklub. Der er her både tale om regulært arkivar-
bejde med alt hvad dertil hører – sortering, registrering, bevaring, opsporing og ikke mindst for-
midling. Arbejdet er allerede i fuld gang og man er nu ved at organisere selve det praktiske arkiv-
arbejde. Ligeledes er gruppen ved at lave en web-baseret løsning for at kunne gemme og præ-
sentere materialet. Gruppen har etableret en ledelse. 
 

NB råder over et efterhånden stort arkiv. Her er både håndskrevne protokoller, snesevis af map-
per, udklip og scrapbøger, fotos og film, klubblade, alle mulige dokumenter, diverse klub-gadgets 
samt meget andet spændende. Dette begrænser sig ikke blot til NB’s historie. Der er også tale 
om materiale fra Nordborg Idrætsforening, Havnbjerg Idrætsforening og Nordborg Ungdomsfor-
ening, der blev stiftet den 30. april 1907. Så allerede på dette tidspunkt blev der spillet forenings-
fodbold i Nordborg. Det er vældig interessant. 
 

Men projektet sigter først og fremmest mod at alle, der har tid og lyst, regelmæssigt kan tilbringe 
nogle sjove og hyggelige timer i fællesskab med gamle og nye venner, som på en eller anden 
måde har haft en rolle i foreningslivet på Nord-Als. Initiativet er åbent for alle. Men interessenter-
ne er aldersmæssigt nok overvejende i kategorien 60plus. Dermed får vi nu samlet tidligere lede-
re, spillere og venner til mange minderige møder. Dette fællesskab ser mange frem til. 
 

Bestyrelsen i Nord-Als Boldklub er både stolte og beærede over, at vi med dette initiativ får end-
nu en spændende gren på vort alsidige NB-træ. 

Sportigan Cup 2010 
Den 13. marts mødtes 26 friske fod-
boldspillere, tilhørende dommere, tur-
neringsudvalg og andre hjælpere til en 
træningsturnering som opstart på 
udendørs sæsonen. Turneringen eller 
stævnet, om man vil, er for oldboysaf-
delingens medlemmer, det vil sige os 
”gamle drenge” der er fra 32 år til end-
da noget ældre. 
 

Det er et stævne med stolte traditio-
ner. Den blev afholdt for første gang i 
1989, og i år var det derfor 22. gang 
stævnet blev afviklet ved Nordals 
Idrætscenter (husk at tælle start og 
slutåret med). Undervejs er turnerin-
gen blevet kaldt Gule Ærter turnering, 
Piccolo Cup og siden 2007, Sportigan 
Cup. Som det fremgår af de sidste to 
navne er stævnet nu sponsoreret. Det 
har været tilfældet siden 1997. Vores 
nuværende sponsor, Sportigan i Nord-
borg, har været vores sponsor siden 
2007. 
 

Efter en grundig seedning, blev der trukket lod om holdsammensætningerne. 
I år blev det til fire hold i alt. >>> 



9 

Nordborg 

 

 

NB træningsdragt 
NB shorts og T-shirt 

: Kun 400 kr. 
: Kun 250 kr. (sætpris) 

TILBUD 
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To hold med seks spillere, mens de sidste to hold havde den luksus at have 
en udskiftningspiller med. Det var absolut en fordel med en udskiftningspiller, 
idet der blev spillet effektivt 1½ times fodbold på to syvmandsbaner. 
Mon ikke den ene eller anden havde lidt ømme ben bagefter? 
 

Da stævnet blev planlagt, regerede kong vinter stadig, men nøjagtig til tiden, 
så vi prinsesse forår spire frem. Vejret var faktisk perfekt. Undervejs operere-
de vi med nødplaner med indendørs fodbold, men ”Rigtige mænd spiller 
udendørs fodbold året rundt”, citat De Grå Pantere. For udenforstående er 
”De Grå Pantere” seniorerne i vores afdeling. De mødes én gang om ugen, 
året rundt – selvfølgelig til - udendørs fodbold. Vinteren 2009/2010 har dog 
været en undtagelse. 
 

Efter nogle tætte kampe, hvor den ene dommer måske gjorde sig lidt uheldigt 
bemærket, og en dobbeltturnering stod vinderholdet fast. Holdet bestod af: 
Mogens Nielsen, Søren Vang, Benny Larsen, Jesper Kirkegaard, Torsten 
Sacha og Frank Petersen. 
Jørgen Bundgaard fra Sportigan overrakte præmier til de, ifølge nogle, heldi-
ge vindere. Men også holdene på anden og tredje pladsen havde Jørgen lagt 
nogle flotte præmier frem til. 
Som afslutning på en dejlig dag kunne vi nyde grill pølser med kartoffelsalat 
og hinandens selskab, mens vi så Superliga kampen mellem OB og Sønder-
Jyske. (SønderJyske vandt i øvrigt 1-1 ;o). 
 

Vågnede du op til en rund fødselsdag eller kender du én eller anden som 
stadig ikke har modtaget opkaldet fra landstræneren, vil jeg her minde om, at 
man stadig kan nå at spille på Byens hold i Nord-Als Boldklub. Oldboysafde-
lingen har fire hold tilmeldt den udendørs turnering 2010 fordelt på årgange-
ne 1978 og fremefter.  
 

Klubbens trofaste fotograf Peter Glock har leveret dokumentationen på hvem 
der mødte op, samt et stemningsbilleder fra stævnet. 
                                                                                 Erik R. Jensen, oldboysformand 



Skal der festes? 
Vi udlejer: 

Borde 
Stole 

Tæppeplader 
Scene 

 

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

Storegade 27Storegade 27Storegade 27Storegade 27    

Tlf. 73 63 10 10Tlf. 73 63 10 10Tlf. 73 63 10 10Tlf. 73 63 10 10    
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Tips & Lotto 

SHELL NORDBORG 
 Th. Brorsens vej 1 - Tlf. 74451704  

Stationsvej  -  Nordborg 

Tlf. 74 45 05 33 

Nordborg 
Holmgade 39 

Tlf. 74 45 14 57 

  

  

  

  

Serviceproblemer? 

Ring til el-fagmand! 

JEL-CENTER 

74 45 01 52 

Ledig 

reklameplads 
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Nord-Als Boldklub arrangerer i samarbejde med 
DBU en uge med fodbold på skoleskemaet i ferien! 
DBU’s Fodboldskole er den originale, 
danske "Fodboldskole".  

Fodboldskolen er for alle drenge og 
piger født 1996-2002 og afvikles på 

Nordals Idrætscenter i uge 27 i 
dagtimerne fra mandag til fredag. 
Der er åbent for tilmelding for børn og 
unge, der såvel i forvejen spiller fod-
bold i en klub, som for dem der bare 
gerne vil være med til en sjov fodbold-
uge i sommerferien. 
 
Piger på Fodboldskole?  
Ja, absolut!  
Når grupperne på fodboldskolerne 
bliver sammensat, prioriterer vi fortsat 
at pigerne så vidt muligt kommer i re-
ne pigegrupper på de enkelte fodbold-
skoler. 
 
Billetbestilling og pris  
Temaet i 2010 er 'Træn som VM-
stjernerne' - teknisk træning gennem 
spil. 
 
Et tema, der i høj grad knytter sig til 
DBUs nye koncept inden for dansk 
børne-og ungdomsfodbold. Udgangs-
punktet er, at al træning skal være 
med bold. Der spilles på mindre baner 
og med flere boldberøringer. Dette 
giver deltagerne god mulighed for at lære alle tekniske færdigheder i spilrela-
terede situationer. Læs gerne mere om årets tema på 
www.dbufodboldskole.dk 
 
Spillerne inddeles efter alder i grupper med maksimum 16 piger/drenge, og 
så vidt muligt forsøges der også at lave rene pigegrupper. Der vil således 
blive rig lejlighed til at sparke, drible og heade til bolden under kyndig vejled-
ning af vores dygtige fodboldskoletrænere. 
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Deltagerne bor hjemme, og må i samarbejde med deres forældre selv sørge 
for transporten til og fra fodboldskolen hver dag. Frokost skal medbringes. 
 

Deltag på DBUs Fodboldskole og få blandt andet: 
- Det flotte  landsholds-træningssæt bestående af Adidas fodboldtrøje, shorts 
  og strømper 
- En flot drikkedunk 
- En uge med spændende og lærerig fodboldundervisning med hensyntagen 
  til alder og niveau 
- Muligheden for at møde nye venner 
- Et diplom for deltagelse på DBUs Fodboldskole 2010 
- En billet til Legoland (værdi kr. 245,-) 
- Mulighed for gruppefoto 
 

Pris pr. deltager: kr. 695,- inkl. gebyr. 
 

Har du spørgsmål til NB´s fodboldskole, så kontakt fodboldskoleleder Søren 
Sørensen på tlf. 74 49 07 89.  
Da det erfaringsmæssigt hurtigt bliver udsolgt, bør man være hurtigt på af-
trækkeren. Ellers ”løber” andre med de lokale pladser!  
                                                                                   Jens Hansen / Anders Ebsen 
Billederne er fra sidste års fodboldskole 
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René Schwab 

Rasmus Rieck Nikolai Rieck Thom Jørgensen 

Martin Nissen Martin Lyshøj Hansen Lars Hansen Martin Hansen 

Jesper Larsen Johnny Snor Thomas Juhl André Berglund 

Brian Poulsen Dennis Nielsen Klaus Kjærgaard 

Martin Wind 

NB’s ”flagskib” i Serie 2 
Det bliver spændende at følge klub-
bens bedste hold i turneringen 2010. 
Træner Kristian Dreyer (1) og holdle-
der Henning Carlson (2) ses her sam-
men med *1. holds truppen som den 
så ud ved første turneringskamp.  

1 2 

*Galleriet med max.16 spillere aktualiseres hver gang en ny SPORTEN udkommer under turneringen.  



NORDNORDNORDNORD----ALS AUTOVÆRKSTED ALS AUTOVÆRKSTED ALS AUTOVÆRKSTED ALS AUTOVÆRKSTED ApSApSApSApS    

Nordborgvej 54, Svenstrup, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 63 06 

Alle former for reparationer udføres! 

rohleder sportrohleder sportrohleder sportrohleder sport    
 

Gågaden  -  Sønderborg  -  Tlf. 74 42 41 10 
Nygade 14  - Gråsten  -  Tlf. 74 65 21 21 
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Kun åben 365 dage 

Langesø 

 

 

 

 



18 

Lidt om ”Masters” 
Fra de gamle drenges afdeling er der 
dennegang kun ganske begrænset at 
berette, og det bærer den lange stren-
ge vinter skylden for. 
 
For første gang i vor korte historie 
måtte selv klubbens barske gamle 
drenge indrømme, at vejret efter nytår 
var en tand for strengt til fodboldspil 
udendørs. 
At det så ikke passede i vort kram er 
en helt anden historie. Men ”Kong Vin-
ter” havde taget sin allerskrappeste 
maske på og med snemængder, vi 
normalt ikke oplever på Als, sørgede 
han for, at fodboldstøvlerne pænt be-
holdt deres plads rundt omkring i 
hjemmene hos ”Masters-drengene”. 
 
Omsider kom vi så i gang, og vi har været på græs en 4 – 5 gange, hvor vi 
måtte konstatere, at så lang en pause ikke bekommer de gamle kroppe og 
her især benene godt. Det har været hårdt at komme i gang, og det føltes 
som at starte helt fra bunden. 
 
Vi deltog med to mand på unionsmødet i Nybøl, og her forlød det glædeligt 
nok, at ”Masters-familien” i år er vokset med yderligere to klubber. Fint nok 
og godt at se, at tanken om at spille fodbold højt op i årene ikke er så ringe 
endda. 
 
Nu skal vi så spille et par træningskampe, inden det går løs med turnerings-
kampene. Takket være tilgangen har unionen i år inddelt holdene i to puljer, 
så køreturene ikke bliver så lange. 
 
Hvordan kampene forløber kan I se i næste udgave af ”Sporten”. 
                                                                                                                       Carl Erik Rasmussen 
 

Masters-drengene Carl-Erik og Hugo har store 
forventninger til sæsonen 2010. 

Vi ses på ”Luffe’s Plads” den 29. april til 2. maj!   
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Efter en lang vinter er NB’s ugentlige lottospil i gang igen og hver onsdag 
møder der ca. 170 – 190 personer op i Havnbjerg skoles aula for, at spille om 
kontanter, kødpakker m.m. 
 

Som de sidste mange år er det Jørn og Lone Nissen der er ansvarlige for 
afviklingen af lottospillet og de får god hjælp af en trofast skare på ca. 20 per-
soner. Det første hold hjælpere møder allerede  kl.16.30 og sørger for klargø-
ring af spil og gevinster og kl.18.00 møder aftenens hjælpere op (1 opråber 
og 3 der kontroller kort m.m.). Der er 4 hold der på skift hjælper så indsatsen 
kan begrænses til en gang månedligt . 
 

Der er dog altid brug for flere hjælpere og skulle der blandt Sportens læsere 
være personer der var interesseret i, at hjælpe er man altid velkommen til, at 
kontakte Jørn, Lone (tlf. 74 49 00 24) eller undertegnede (tlf. 74 49 00 18). 
Prøv evt. at kigge forbi en aften og se om det er noget for dig – vi skal nok 
tage godt imod dig ! 
 

Lottospillet har i 40 år været en stor indtægtskilde for klubben, men som på 
mange andre områder har resultatet de sidste år været mindre og mindre og 
derfor er der nu indført mindre stigninger i kortpriser m.m. så vi håber på en 
pæn fremgang i årets resultat. 
 

Vi får en god hjælp fra Havnbjerg skole der altid prøver, at imødekomme 
klubbens ønsker og det siger vi skolen tak for. 
                                                                                                                                 Anders Ebsen 

NB’s lottospil  
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Ansvarlig redaktør 
Distribution 

: Peter Glock 
: Ib Anthony 
: Benny Jørgensen 

74453179  
74450500 
60173180 

peterglock@sport.dk 
ibanthony@mail.dk 
xpost@sport.dk 

NB SKOLECUP 2010 
Bagsiden af klubbladet pryder denne gang Frank’s (ungdomstræner i NB) 
”skolehold” ved klubbens traditionelle SKOLECUP. 
På klubbens hjemmeside www.nordals-boldklub.dk kan du hente flere op-
lysninger om stævnet. 


