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SP      RTEN     

NB-Dagen 
Klubben holdt den 3.juni sommerafslutning for fuld udblæsning. 
Her var leg, sjov og socialt samvær i højsædet og ca.120 spillere med familie 
var mødt op. 
Dagen begyndte allerede lidt over middag, hvor alle deltagere mødtes på 
cykler ved klubhuset, hvorefter der blev kørt i kæde gennem Nordborg by og 
videre til Dyvig, hvor en ispause var et særdeles populært indslag, på som-
merens varmeste dag. 
 
På Holm skole afviklede vi en række sjove aktiviteter på sportspladsen, både 
med bold, vand og viden. Der blev kæmpet til det sidste og råbt kampråb i 
stor stil. Kampen var tæt, men der blev dog fundet et vinderhold og en 2. 
plads, som fik overrakt præmier.  >>> 



Udover hyggen og legen blev der 
også delt pokaler ud til sæsonens 
bedste spiller og sæsonens fidus, og 
i rækken U9, U8, U7 og U6 var der 
flotte medaljer til alle. 
Desværre var ikke alle de kårede 
spiller tilstede på dagen, og skulle du 
være den, der af din træner er blevet 
udnævnt, kan pokalen hentes i klub-
huset eller fås af din træner. 
 
Det styrker sammenholdet i klubben 
med sådanne sociale arrangementer 
og det fremmer lysten til at bevæge 
sig, hvilket må være kernen i Nord-
Als Boldklub. 
 
Vi håber derfor meget på, at vi får 
mulighed for at lave NB-dagen, lige 
så fantastisk næste år og at der vil 
være endnu flere der får lyst til at 
være med. 
 

Marianne Wind, Ungdomsudvalget 
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FEST-I-BY 2010 
Endnu engang blev FEST-I-BY afvik-
let i rimeligt godt vejr. Torsdagen star-
tede lidt kold, - men så kom solen 
ellers frem og med den kom også de 
mange gæster, som heldigvis havde 
den store pung fremme, så der kom 
penge i kassen. 
Vi spurgte Gitte Matthisen, som er 
kasserer i FEST-I-BY, hvordan det 
var gået: ”Jo, det er faktisk gået over 
al forventning. Sidste år havde vi et 
overskud på 72.000 kr., - men i år kan 
vi uddele 110.000 kr. til de to arrange-
rende foreninger, NB og NH. 
Det er mange år siden, at vi har opnå-
et så flot et resultat.” 
 

Vi talte også med formanden for Her-
refrokostudvalget, Kim Rasmussen: 
”Fra en forsigtig start for to år siden, 
så var der i år tilmeldt ikke færre end 
135 herrer til denne frokost, hvor der 
var forskellig underholdning under 
vejs. Den helt store overraskelse var, 
da Sønderborgs Pipes and Drumes 
pludselig dukkede op med deres sæk-
kepibemusik og trommer. 
 

Da vi var rundt på pladsen om sønda-
gen, hvor vejret var helt perfekt fik vi 
også en sludder med Gitte Matthie-
sen, som udover at være kasserer 
også er primusmotor for Hyggeefter-
middagen og for Sø-løbet. 
”Jeg må sige, at Richard Ragnvald 
gjorde det fantastisk godt igen i år og 
de mange seniorer hyggede sig ge-
valdigt den eftermiddag. Sø-løbet, er 
nu ikke min fortjeneste alene. Jan 
Schaloske har været ideophavsman-
den til dette løb, som fik ikke færre 
end 100 løbere til at løbe søen rundt 
sidste år. I år var der langt flere løbe-
re, men det kan måske skyldes, at  >> 



løbet blev flyttet fra søndag middag til torsdag aften”. 
 

Da det store Festtelt var ved at blive pakket sammen, møder vi også forman-
den for FEST-I-BY, Poul Lyngkilde: 
”Det er gået fantastisk godt, - men nu 
er jeg også glad for at det slut for i år. 
Som jeg truede med sidste år, så er 
FEST-I-BY 2010 mit sidste som for-
mand. Jeg vil gerne benytte lejlighe-
den til at takke alle hjælperne for de-
res store arbejde og selvfølgelig også 
en stor tak til alle publikummerne, som 
har lagt penge i øl og pølser m.v. Jeg 
håber I vil støtte op omkring næste års 
FEST-I-BY. Og så skal jeg da lige ha-
ve lov til at fortælle, at den nye formand hedder Poul Antonisen (Polle). Polle 
har været medlem af komitéen i flere år, så han kender alle rutiner, så jeg er 
helt tryg ved at aflevere roret til ham.” 
 

Når disse linier læses, så har der været afholdt evalueringsmøder og komité-
en har holdt deres første møde. Vi giver lige ordet til den nye formand: 
”Jeg er virkelig stolt over at skulle forsøge at løfte arven efter Poul Lyngkilde, 
som jeg har lært utrolig meget af, så jeg glæder mig til rigtig at komme i gang. 
Noget af det første vi skal til at forberede er en Slagerparade, som skal finde 
sted i februar måned i Havnbjerg skoles aula. 
Følgende stjernesolister/duoer medvirker: Kisser og Søren, Susanne Lana, 
Richard Ragnvald (her er han igen!) samt Lis og Per. Det er nok ikke lige no-
get der appellerer til NB’s ungdomsspillere, men så kan de måske få lokket 
deres bedsteforældre derhen”.  
 

FIB sekretær Sven Erik Frederiksen    
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Status på ombygning ved vort klubhus 
NB og centerleder Theodor Munch Knudsen fra NIC har i de sidste par må-
neder kigget på en konkret udmøntning af de løst formulerede planer vedr. et 
byggeprojekt i forbindelse med vort klubhus og terrasse. NB er i dette arbejde 
repræsenteret ved Thom Jørgensen, Ken Christiansen og undertegnede.  
 

Der er her tale om, at klubben har fået et offentligt tilskud til at iværksætte et 
projekt, som skal skabe noget aktivitet for virksomhederne i kommunen, og 
dermed i sidste ende kan bidrage til flere arbejdspladser i vort lokalområde. 
 

Vi har nu via en arkitekt en tegning på plads. Denne svarer perfekt til de ide-
er, som vi gennem forløbet er kommet frem til. Så det er på plads. 
 

Men pengene rækker ikke til denne løsning. Så langt fra. Derfor er vi nu ved 
at kigge på delelementerne i projektet, så vi kan få et overblik over, >>> 

Poul og Polle (t.h.) 



www.danskebank.dk  
 

Tænk på penge 
når det passer dig... 
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Ledig 

reklameplads 



Ny materialeforvalter i NB 
Lars Møllerskov  bliver vor nye materiale forvalter her fra 
august 2010. Han afløser Kristian Dreyer på posten. Kri-
stian har nu siden 2003 haft dette ansvarsområde, så det 
er en erfaren leder, der her skal erstattes. Lars Møller-
skov er også en erfaren leder. Men det er nu på sidelini-
en, at vi mest har brugt Lars. 
Lars får nu stille roligt oplæring af Kristian og sikkert også 
af Jan Wind (også en EX-forvalter), så det går nok ikke 
længe før Lars Møllerskov er udlært. Men ting tager tid! 
Derfor tag godt imod Lars. Han skal lige have lidt rutine i 
funktionen.  
Kristian skal have stor tak for sin mangeårige indsats i denne funktion. Han 
har nok at se til som 1.holdstræner. Så det giver lidt mere tid til dette projekt. 
 

Jens Hansen 
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Kanon tilbud 
Vi har i ungdomsudvalget besluttet at tilbyde alle trænere og trænerassisten-
ter et 2 timers kursus i behandlingen af akut opstået idrætsskader. 
Hvad gør vi med et hævet eller forvredet knæ, en forstuvet fod, en blødning, 
en hjernerystelse, kramper, brud, åndedrætsbesvær og andre akut opståede 
skader, som vi oplever i kampens hede? 
 

Vi har hyret førstehjælpskonsulent Lone Handberg, som kommer i klubben 
onsdag den 08.09.10 fra kl.19.00 til 21.00 . 
Her vil en blanding af teori og praksis dominere aftenen. 
 

Marianne Wind 

om en reduktion af projektet giver en 
finansierbar løsning. Samtidigt vil vi 
også vurdere, om der er elementer i 
projektet, som vi med frivillig arbejds-
kraft kan få løst. Dermed er det i de 
sammenhænge kun materialerne, der 
genererer udgifter. 
 

Vi har ikke meget tid. Den 1. oktober 
2010 skal aftalerne være på plads. Så 
vi går en spændende tid i møde. 
 

I er velkomne til at kontakte Thom, 
Ken eller mig, hvis der er spørgsmål 
til projektet. 
   

Venligst Jens 

Det bliver spændende at se hvad der sker med 
NB’s klubhuset i nærmeste fremtid. 
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Efteråret står for døren  
Det betyder at sommeren er ved at være slut og en ny sæson skal sparkes i 
gang. Efter vores flotte forår og en kort sommerferie, har vi de sidste 3 uger 
forberedt os på den ny sæson. 
Som jeg også beskrev i et indlæg på hjemmesiden tilbage i de kolde vinter 
måneder, er der en del forudsætninger som skal på plads inden en ny sæson 
starter. Jeg vil ikke gentage mig selv, men det vigtigste er at fysikken er på 
plads. Så det har vi brugt en del kræfter på. Det er ikke det sjoveste ved fod-
boldspillet, men jeg bøjer mig i støvet for den indsats alle har leveret på træ-
ningsbanen igennem de sidste par uger. 
 

Det har været en fornøjelse at se mellem 20-24 spillere til træning i en som-
merperiode hvor ferien er så forskudt fra person til person. Hvis vi kan   >>> 

Kåringer hos Senior Herrer.  
Ved vores afslutningsfest blev følgende spillere kåret: 
 

Sæsonens Fighter Serie 5 forår: 
Lasse Møller er en stabil spiller, både til træning og 
kamp. Han går forrest når der skal kæmpes og løber man-
ge meter på midtbanen. Lasse er altid glad og spreder et 
humør omkring sig. Lasse har udviklet sig meget de sidste 
par år og det er helt fortjent han udnævnes som sæso-
nens fighter på Serie 5 holdet. 
 

Sæsonens Fighter Serie 2 forår: 
Jesper Larsen er en fighter og et godt eksempel for an-
dre. Jesper er altid 110 % klar til træning og kamp og gi-
ver sig altid fuldt ud. Han har ikke misset en træning og 
kun 2 kampe pga. en skade i foden. Så det vidner om en 
rigtig fighter vilje. Jesper er også en dygtig fodboldspiller 
med et godt overblik som vi har nydt godt af i sæsonen. 
Tillykke til Jesper med udnævnelsen. 
 

Sæsonens Seniorspiller forår 2010: 
Klaus Kjærgaard er en meget dygtig fodboldspiller. Med 
sikkerhed i spillet og et naturligt talent er han det rette 
valg som sæsonens seniorspiller. Klaus er ikke blot vigtig 
på banen men også udenfor hvor han binder unge og 
gamle godt sammen. Foruden at score mange mål har 
han med sine løb lavet plads så andre har kunnet score. 
Det vidner også om en holdspiller og en der vil løbe man-
ge sure meter for sine holdkammerater. 
Tillykke med titlen!   
 

Kristian Dreyer 
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Nordborg 

NB træningsdragt 
NB shorts og T-shirt 

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

TILBUD 



holde det niveau igennem efteråret så er jeg ikke i tvivl om at det bliver et 
godt et af slagsen. Men som i foråret er det den enkelte spillers prioritering, 
både i forhold til træning i hverdagen og kamp i weekenden, som bliver nøg-
len til succes. I foråret har jeg ikke haft en finger at sætte på spillernes priori-
tering og jeg håber heller ikke at have det når sæsonen slutter i november. 
 

Vi har nu fået en ny træner og hans erfaring giver os helt nye muligheder på 
træningsbanen og det glæder jeg mig meget til at se resultatet af. For med en 
målsætning for Serie 5 holdet om oprykning til Serie 4 og Serie 1 holdet skal 
overleve i Serie 1, så skal der ydes endnu mere på træningsbanen end tidli-
gere. 
Vi glæder os alle til at komme i gang igen og vi håber på lige så stor opbak-
ning fra alle jer læsere af Sporten som i foråret. Ud-
over hjemmekampene er man også meget velkom-
men til at tage med i bussen til Serie 1 holdets ude-
kampe. Læs mere på klubbens hjemmeside 
www.nordals-boldklub.dk eller i klubhuset. På hjem-
mesiden vil man også kunne læse kampreferater 
fra senior kampene. 
 
Med vished om en god sæson for seniorafdelingen 
og håbet om en god sæson for resten af NB´s hold. 
 

Kristian Dreyer 
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….. det er ikke så længe siden! 



Skal der festes? 
Vi udlejer: 

Borde 
Stole 

Tæppeplader 
Scene 

 

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

Tlf. 74 45 05 33 

Storegade 27Storegade 27Storegade 27Storegade 27    

Tlf. 73 63 10 10Tlf. 73 63 10 10Tlf. 73 63 10 10Tlf. 73 63 10 10    

Tips & Lotto 

SHELL NORDBORG 
 Th. Brorsens vej 1 - Tlf. 74451704  

Nordborg 
Holmgade 39 

Tlf. 74 45 14 57 

Serviceproblemer? 

Ring til el-fagmand! 

JEL-CENTER 

74 45 01 52 

Ledig 

reklameplads 

  

  

  

  



Nye ”gamle” ansigter i Seniorafdelingen. 
Det er med stor glæde at vi har fundet to nye ”gamle” ansigter til Seniorafde-
lingen. 
Kim Dyg har valgt at stoppe som 2. holds holdleder og en stor tak for hjælpen 
til Kim, skal der lyde herfra. Også Thom Jørgensen har valgt at stoppe som 
træner for dameholdet, tak til dig Thom for dit arbejde med damerne. 
Det gav os lidt ekstra arbejde i sommerferien med at finde to kompetente er-
statninger til at overtage de vigtige poster i Seniorafdelingen. 
  

Derfor er det med stor glæde at vi kan 
præsentere Serkan Sahin som ny 2. 
Holds træner. Serkan er født og op-
vokset her i Nordborg og har selv spil-
let mange år i klubben, både som 
ungdomsspiller og seniorspiller. Ser-
kan har også spillet i Hørup og SUB 
Sønderborg. 
 

Serkan har erfaring med trænerger-
ningen fra bla. NB som ungdomstræ-
ner og i Hørup som seniortræner. 
Serkan bor i dag i Sønderborg med 
familien. Der er ingen tvivl om at det 
vil løfte niveauet hos seniorherrerne i 
den daglige træning og er et stort plus 
i bestræbelserne på at rykke fra Serie 
5 til Serie 4. Tag alle godt i mod Serkan og velkommen tilbage til NB. 
 

Også hos damerne har vi fundet en ny træner. Og vi er meget glade for at 
Søren Sørensen har sagt ja til at træne damerne i den kommende sæson. 
Søren kender alle jo fra  DBU´s Fodboldskole og Søren har også tidligere 
trænet. Så her har vi også fundet en meget kompetent træner som damerne 
helt sikkert kommer til at lære meget af. Også velkommen i Seniorafdelingen 
til dig Søren.  
 

Kristian Dreyer 

Set �: Henning Carlson (holdleder 1.hold), 
Søren Sørensen (træner damehold), 

Kristian Dreyer (træner 1.hold), 
Serkan Sahin ( træner 2.hold) 

Senior dameholdet 
Så er træningen til den nye sæson atter gået i gang hos damerne i NB. 
Første træning kunne damerne mønstre 8 spillere til træning, det lyder ikke af 
det helt vilde, men man skal dog have i tankerne, at der var to skader og seks  
afbud, samt at der er nogle stykker som stadig mangler at lade hører fra sig.  
 
Så tager man dette i betragtning, så er det jo rigtig flot at der stadig er mange 
damer i seniorafdelingen. 
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Jeg vil gerne invitere nye spillere til at komme 
til en træningsaften hos damerne og prøve, 
om fodbolden i NB er noget for dem.  
 
Træningen er hver onsdag kl. 19.00, mød 
med højt humør og gåpåmod. 
 
Jeg ønsker dameholdet og deres nye træner 
Søren Sørensen alt held og lykke i denne sæ-
son, og opfordrer alle SPORTEN’s læsere at 
komme ud til Idrætscentret når I har mulighe-
den for det, og se damerne spille flot og sjov 
fodbold.  
 

Thom Jørgensen, seniorudvalget 

Træningsopstart for senior 
Hvor er det dejligt at komme til træning og se at 28 mand har valgt at møde 
op til træning en tirsdag aften sidst i Juli måned, på trods af rigtig mange 
stadig har ferie. Cheftræner K. Dreyer har træningsprogrammet klar og en 
overraskelse eller to i ærmet. Man har fået en fast 2. holds træner der hjæl-
per til træning og tager med ud til kamp og styrer holdet. Det tror jeg person-
ligt hele seniorafdelingen vil få stor glæde af, så velkommen til Serkan, som 
er den korte udgave af navnet på den nye 2. holds træner. 
 

Den anden overraskelse er at halvdelen af vandflaskerne er fyldt med en 
”trylledrik” som i Obelix og Asterix (vand, salt og sukkerblanding) - føj for den 
hvor det smager, og jeg venter stadig på virkningen! 
 

Der er den aften en del løb på programmet, som jo skal til, hvis man skal i 
form til sæsonstart. Boldøvelser og småspil er der også meget af og spil på 
store mål til sidst, hvor der bliver lagt stor vægt på at flytte bolden hurtigt og 
sikkert rundt når man har bolden, og når man ikke har den bliver der lagt 
maksimalt pres på modstander holdet. Efter 2 timer og 20 minutter er træ-
ningsaftenen så forbi, og jeg må lige i bad og i klubhuset for at samle kræfter 
til cykelturen hjem. Kort sagt ser det rigtig godt ud det der bliver lavet når der 
bliver trænet og held og lykke til såvel serie 1 som serie 5 holdet i den kom-
mende sæson. 
 

Det er dog utroligt en glæde spillerne bringer med hver gang på trods af det 
elendige baneforhold man bliver udsat for. Som det kan ses på billedet 
(næste side) skulle man tro køerne lige er blevet jaget af marken for at der 
kan spilles fodbold. Banen er hård som beton og der er store huller i banen 
rundt omkring som er til fare for spillernes helbred. >>> 

Arkivfoto november 2009: 
Dorte Fine fik fiduspokalen af Thom 
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LÆSERBREV 



Hvor er de baner blevet af som alle hold 
udefra kom langvejs fra fordi vi havde 
de bedste baner vidt og bredt? 
Og som om det ikke er nok, er der kun 
koldt vand under bruserne efter træning 
da centret har sommerferie lukket, gad 
da nok vide om de overnattende gæster 
i hotellet har samme kolde og ubehage-
lige oplevelse når de går i bad! 
Der er blevet skabt rigtig flotte rammer 
omkring stadion med nyt ur og nye ud-
skiftningsbænke, men hvad nytter det når der nærmest ikke kan spilles på 
banen hvis det regner en smule. 
 

Med sportslig hilsen og med ønsket om en god sæson til alle hold 
Carsten Schwaermer 
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Efter at have læst indlægget fra Carsten Schwaermer vil vi gerne slå fast at idræts-
centerets personale ikke har nogen interesse i at fodboldbanerne ikke skal være så 
gode som muligt, tværtimod så har vi en interesse i at have gode baner uden at vi dog 
har mulighed for at opfylde hver enkelt spillers ønske. 
Vi har en god dialog med klubbens ledelse og seniortræneren og denne direkte dialog 
ønsker vi at bevare. 
For at gøre banerne bedre til turneringsstart har vi ønsket at sprøjte for mælkebøtter 
m.m. 
Det gør at vi en periode ikke må slå græsset idet sprøjtemidlet skal have sin tid for at 
virke. 
Lige inden ferien får vi en plan med ønsker til træningsopstart i sommerferien, hvorfor 
vi beslutter alligevel at slå græsset på bane 2 og opkridte denne bane så den er klar 
til en træningskamp sidst i juli måned. Øvrige areal venter vi med at slå til uge 31 som 
aftalt. 
Hvor der har været mælkebøtter er der ingen græs og det giver bare pletter i græs-
tæppet og mindre fordybninger som ikke kan undgås. Alternativet havde været ikke at 
sprøjte for mælke-bøtter. 
Med hensyn til det varme vand kan vi kun beklage, såfremt der har været dage uden 
varmt vand. 
Det er det samme vand som forsyner hotellet og ingen hotelgæster har klaget over 
manglende varmt vand. Når vi i sommerperioden har et lavt vandforbrug sender vi 
returvandet til bage til varmecentralen med for høj temperatur, hvilket ikke er tilladt og 
derfor får besked på sænke temperaturen lidt uden at vandet dog skal være koldt. 
 
Ovennævnte skal ikke ses som undskyldninger eller andet, men udelukkende som en 
forklaring på hvorfor der kan være forskellige opfattelser at en situation. 
Den bedste måde at løse sådanne situationer på er dog at give besked straks at situ-
ationen opstår og dermed få den direkte dialog til alles bedste.     

Centerleder Theodor Munch Knudsen svarer på læserbr evet: 



Højnet informationsniveau i klubhuset 
Sommerferien synger på sidste vers 
for de fleste, og det betyder at, en ny 
og forhåbentlig spændende fodbold 
sæson starter. 
Ungdomsudvalget har brugt nogle 
timer af ferien på, at rydde op i kælde-
ren, hvilket var meget tiltrængt. Det 
ville være rigtig godt, hvis det frem-
over kunne være et fælles projekt, at 
holde styr på den sparsomme plads vi 
har dernede. 
Thom Jørgensen fra 1.holdet har la-
vet skabe i kælderen og hver række 
får dermed et aflåst skab til opbevaring af tasker, tøj, drikke dunker m.m. Det 
er trænerne der får udleveret nøglen og er dermed ansvarlig for at, skabet 
bruges til det det skal. Alle fælles ting, skal betragtes i ordets forstand, de er 
altså til fælles brug og må ikke opbevares i de aflåste skabe, herunder også 
overtrækstrøjer. 
I samme ombæring, vil vi godt reklamere for de grå postbakker som hver 
række har, i skabet i klubhuset. HUSK at kigge i dem. Der er blandt andet her 
trænerne fremover finder information fra ungdomsafdelingen m.m. Og vi må 
tilføje at information går begge veje. Vi ønsker en bedrer og bredere kommu-
nikation med trænerne, forældrene og spillere og modtager meget gerne go-
de ideer til, hvad vi kan arbejde videre med i udvalget. 
På opslagstavlen i klubhuset, under titlen ”ungdomsafdelingen” sætter vi 
fremover også informationer op, det kan være gode tilbud, kommende arran-
gementer og mange andre ting, der 
foregår i klubben. 
Her vil i også kunne finde en dagsor-
den til det næste udvalgsmøder, som 
vi hver måned afholder. På den måde 
kan alle se, hvad vi foretager os og 
man er mere end velkommen, til at 
skrive forslag om emner på, som vi 
kan forholde os til. Helst vedhæftet 
jeres navn, hvis vi må have noget ud-
dybet. 
På væggen over telefonen, hænger 
der nu en stor års kalender. 
Den skal bruges til at skrive de arrangementer på, der afholdes i klubben 
samt andre nyttige informationer der vil gavne alle, der færdes i klubhuset. 
Så kig altid ind efter træning og kamp og hold godt øje med alle informatio-
nerne.  >>> 

Marianne fra ungdomsudvalget har ordet 

Træner/-ledermøde i ungdomsafdeling 
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Masters & Vejershold 
I modsætning til klubbens øvrige afdelinger holder vi gamle drenge ikke som-
merpause, dertil vil det være alt for drøjt atter at skulle træne sig i form. 
Tilslutningen har dog den sidste måned været ret behersket, for enkelte har 
været på ferie, men hver mandag har vi dog som min. kunne tælle til 6 frem-
mødte! 
Vi har spillet til de helt små mål, og det har været rigtig sjovt. Samtidig siges 
det at opøve de tekniske færdigheder, og det er der behov for, også selvom 
man har nået den alder, vi har. 
Mandag den 9. august var vi 8 mand, og de kommende uger forventes tallet 
at stige langsomt. Vort mål er at nå op på 12 – 14 mand, men det kræver, at 
ingen af os render ind i alvorlige skader, samt at nogle af de kammerater, 
som vi egentlig forventer deltager, atter finder støvlerne frem og møder op. 
Samtidig har jeg fornemmet, at der går et par superveteraner rundt, som og-
så kunne være gode emner som ”Masters–spillere”. Mød bare op, vi har det 
rigtig sjovt. Det foregår hver  mandag fra kl. 18.30 – 19.30. 
 

Selv om ”Vejersholdet” ikke 
direkte har med ”Masters” at 
gøre, så er der dog deltagere 
fra Vejersholdet, som spiller 
med hos os gamle. Og flere 
kunne være aktuelle, som jeg 
ser det! 
Nu har Vejerskomiteen så i 
samråd med Peer og Jytte be-
sluttet at afholde et træf i Kø-
bingsmark fredag den 10. sep-
tember. Tilmeldingen har væ-
ret helt overvældende flot, idet 
hele 18 mand møder op denne 
dag for at hygge sig i hinandens gode selskab og have det rigtig sjovt. 
Det bliver så i år i stedet for den årlige tur til Vejers. Denne traditionsrige tur 
er dog slet ikke lagt i mølposen men vil søges gennemført tidligt i foråret 
2011. Nærmere herom senere. 
 

Carl Erik Rasmussen 

Arkivfoto: Vejershold 2005 
(holdets første ”træningslejr” var i 1990) 

Udover alt den skriftlige information, er vi jo også til at tale med! Så grib en-
delig fat i en af os og lad os tage en snak. Vi er at finde i klubhuset sådan on/
off, lidt på skift, og ellers kan vi kontaktes pr. telefon, mail eller måske endda 
via facebook. Klubhuset er et socialt sted for alle og dermed også informati-
ons kilden mellem alle. Så kig altid ind og hjælp dit barn med at læse eller 
skrive ideer op. Vi bliver gerne 5 minutter længere og tager en snak. 
 

Marianne Wind fra ungdomsudvalget 



Holm Cup 2010 
Igen blev begivenheden i Holm afviklet i en super atmosfære og atter med 
solskin fra morgen til aften. Det er bare en kæmpe succes, som HFK (Holm 
Fodbold Klub) har været dygtige til at afvikle og udvikle gennem årene. Dette 
vidner de mange tilskuere og spillere om. Og ligeledes er den afsluttende fest 
om aftenen er også et tilløbsstykke.  
 

De rutinerede fra NB havde igen 
samlet et hold, som er eliten inden-
for taktisk forståelse og teoretisk 
kamp-afvikling. 
 

Vi var igen cyklende fra klubhuset 
og helt ud til Holm Sognegård. For 
nogle af os er selve cykelturen den 
yderste grænse for, hvor meget fy-
sisk belastning man kan klare. Der 
var dog lagt et par pauser ind un-
dervejs. Men provianteringen var 
ikke så god som tidligere. Der var 
faste pit-steder, som i år bare blev sprunget over. Det skyldes nok, at vore 
faste holdledere ikke var med i år. Andrea og Alf var nemlig forhindrede. Det 
led vores spil også meget under. Vi savnede de fremragende taktiske oplæg 
fra Alf. Og selvom den sportslige ansvarlige Knud Asmussen gjorde det godt, 
så var resultaterne jo ikke ligefrem noget at skrive hjem om. Således undla-
des dette. 
 

Sportsligt har Holm Cup også udviklet sig. Der skal nu som minimum serie 1-
niveau til at vinde stævnet. Tidligere skulle man bare holde sig nogenlunde 
ædru for at vinde pokalen! 
Selvom vi gamle kun kunne vinde over det deltagende pigehold, så er der 
stadig plads til alle - både de gamle og pigerne samt dem, som aldrig har øn-
sket sig en fodbold i julegave. 
De kommer nok bare ikke til at vinde Holm Cup i den nærmeste fremtid. Til 
gengæld kan man se fodbold på et rigtigt godt niveau. 
Tak til HFK for et godt arrangement og stort tillykke til ”Langesø Brugs”-
holdet med deres flotte 1. plads. De fleste på dette hold spiller til daglig i NB. 
Så vi har da lidt aktier i denne titel. 
 

Venligst Jens 
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Sæt et stort kryds i kalenderen!  
NB afholder afslutningsfest  lørdag den 13.11.10 kl.18.30 på FRIENDS. 
Festen er kendt for super stemning, god mad, populære priser på drikkeva-
rer, kåringer, musik og sjov underholdning mm.  
Info om tilmelding og pris følger!  

”De rutinerede fra NB” 
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NB’s PIGECUP for niende gang 
Årets PIGECUP indeholdt alt det der gør fodbold spændende, intensitet i 
kampene, spænding om resultaterne, og der var kampe der var ude i straffe-
spark før det blev afgjort, hvem der skulle være vinderen. 
 

Før stævnet kunne lukke dagen, skulle der spilles 150 kampe, 36 dommere 
til at dømme, et stævnekontor der svarer på spørgsmål og modtager de gæ-
stende hold og samtidigt skulle de håndteret alle resultater der kom løbende 
ind fra de spillede kampe. 
Når kampene var færdigspillede og resultaterne var på plads blev det medal-
jepigernes tur, de rystede hænder med ca. 500 piger og dermed hængte de 
også 500 medaljer omkring halsen på de samme glade piger. 
 

Året store vindere i år blev uden tvivl pigerne der fik lov til at spille deres kam-
pe, og vinderne, det var dem alle! 
 

Men kigger man lidt mere seriøst på resultaterne så var de små piger fra NB 
utroligt stærke, de tabte kun en af deres 6 kampe, og endte dermed på en flot 
3. plads., Vinderen i denne række blev Kværndrup fra Fyn 
I rækken miniputpiger havde NB desværre ingen hold, vinderen af denne 
række blev Krummesser SV.  
I lilleputrækken stillede NB med et hold der i de indledende kampe vandt en 
og tabte de øvrige, dette rakte til en plads i C-finalen vor de sluttede på 3. 
pladsen. Vinder af denne række blev Krummesser SV. 
I pigerækken vandt NB’s pigehold to af de indledende kampe, og skulle der-
for spille placeringskamp mod Krummesser SV, og efter en spændende 

kamp der sluttede med at blive afgjort på straffespark, tabte NB kampen og 
blev nr. 6 i pigerækken. Den endelige vinde af denne række blev KFV Neu-
münster. 
 

Næste gang NB’s PIGECUP afvikles vil det være 10’ende gang! 
 

Preben Christensen 
 
OBS! 
På www.nordals-boldklub.dk kan du se flere billeder fra stævnet 
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Ungdomsafdelingens træningstider  
Den nye sæson starter op i august og alle er meget velkommen i klubben, hvor fodbold, leg, 
sjov og socialt samvær er i højsædet. 
Hold 
Årgang 

Træner (T) 
Assistent (A) 

Træningstider 

U6+U7 Drenge og Piger 
2005 / 2004 

Henrik G. Andersen (T) Mandag kl. 17.30 – 18.30 

U8+U9 Drenge og Piger 
2003 / 2002 

Morten B. Jørgensen (T) 
Lars Petersen (T) 
Mette Behrendtz (A) 

Tirsdag kl. 18.00  -  19.00 

U10 Drenge 
2001 

Hans Jørgen Hansen (T) 
Lars Tonnesen (A) 

Tirsdag og Torsdag kl. 18.00 – 19.00 

U11 Drenge 
2000 

Christian Mikkelsen (T) 
Knud Asmussen (T) 

Tirsdag og Torsdag kl. 18.30 – 19.45 
  

U12+U13 Drenge 
1999 / 1998 

Jesper Kirkegaard (T) 
Ejner Hansen (A) 

Tirsdag og Torsdag kl. 18.00 – 19.00 

U14+U15 Drenge 
1997 / 1996 

Lars Møllerskov (T) 
Torsten Sacha (A) 

Mandag og onsdag kl. 16.30 – 18.00 

U17 Drenge 
1995 / 1994 

Bjarne Østergaard (T) Tirsdag og Torsdag kl. 16.30 – 18.00 
  

U11 Piger 
2001 / 2000 

Preben Christensen (T) Mandag og Onsdag kl. 18.00 – 19.00 

U13 Piger 
1999 / 1998 

Kenneth Kallesen (T) 
Dorthe Kjær (A) 

Mandag og Onsdag kl. 18.00 – 19.00 

U15 Piger 
1997 / 1996 

Michael Erdmann (T) Mandag og Onsdag kl. 18.00 – 19.00 

Målmandstræning 
for alle årgange 

Morten Guttroff Torsdag kl. 17.00 – 18.00 

Besøg vores hjemmeside www.nordals-boldklub.dk hvor du finder yderligere oplysninger. 

U12 afdelingen er mødt op til træningen 
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Super tilbud 
Det er lykkes os at skaffe 20 stk. af de populære og 
efterspurte T-shirt fra NB-Dagen. De kan købes for 
50 kroner efter først til mølle, men der er kun 10 stk. 
small og 10 stk. medium, så vil du eje en af disse, 
skal du henvende dig til Marianne Wind fra ung-
domsudvalget.  

Vi ønsker at være flere i ungdomsudvalget 
Opgaverne er mange, alsidigheden og indflydelsen vil være stor. 
Vi vil derfor meget gerne have en mor eller far med i udvalget. Meget gerne 
en der har interessen, energien og ikke mindst lysten, til at have indflydelse 
på klubbens børn og unge. Vi mødes efter behov, og altid den første tirsdag i 
hver måned. Grib fat i en af os fra udvalget og lad os tage en snak. 
 

Sportslige hilsner fra Michael Werner, Preben Christensen, Jan Wind og Marianne Wind 

NB vennerne fra dengang – 
hvor blev de i grunden af? 
I forrige udgave af Sporten fik vi startet op på føljetonen om NB vennerne fra 
”dengang”, hvor Torben Quitzau kunne berette åbenhjertigt om dengang og 
nu. Som lovet har jeg denne gang været i kontakt med anden halvdel af NB’s 
drømmeduo fra 90’erne –  
Thomas ”Gubbi” Jensen . 
 
Thomas alias ”Gubbi” eller ”Gubs” om man vil, var - 
uover at være en utrolig rar fyr at være omkring - et 
lyn af den anden verden og målfarlig som bare pok-
ker. Thomas blev vist noget forbavset over at høre en 
gammel NB stemme i røret, da jeg ringede til ham, 
men virkede som dengang utrolig glad og var klar på 
at fortælle lidt. 
 
Hej Thomas, hvad beskæftiger du dig med i øje-
blikket? 
Efter endt Uni-uddannelse som miljøplanlægger på 
RUC (2001), 6 års ansættelse i Fødevareministeriet, 
hvor jeg arbejdede med forskning og innovation i fø-
devareindustrien, og en afstikker på 1 år til Sevilla, 
Spanien (forældreorlov), arbejder jeg nu som EU kon-
sulent på Det Syddanske Bruxelles-kontor (total lokal-
patriotisme ….). >>> 



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 

 

 

 

 



Mit arbejde består meget kort fortalt i at hjælpe syddanske virksomheder, 
institutioner og myndigheder med at udvikle projekter, der kan opnå EU til-
skud (miljø- og energiprojekter). Siden starten af 2010 har jeg også været 
involveret i at stable et sekretariat på benene for et nyt nationalt initiativ 
”Alliancen for Grøn Offshore Energi”, der har tidligere statsminister Poul Ny-
rup Rasmussen som bestyrelsesformand. Alliancen skal samle den danske 
sektor for grøn offshore energi og bidrage til at Danmark fastholder sin inter-
nationalt førende position på området. 
  
Hvor bor du nu? 
Jeg og familien har siden januar 2008 boet i Bruxelles, Belgien. 
  
Hvornår spillede du i NB? 
Fra 1979 -1995 (så vidt jeg hu-
sker) 
 
Hvorfor flyttede du fra klubben? 
For at få en universitetsuddannel-
se og for at komme lidt væk fra 
Als (i første omgang nok mest 
pga. det sidste). 
  
Fortæl lidt om dine højdepunk-
ter i livet. 
Fodboldmæssigt: At blive Sønder-
jysk mester med NB, spille finalen 
i Nord Als Cup, at spille finalen i 
Brøndby Cup og at blive udtaget 
to år i træk til JBU drenge hhv. 
junior hold. 
Ellers helt klart at forlade Als for at 
opleve verden på den anden side 
af Als-sund og siden at forlade 
Danmark for se verden syd for Calles Grenz-shop! Over alt står det at blive 
far.    
  
Hvilken tilgang har du til fodbold i dag? 
En meget tilbagelænet, med briller på og helst med en god belgisk øl i hån-
den. Udover at se lidt bold i fjernsynet, spiller jeg også hyggebold (serie 5 
niveau) på det ”danske landshold i Bruxelles” – et hold af danskere bosat i 
Bruxelles, som er med i en turnering med 15 andre ”landshold”. 
 

Desværre er karrieren sat lidt på hold efter at jeg i en kamp mod Svensken 
for måneder siden rev et korsbånd i venstre knæ over (det skete selvfølgelig i 
en scoringssituation, hvor jeg med vanlig vanvidsfart og reptil-hurtige driblin-
ger brød igennem forsvaret og skovlede bolden i mål :-)  >>> 
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Thomas ”Gubbi” Jensen (t.h.) blev hædret på ung-
domsafdelingens afslutningsfest i 1989, sammen 
med Carsten Schwaermer (i midten) og Jørgen 
Madsen (t.v.). 



Bikse takker  
Hermed takker jeg NB og Club 22 for opmærksomheden til min runde fød-
selsdag. Bedre sent end aldrig, endnu en gang mange tak!  
Med venlig hilsen, Birger  
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Hvad husker du tilbage på – når du tænker på tiden i NB? 
NB var en integreret del af mit liv, så når det var sjov i NB, var mit liv sjovt (og 
det var det for det meste). Efter jeg forlod Als har jeg ofte tænkt på alle de 
mennesker, som frivilligt brugte stort set al deres fritid på at træne os, vaske 
tøj, fragte os rundt til kampe og sørge for at klubben også fungerede socialt. 
Tak for det (ingen nævnt, ingen glemt (I ved hvem I er…. :-)! 
Jeg husker selvfølgelig også de mange sportslige oplevelser, som tiden i NB 
gav mig. Jeg var så heldig, at årgang 1973, 1974 (som jeg selv tilhører) og 
1975 var stærke årgange (tænk på Hvide Morten, Mister Schwaermer, Mor-
ten Jensen, Allan Vick, Torben Quitzau, Martin Jørgensen og …. og … 
og…..!) og som derfor, især i ungdomsårene, som regel spillede med der, 
hvor det var rigtig sjovt.   
   

Hvor boede du dengang du spillede i NB? 
Th. Brorsensvej selvfølgelig – nervecentret i Nordborg. 
  

Har du kontakt til nogen fra ”dengang”? 
Der er enkelte som jeg stadig mødes med, når jeg kommer til Danmark. Pri-
mært folk som forlod Als og klubben samtidig med mig – Hvide Morten, Fløx, 
Wikkelsøe … 
 

Til slut vil vi gerne vide, hvad er dit livsmotto? 
Løb, uanset hvad. 
 

Thomas – det var rigtig rart lige at høre lidt fra dig! Vennerne i NB ønsker dig 
& familien alt det bedste fremover uanset, hvor i verden du måtte befinde dig 
- god bedring med knæet - og skulle din vej krydse Nordborg på et tidspunkt, 
skal du vide, at der altid vil være tid til en hyggelig snak samt en ”kold på kan-
den” – for som du så rigtigt skrev.. 
Jeg er NB fan.....hva fa'n er du?..!! 
 

 Jesper Thomsen 



64 drenge og piger deltog i DBU's fodboldskole   
Igen i år blev der afholdt fodboldskole på banerne ved Nord-Als Idrætscenter.  
22 piger og 42 drenge i alderen fra 8 - 14 år deltog i ugens aktiviteter der 
kunne gennemføres i flot sommervejr.  
 

4 trænere og 4 trænerassistenter (fra klubbens ungdoms- og seniorafdeling) 
stod for den daglige træning. 
Skoleleder Søren Sørensen og assistent Bjarne Østergaard stod for den 
praktiske afvikling - godt hjulpet af Birger Andersen, der igen i år sørgede for 
morgenmad og frokost til trænerne. 
 

Anders Ebsen 
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