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U10 pigerne løb sammen med 1. holdet på banen før "årets kamp" mod EUllørdag den 9. sept.

Status på ombygning ved vort klubhus
ed en frist den 1. oktober 2010 kunne vi desværre ikke nå at realisere arki-
ktens bud på ombygningen af klubhuset. De tilhørende undersøgelser og

beregninger i forbindelse hermed ville umuliggøre tilbudsgivning indenfor fri-
sten.
Planerne ligger dog i skuffen, hvis vi på et senere tidspunkt har ressourcerne
til et sådant projekt. Så arkitektens gode arbejde er bestemt ikke spildt.

Således valgte vi at lave en gennemgribende renovering og tilpasning af
klubhuset - i forhold til tidsånd og vort behov i dagligdagen.
Især har vi dog villet give gode betingelser for, at handikappede kunne kom-
me op på terrassen og ind i klubhuset - og tilmed også kunne komme på toi-
let.
Hermed en overordnet oversigt over de forbedringer og renoveringer, som
sættes i gang indenfor kort tid: >>>
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Badeværelse og toilet
Udskiftning af alle dele. Gulv hæves i niveau med resten af gulvet.

Lofter
Nye lofter i alle lokaler.
Dette udføres i 5 tommer rustik, som er hvidpigmenteret.

Gulve
Alle gulve på nær toiletter får nye linoleumsgulve.

Køkken
Udskiftning af stort set alle dele.

Terrasse
Ny belægning. Og vi hæver den op i niveau med indgangspartier.
Der indbygges en kørerampe for handicappede.
Nyt gelænder i galvaniseret jern, som bliver magen til hotellets gelændere.
Nye lamper til udendørsbelysning.
Der monteres en markise til overdækning af den ene halvdel af terrassen.

Andet
Der males og tapetseres i alle lokaler.
Der monteres nye aflåselige skabe i lille og stort lokale.
En integreret rumdeler i det store lokale, hvor der også laves en indretning
med AV-udstyr.
Nye døre til indgangene og indvendige døre.
Lameller i udvalgte vinduer
Alarm og sikring

Vi har endnu ikke nogen ende-
lig køreplan. Men gruppen reg-
ner med, at der medio oktober
kan startes op med terrassen.
Planen vil blive offentliggjort,
når den foreligger.

Det bliver spændende - og det
bliver noget rod, mens det står
på.
Men sådan er det.
Der er en belønning i den an-
den ende!

Gruppen bestående af Birger Svane Petersen (Billede), Ken Christiansen,
Bent Duus Jensen, Jan Wind og Thom Jørgensen har ydet en hurtig og kom-
petent indsats i denne sammenhæng. Foreløbigt mange tak til jer.
Jens Hansen, formand
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Serie 1 eller nedrykning? G/imtfra "Årets Kamp" NB-EUI den 9.10.2010

Kristian Oreyer siger om Serie 1 holdets status
inden de sidste 4 kampe:
Der er ikke kommet mange point på
kontoen de sidste mange uger. Kun
mod Jerne IF havde vi heldet og rnar-
ginalerne på vores side, det gav 3
vigtige point på kontoen. Vi må kon-
statere at vi har mødt bedre fodbold-
hold end os. I de fleste kampe har vi
været rigtig godt med den første hal-

e time men så er vi faldet lidt ud af
mpene. Og det bliver straffet med

det samme. Når man så ligger hvor vi
gør, så gør det ondt mentalt at kom-
me bagud og det er meget svært at
komme sig over.
Heldigvis har humøret på trænings-
banen været glimrende og det er dej-
ligt. Nu står vi foran de sidste 4 kam- t--WIII

pe, som alle bliver meget svære.

3 ture til det Vestjyske med opgør
mod blandt andet de 2 andre bund-
hold, Varde IF og Jerne IF. Og så
den sidste hjemmekamp i år søndag
den 31. oktober mod rækkens øje-
blikkelige nr. 2 fra KSC Harte. Så det
bliver spændene til det sidste.

2.holdet godt på vej!
Serkan Sahin siger lidt om status hos Serie 5

Idet, nu hvor holdet mangler den sidste
ampmodBNS:

Vi må erkende at opstarten ikke har
været så heldig, da vi har foræret lidt
for mange point væk. Her kan blandt
andet nævnes hjemmebanenederla-
get mod Lysabild og kampen mod
Svenstrup der endte uafgjort. Dette
har absolut været skuffende og uac-
ceptabel.
Den vigtigste årsag til de unødvendi-
ge pointtab, har efter min mening
været mit manglende kendskab til
spillerne. »>



Endnu en flot placering til Dameholdet
Søren Sørensen siger her lidt om sæsonen:
Efter kun 2 nederlag i den netop afsluttede sæson mod Dybbøl og Lysabild,
blev vi nr.2 med 15 point efter suveræne Lysabild. Sæsonen har været præ-
get af stor tilslutning til træningen. Gennemsnitlig har 10 spillere været der,
og det er jeg rigtig glad for. Super indsats af alle!
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På trods af den lidt uheldige start, er vi blevet et godt sammenrustet hold,
som har formået at skrabe mange point sammen. Dette er blevet gjort med
absolut tilfredsstillende fodboldspil, også selvom vi til tider stadig kan løbe
rundt som vilde heste.
Som nævnt er vi godt på vej, men vi er stadig langt fra målet. På denne vej er
der forhindringer som skal klares. Den største forhindring er den indre vilde
hest. Vi bliver nødt at slippe den løs og bare spille fodbold.
Sidst men ikke mindst vil jeg lige nævne, at det er dejligt, at der er så mange
der møder op til træning og det sender virkelig et signal om at folk er engage-
ret og tager det seriøst. Stor tak til kammeraterne.

Træner Søren Sørensen er tilfreds med sæsonen

Damerne har valgt at træne videre trods vinterens komme og de træner sta-
dig hver onsdag fra 18.30 på lysbanen indtil juleferien. Damerne har også
tilmeldt et turneringshold til den kommende indendørs turnering. Alt i alt er
jeg meget tilfreds med efterårssæsonen!

Kristian Dreyer
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Tillykke!
NB har netop vundet A-rækken for U12 drenge.
Efterårs sæsonen bød på 8 kampe, hvoraf de 6
blev vundet og 2 endte uafgjort. Holdet bliver der-
for nr. 1 blot et enkelt point foran nr. 2 fra Sønder-
borg Fremad.
Truppen består af nogle meget dygtige og trofaste
spillere som alle kommer til træning stort set hver
gang. Og at hård træning betaler sig, kan vi nu se
beviset på!
Bjarne Østergård

Vigtig vigtig vigtig!
Salget af NB's julekalender står for døren og er en stor og vigtig indtægt for
ungdomsafdelingen.
Vi må erkende, at det kan være
problematisk at få dem alle
solgt og dermed mister vi en del
af overskuddet. Vores målsæt-
ning på området i år er derfor,
at vi SKAL have udsolgt!
Meget er prøvet på området, og
i år vil vi som noget nyt, give en
belønning til de sælgere der er
aktive. Så for hver kalender
man sælger, er der 5 kroner i
egen lomme!
Vores erfaring er, at der er kø- Julekalender 2009

bere nok, så ved en god indsats kan det godt gå hen og blive en del ekstra til
julegaverne eller nye fodboldstøvler.

Vi har planlagt det sådan:
Vi laver lister over de ruter, der skal besøges
Vi pakker kalenderne
Vi fører regnskab
Vi fordeler ruter og kalender, efter først til mølle princippet.
Vi modtager jeres afregninger og udbetaler fortjenesten til jer.

Så mød op i klubhuset lørdag den G.november kl. 13-15.00 og få en rute og
kalenderne.
Vær aktiv og tjen dine egne penge og kom igen ind i klubhuset lørdag den
27.november kI.13-15.00 og afregn salget og få dine penge med hjem.
Vi hygger med lidt julegodter denne dag og siger tak for samarbejdet.
Marianne Wind, Ungdomsudvalget



U17 endnu ubesejret
I foråret 2010 besluttede ungdomsudvalget at der skulle prøves at stable et
U17 hold på benene til sæson 2010/2011.
Bjarne 0stergaard havde mod og lyst til at kaste sig ud i den opgave der ville
være at træne holdet, hvis vi da ellers kunne skaffe det nødvendige antal
spillere.
Der blev udsendt invitation til tidligere spillere og afholdt et møde med Bjarne
og ungdomsudvalget. På baggrund af tilkendegivelserne fra de fremmødte,
blev der tilmeldt et 11-mands U17 hold til turneringen.
Holdet består i dag af en bruttotrup på hele 20 spillere, hvoraf 2 er på efter-
skole og derfor ikke træner med på hverdagene, men kun spiller kampe i
weekenden.
Billedet er taget før kampen i Midtals, som NB vandt fortjent 9-2.
Op til kampen havde U17 træner Bjarne 0stergaard et positivt problem.
18 spillere havde meldt sig klar til at spille, så for første gang skulle der fra-
vælges spillere til kampen. I skrivende stund er holdet stadig uden pointtab
og har sikret sig oprykning til B1-rækken efter ombrydningen i 2011.
Michael Werner

Oldboys afdelingen efterår
Udendørs sæsonen 2010 går på hæld for vore Oldboyshold. For de ikke ind-
viede er Oldboyshold i denne sammenhæng, et Oldboyshold, et Veteranhold,
et Superveteranhold og et Masters hold.
Udendørs turneringen for Oldboyshold er nu også to turneringer om året for
hvert hold. På næsten samme måde som for Seniorerne, ombrydes puljerne i
forbindelse med sommerferien. »> .
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Det er gået forholdsvis godt for "--""""r.'I!:l'II'"1'~::::l;II'1Z

NB's gamle drenge i efteråret.
I "ungdomsafdelingen" sikrede
oldboysholdet (foto t.h.) sig en
sikker 2. plads, med 3 point til
1. pladsen og 8 point til 3.
pladsen!

Desværre rakte det ikke til
videre deltagelse i kvalifikati-
onskampene. Sidste år rakte
en 2. plads til videre deltagel-
se. Carsten Holm er holdleder,
og vil også tage sig af holdet
næste år.

Veteranerne (foto t.h.) kom
heldigvis fri af sidstepladsen
med en flot 3-1 sejr i sidste
kamp. Se i øvrigt holdleder
Gunnar Carls indlæg om sæ-
sonen andetsteds.

Superveteranerne var allere-
de klar til kvalifikationskampe-
ne med to spillerunder tilbage. Det kunne ses i de sidste to kampe, idet det
kun blev til 1 point. I skrivende stund forsøger holdleder Kurt Nissen at få ar-
rangeret kvalifikationskampen mod ÅBK.

Sidst, men ikke mindst, har vi Masters.
Masters har ikke deltaget i en turnering i efteråret, efter at de måtte trække
sig fra forårets turnering. Ifølge de tre holdledere Carl Erik Rasmussen, Bent
Riemer og Hugo de la Motte skal der yngre kræfter til, for at Super Masters
igen kan komme med i turneringen.

Det er for øvrigt en ting, der diskuteres ofte i vores afdeling: Hvornår skal
man rykke op i næste aldersgruppe? Er det, når alderen siger det, eller når
holdet ikke kan præstere topplaceringer længere eller noget helt tredje?
Mon ikke konklusionen stadig er, at det gælder om at give flest mulighed for
at spille efter senior karrieren.

Gunnar Carl har valgt at stoppe som holdleder for Veteranerne efter mange
år i stolen. Mange tak for din store indsats, Gunnar. Det er ikke nogen tilfæl-
dighed at Gunnar blev Årets NB'er sidste år. Læg også mærke til, at Gunnar
har to indlæg i denne udgave af Sporten. Gunnar har foruden et indlæg om
efterårssæsonen også et indlæg omkring en Veteran fodboldtur til VFL
Trernsbuttel.
Erik R. Jensen



En dårlig sæson for veteranerne
Nu er vores kampe færdige for i år, det blev nok den dårligste sæson i min tid
som holdleder.
Foråret 2010 blev ikke nogen dans på roser. Der skulle
gå 7 kampe før vi fik vores første point. Det blev til 5 po-
int i foråret med en målscore på 13-28, ikke godt.

Efteråret gik heller ikke godt, vi sluttede ikke sidst, men
andensidst med 4 point og en målscore på 10-29. Vores
topscorer blev Lars Møllerskov.

Det blev så min sidste sæson som holdleder for Vetera-
nerne. Jeg siger tak for et godt samarbejde med de an-
dre holdledere, og også en stor tak tiloldboysformand Erik Raun Jensen for
mange hyggelige timer og møder.

Der skal også lyde en stor tak til alle Veteranspillere for mange gode og hyg-
gelige timer sammen. Det har altid været rart at skulle mødes mandag aften.
Jeg håber, der er en, som vil overtage jobbet som holdleder for Veteranerne.
Held og lykke fremover.
Gunnar Carl
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Superveteranerne
På billedet ses Superveteranholdet før kampen mod Notmark den 22. sept.
Denne dag var der afbud fra Alfred Hansen, Benny Larsen, Frank L. Peder-
sen og Jesper Kirkegaard. I denne næstsidste kamp i turneringen skulle vi
møde et hold som er næstsidst i puljen.
Vi havde selv maksimum point, så det burde være en overkommelig opgave.

Alligevel var det Notmark som først fik scoret til 1-0 i første halvleg.
Først ca. 10min. før slut lykkedes det Myles Downey at få udlignet til slutre-
sultatet 1-1 .
Dette betyder at NB har vun-
det rækken allerede før sid-
ste kamp i turnering. Den blev
spillet mod Sønderborg Frem-
ad sidst i september og det
blev til et nederlag med 1-3.

Den G.oktober spillede vi
"kredskamp" på neutral bane
mod Åbenrå Boldklub. Det
blev igen et nederlag, selvom
vi spillede en rigtig god kamp, hvor de rutinerede spiller fra ÅBK fik mere
modstand end de regnede med. Men alt i alt en flot sæson for os!
Hugo de la Matte
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Dåseøl og spegepølse til veteranerne i Tyskland
Fredag den 3/9 tog 16 glade veteranspillere i bus til VFL Trernsbuttel, en lille
by 30 km nord for Hamborg. Kontakten til klubben er kommet via en spiller,
Hajo Hecker, der spillede hos os sidste år.
Vi var meget spændte på, hvad vi havde sagt ja til. Det blev absolut en posi-
tiv overraskelse, vi blev mødt med åbne arme af samtlige spillere fra klubben.

Fredag aften så vi en turne-
ringskamp med Trernsbuttels
veteranhold, hjemmeholdet
tabte desværre 2-1 øv. Deref-
er blev der disket op med læk-

r grillmad og fadøl, der blev
taget godt ved af begge dele,
mest af det sidste. Overnatnin-
gerne foregik på et lille pensio-
nat i nærheden, hvor vi sov i 2
og 3 mands værelser.

Lørdag morgen blev der leveret smurte boller med pålæg ud til os på pensio-
natet af en spiller fra Trernsbuttel. Kaffen kunne vi selv lave i pensionatets
køkken. Derefter havde vi tid til en lille gåtur gennem byen, det tog vel 15
min, byen var ikke så stor. KI.12 blev vi afhentet af spillerene fra Trernsbuttel
og kørt hen til deres stadion, hvor vi skulle deltage i et stævne i 7mands fod-
~~. ,
Vi havde lavet 2 hold på vej
ned i bussen, de var vist lige
stærke, men vi var enige om,
at der var et 1. hold og et 2.
hold, så der var forskel på styr-
ken. Til stævnet var der 6 hold

præmier til alle. Vores hold
=-:lev henholdsvis nr. 6 og nr. 5,
så vi imponerede ikke de an-
dre, men det var et vellykket
stævne.

Vores præmie var 12 dåseøl
og en spegepølse, herligt. Om aftenen blev der igen grillet og serveret fadøl,
jeg tror også der var lidt Bacardi, der blev festet til hen på natten.
Søndag morgen kunne vi sove lidt længere, da vi skulle have morgenmad på
stadion, hvorefter bussen ville komme og afhente os kl. 12.

Efter morgenmaden var det tid til at tage afsked, og her blev der aftalt et gen-
syn næste år, denne gang i Nordborg. Der var roligt i bussen på vej hjem,
folk var vist trætte. »>
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Vi vil gerne takke NB for den flotte økonomiske støtte til vores tur. Vi havde
en rigtig dejlig weekend med hyggeligt samvær, hvor vi fik skabt nye venska-
ber. Vi kan jo håbe at vi kan holde kontakten ved lige fremover.
Gunnar Carl

Mini VM i Sønderborg
Vi i U11, nu U12 deltog i SUB's mini VM. Dagen var ikke helt heldigt valgt da
det var om søndagen, hvor der havde været Nord-Als Musikfestival.
Men man er vel fodboldspiller og træner, "yes", så det kan man da sagtens
klare, i hvert fald når man skal melde sig til stævnet.
Da dagen kom, var der også nogen der var lidt trætte, og det var ikke børne-
ne.
(Havde lidt ondt i hovedet, og der er lidt et problem, når man coacher så me-
get og så højt som jeg gør det).
Nå, men vi kom til SFS hallen,
og fik udleveret de spilledragter
som vi skulle spille, og som i kan
se på billedet, skulle vi være
Tyskland. Mere om det senere.

Men vi fik klædt om i al den kaos
der nu er når der er 16 hold til-
stede. Vi fandt frem til den bane
hvor vi skulle spille vores grup-
pekampe. Der er altid talstærk
forældreopbakning til holdet, og
også på denne dag (der var lidt
flere der enten sad ned eller
endda lå ned, det plejer de ik-
ke!), så det er rigtigt dejligt at have med holdet at gøre. Tak for det forældre.

Vi vandt gruppespillet, og skulle i 1/4 finale mod Broager, dem kender vi fra
turneringen, og vi vidste dem kunne vi slå. Det gjorde vi også, så næste trin
var semifinalerne. Der tabte vi, og vi tabte også kampen om tredjepladsen.
Men jeg synes, det var rigtigt godt klaret, vi blev kun overgået af Åbenrå,
Tønder og Dybbøl, der normalt spiller en række højere. Vi blev nummer 4 ud
af 16 hold.

Når man har spillet som Tyskland hele dagen, så kan man købe spilledragten
når alle kampe er færdige. Men i år var der kun en spiller der købte, hmmm,
Tyskland kan spillerne ikke lide. Sidste år spillede vi som Barcelona, da køb-
te alle deres sæt. Nå, men endnu en tak til jer drenge, og tak til jeres forældre
for den gode støtte.
Jesper
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Vejersholdet
holdt flyttedag.
Igennem 19 år har en flok gamle
kammerater fra NB hvert år taget
til "træningslejr" i Vejers.
I år blev arrangementet afholdt i
et sommerhus i Købingsmark.
Interesserede kan læse turens
beretning på Club 22 hjemmeside
www.123hjemmeside.dk/club22
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Endelig kom der fart over Superliga'en

Normalt skulle man ikke tro, at superligaopgøret SønderjyskE-Horsens skul-
le kunne give ret meget kriller i maven, samt forventningsfulde øjeblikke alle-
rede søndag morgen inden vanlig eftermiddags-kickoff.

Men dette opgør den 22. august var lidt specielt for vore U10 drenge, samt
os forældre der var med. Ungerne skulle nemlig løbe med ind på banen sam-
men med profferne fra SønderjyskE & Horsens foran flere tusinde tilskuere
på Haderslev stadion - så det var et stort øjeblik i vente for ungerne, samt de
ligeså stolte forældre.

Spændingen steg i takt med vi nærmede os "målet". Ved afgang fra hallen
var det nu stadig lidt mere spændende at spille FIFA 10 på Nintendoen med I
Barcelona vs Real Madrid, men da vi kom til stadion, skal jeg da love for un-
gernes lokal patriotisme for alvor blev vækket. Den fik ikke for lidt med slag-
sange og SønderjyskE flag, enkelte havde dog udeholdet Horsens som deres
favorithold, hvilket nok skar lidt i ørerne hos nogle af de omkringværende
SønderjyskE fans.

Der skal herfra lyde en stor tak til SønderjyskE for deres måde at tage imod
os. Ved ankomst blev vi sammen med det andet sæt udvalgte fra Løjt, budt
pænt velkommen af en af de gamle HFK-drenge Niller, som forklarede os lidt
om SønderjyskE forretningen. Herefter overlod han ordet til deres assisteren-
de træner Ole Schwennesen, som lige gav sig tid til at give os et levende ind-
blik i dagens holdopstilling samt tankerne bag ... på den gode & spændende
måde, hvor ungerne blev indblandet.



Slutteligt kom en af de unge proffer
Anders Hostrup (der pt. var ude
med en skade) forbi, hvor han for-
talte lidt om, hvordan hans normale
hverdag så ud, og han fortalte un-
gerne, at han faktisk også havde
spillet i en lille klub som barn ... så
intet er umuligt, hvis man har vilje
og talent!

Derefter var der autografer til alle,
er havde lyst - og det havde RIG-
G mange, ligeledes fik enkelte -

heriblandt William og medbragte
lillebror Waldemar Bundgaard - fine
fælles snapshots med den unge
prof. "stjerne", så jo jo - det var en
kanon velkomst.

Så gik det ellers i fuld fart til om-
klædning, hvor NB dresset skulle
iføres - og pavestolte kunne drenge-
ne så vente på håndklask til proffer-
ne & dommerne.

Horsens blev de heldige vinderne af
vore drenge, og det er jeg sikker på
Tobias "Horsens-fan" Hansen ikke
just var ked af ©
En to vupti - så var det praktiske
ordnet med god stil og efter en spurt
af den anden verden samt lidt mere

klædning, var alle klar på lægter-

Kampen var egentlig en langstrakt
traver - sådan nøgtern betragtet -
selvom vore NB drenge fik heppet
og var fans på bedste vis.
Nogle af ungerne viste endog helt
nye sider af sig selv, Oscar mente i
hvert fald, at Rasmus kunne blive
en rigtig go' fjernsyns speaker, og i
pausen fløj ungerne så ellers til bo-
derne for at handle Sø nderjyskE
merchandise - nye Sø nderjyskE
fans var født. »>
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Efter en times spil kom der endelig fut i kedlen, idet SønderjyskE's A-
landholdsspiller Johnny Thomsen scorede til 1-0, og det gjorde da bestemt
ikke "festen" ringere ... hold op der blev hujet af Morten Manuel Magnus Mi-
chael Oliver 2 x Kasper samt de øvrige nævnte - 2-0 målet kort før slutfløjt
slå SønderjyskE's sejr fast, og satte et rigtig flot punktum for dagens oplevel-
ser på Haderslev stadion.

Hjemad lykkedes det ligeledes SønderjyskE at nedkæmpe bl.a. FCK - BIF og
Barcelona på Nintendo'enl
Tak til vore U10 drenge og medrejsende forældre for en rigtig god fodboldef-
termiddag.
Tekst: Jesper Thomsen / Fotos: Frank Andersen •
Lidt nyt fra ARKIVGRUPPEN
Det gode påfund, Arkivgruppen nedsat af bestyrelsen i Nord Als Boldklub
med henblik på at digitalisere udvalgt materiale fra det store materiale, som
er samlet i klubbens nu over 40 årlige levetid, er kommet godt fra start.
Gruppen bestående af Peter Glock, formand, Hugo de la Matte som hans IT-
kyndige højrehånd, Bent Riemer, sekretær, samt Geggan Chr. Jørgensen,
Bent Enghoff og Carl Erik Rasmussen og vi mødes hver anden torsdag i
klubhuset.
Efter en stille og rolig opstart, hvor retningslinjerne for gruppens arbejde blev
udstukket, er der nu kommet gang i sagerne.

Peter har på vanlig grundig vis skitseret for gruppen, hvordan han har tænkt
sig at gribe sagen an, og vi er nu O
ved at gennemgå de mange -
mapper med et utal af fotos og
artikler fra de mange år. Der
forestår et stort sorteringsarbej-
de, og rigtig mange timer ligger
foran gruppen med dette arbej-
de, som tegner meget interes-
sant og spændende.
Nu vil Peter så på gruppens
vegne forelægge bestyrelsen
vort forslag til arbejdet, og det
forventer vi ikke, vil volde de
store kvaler.

På billedet ses gruppen i færd med at sortere og udvælge blandt de mange
mapper. Vi vil løbende i "Sporten" holde læserne nærmere orienteret om vort
arbejde.
Carl-Erik



Hver onsdag spilles der LOTTO i Havnbjerg skoles aula, hvor ca. 160 perso-
ner møder op til spillet om kødpakker gavekort m.m.

's lottospil kører nu på 34.år og har gennem årene været klubbens helt
re indtægtskilde, men besøgstallet har været faldende de senere år.

Bestyrelsen arbejder - sammen med Jørn og Lone Nissen - løbende på, at
tilpasse spillet og seneste opgave er nu, at finde en ny leverandør af varer i
forbindelse med SuperBests lukning i Havnbjerg. Anders Ebsen

(SP'!RTEN)LtFwie).lr N\?vennern~fra den9an9
,~' . . - hvor blev de I 9rund~n af !?

I vor føljeton om NB vennerne fra "dengang", har
SPORTEN denne gang været forbi
Claus Lyngsøe.
Claus, er vi jo en del, der husker som en karisma-
tisk, vellidt og meget humør fyldt fodboldspiller med
utrolig høj kvalitet i spillet, og en af dem, der satte
sit flotte præg i klubben, imens han var hos os.
Claus var selvfølgelig også klar til, at fortælle lidt..

Hej Claus, hvad beskæftiger du dig med i øje-
kket?

-1eg underviser på EUC Syd i Sønderborg - inden
da var jeg arbejdsleder i nogle år på Danfoss
(AC) / Siemens, og inden da igen en kortvarig afstikker på Fyn, hvor jeg un-
derviste på Odense Tekniske Skole.

Hvor gammel er du og hvor bor du og familien nu ?
Alder: Gammel. Jeg bor sammen med min kone Jette i Sønderborg, for nogle
år tilbage byggede vi hus på Prins Henriks Av. nær Alssund / ba~ ved syge-
huset. Vores søn *Ricki er flyttet hjemmefra - startede på UNI i Arhus dette
efterår.
'Redaktionen:
Ricki har jo sivet sin fars håndboldtalent, spiller pt. divsionshåndbold i Odder, han var indtil for
nylig en af profilerne for SønderjyskeE - har tidl. deltaget på ynglingelandsholdssamlinger. »>
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Hvornår spillede du i NB / Hvorfor flyttede du fra klubben?
Jeg kom til Als fra Fyn i 1985, og begyndte samtidigt i NB. Startede med at
træne med 4.holdet. *Der var jo mange spillere i NB dengang.
'Redaktionen:
50-60 seniorspillere til træning var normen dengang, samt 5 tilmeldte turneringshold !

Jeg er aldrig "flyttet" fra NB !! Spillede fodbold i NB i perioder, afbrudt af
håndbold, og fodbold *andre steder.
'Redaktionen:
Claus var igennem en årrække (slut-firserne / halvfemserne) en af de mere fremtrædende seni-
orspillere i NB. Han blev "headhuntet" til tysk fodbold / TSB Flensborg, hvor han ligeledes spille-
de sammen med NB'erne Carsten Schwaermer og Allan Vick. Claus har ligeledes spillet rigtig
god fodbold på SUB's førstehold, hvor jeg bl.a. husker at have set ham i tidernes morgen i en
pokaldyst imod en af datidens hjemlige topklubber - B 1903 ( klubben, der sammen med KB se-
nere hen blev til FCK). Derudover var Claus som før antydet en utrolig dygtig og talentfuld hånd-
boldspiller, hvilket NH nød godt af.

Hvilken tilgang har du til sport i dag?
Jeg bruger meget tid på håndbold, og er en del af trænerstaben hos Sønder _
jyskE's 1.divisionshold, derudover spiller jeg lidt fodbold når tiden tillader det,
oldboys i Sønderb. Fremad, og så følger jeg naturligvis hvordan det går NB.

Hvad husker du tilbage på når du tænker på tiden i Nord-Als Boldklub,
positive samt de mere kuriøse tanker?
Jeg mindes tiderne i det gamle klubhus, med Arthur og Bent, som sjove og
stabile kræfter i baren, der har været holdt gode fester i det lille klubhus.
Jeg husker bl.a, træner John Petersens meget detaljerede oplæg til kampe-
ne, bl.a. "Nu skal I holde øje med spiller nr. 7, han måler 1,73 meter og sky-
der kun med 42% med venstre ben" - dertil fik jeg en episode fra en tidligere
kamp fra Johns diktafon, som han selv havde speaket under en anden kamp,
osv. »>
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Af de mere negative episoder husker jeg også, at selv samme John skældte
mig ud, og gav mig skylden for nederlag, lige da jeg var flyttet til !!
*Så husker jeg også at Jens Hansen "endelig" skulle starte inde, samt at han
mødte fuld til kampen, hvorefter John tog ham ud - efter meget kort tid!
"Redaktionen:
Formandens (Jens Hansen) kommentar til denne information: "Det husker jeg tydeligt, så det
kan ikke have været så slemt :-)"

Jeg håber meget på, at alle værdsætter det fantastiske job Henning Carlson
præsterer år efter år på sidelinjen, så gode mennesker er svære at finde!

Hvem var de mere fremtrædende spillere du spillede sammen med den-
gang du spillede i NB ?
Der var jo lidt forskellige perioder, i starten med en hel del fra Sønderborg,
bl.a. Bruno, Tommy, Peter, og Torben Jensen. Derudover med Per Albæk o æ-,

Finn Borup, "The Naef Brothers" rn.tl. •
Senere blev de nævnte "gamle" udskiftet med en yngre gruppe af bl.a. Allan -
Vick, Gubbi, Quitzau, Klaus Kjærgaard.

Har du kontakt til nogle NB'ere fra "dengang" ?
Ja da, når jeg lige møder nogen i bybilledet eller hører lidt fra dig, og det er
dejligt at læse, at det igen går godt for NB, samt at se så mange involvere sig
i klubben.
Jeg tror det er livsvigtigt for en klub som NB, at tidligere spillere "betaler no-
get tilbage" til ungdommen, i form af at hjælpe klubben som frivillig.

NB rummer lutter gode minder, relateret til alle de gode mennesker der har
været, og stadig er en del af NB !
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Claus - tak for ordene, det var rigtig dejligt atter at høre lidt fra dig!
På vegne af alle vennerne i NB ønskes du og familien "god (med)vind i sejle-
ne" fremover. Vi ønsker dig masser af succes såvel med det sportslige som

t arbejdsmæssige - og skulle du engang få lyst til at "trille" lidt gammel-
andsbold med os gamle NB-drenge, skal du vide du altid er velkommen -

for vi ved, at du inderst inde altid vil være en ægte NB'er.
Fyn er fin - og fine fynbo'er er NB fans ... !!
Jesper Thomsen

Holm Produkt og Vognmandsforretning
har sponseret et nyt spillesæt til 2. holdet.
Holdet ses her inden den vigtige kamp mod topholdet Midtals IF. Kampen var
et direkte opgør om muligheden for oprykning til serie 4, og endte med en 2-1
sejr til NB.

Træner Serkan Sahin og spillerne er glade for det nye tøj!
Mange tak til Holm Produkt og Vognmandsforretning for støtten.
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Peter Glock
Midthaven 25

6430 Nordborg

Stark har igen sponseret træningsdrag- ;'-.'7:'- '-.l,'- •

ter til NB's førstehold. Det må efterhån- . ~
den kaldes en tradition.
Selvom navnet på forretningen er skif-
tet nogle gange gennem årene, så er
det stadig Holger Hansen, der er med
på billedet, og så lige Henning Carlson
og Carsten Schwaermer.
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