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NB’s U12 hold havde æren af at løbe med 1. holdet på banen ved årets sidste hjemmekamp. 
Her ses gutterne lige efter denne ”begivenhed”.  

Kære alle! 
Igen er vi nået hen i slutningen af et år og kan i den sammenhæng lave en 
lille status, hvor der ses tilbage på året, der gik. Men det er også tidspunkt, 
hvor man ser fremad. Ja, hvor langt bør vi egentligt kigge fremad? 
Vi vil jo nødig fremstå som visionsløse og uden nogen form kurs og ledetråd. 
Skal vi arbejde på at formulere en vision 2020? 
Logo ville ikke blive noget problem! 
Hvis ja, så skal mission og værdier også formuleres. Det har vi heller ikke 
eksplicit formuleret. 
Nu er du bange. Men vi skal længere ind endnu, vi skal helt ind i NB-sindet! 
Findes dette? 
Lad os få en debat i løbet af næste år - gerne på 
klubbens generalforsamling  fredag den 28. januar 2011 .  >>>  
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Så sæt allerede nu kryds i kalenderen og tryk på mobilen. Detaljer og dagsor-
den følger. I skal være hjerteligt velkomne. 
 
Diskussioner er udmærkede. Men uden konkret frivillig hjælp driver vi ingen 
fodboldklub. Der er nu igen åbnet op for, at man kan tilmelde sig NB’s Hjæl-
pebank. Se detaljerne andetsteds i bladet. Jeg kan kun opfordre til, at du 
melder dig til at hjælpe. Vi har brug for hjælp i rigtigt mange sammenhænge. 
Så derfor har alle evner, som vi sagtens kan gøre brug af. Vi regner med dig! 
 
Heldigvis er der allerede mange, som er aktive i mange NB-sammenhænge. 
Det er vi selvfølgeligt glade for. 
Således vil jeg gerne sige tak til alle spillere, hjælpere, trænere og ledere for 
indsatsen i et begivenhedsrigt og på mange punkter rigtig godt år. 
 
Til slut ønsker jeg på vegne af bestyrelsen jer alle sammen en glædelig jul 
samt et godt og lykkebringende nytår samt tusind tak for indsatsen i 2010. 
 

Jens C. Hansen, formand 

Søren Sørensen blev ” Årets NB’er 2010” 
Søren Sørensen har i mange år været en af klubbens store ressourcer som 
leder, træner og hjælper. Søren er altid glad og positiv. Og sådan udfører han 
også hvervene i klubben. Som leder af klubbens fodboldskole bidrager han 
til, at mange børn og unge får en positiv oplevelse med fodbolden og med 
Nord-Als Boldklub. Her har han selvfølgeligt god hjælp af Birger Andersen og 
Anders Ebsen samt resten af hjælperne. 
 
Der er ikke så mange NB’ere, der er 
kendt i DBU. Søren er med sin man-
geårige kontakt til DBU omkring fod-
boldskolen, her blevet en kendt og 
værdsat person. Dette kom fint til ud-
tryk, da DBU i forbindelse med fod-
boldskolens 10 års jubilæum gav NB 
mange roser med på vejen – bl.a. 
havde DBU aldrig modtaget en klage 
over vores fodboldskole. Dette var ret 
enestående. 
 
Søren tager ansvar. Om det er som træner eller som barformand, så har Sø-
ren styr på tingene og han forventer andre også har det. Er dette ikke tilfæl-
det, så tager Søren affære. Dette ændrer på ingen måde ved, at han som 
udgangspunkt er en rigtig stor hygge-fætter. Og dermed antydes der også, at 
Søren elsker fællesskabet - også andre fællesskaber end hos NB. 

                 Jens            Vivi           Søren 
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Søren Sørensen fortjener denne hæder og han kommer nu i godt selskab 
med andre gode kræfter i NB. Han behøver nu heller ikke længere lægge 
under for, af Jan Wind og Ken Wonsyld kan vifte med den titel, når der er 
dømt drilleri over en øl og en grillpølse. Her er Søren i øvrigt også rigtig kom-
petent! 
Vivi har i denne sammenhæng helt sikkert også fortjent en stor tak. Selvom 
det da godt kan være, at hun af og til er godt tilfreds med, at vi i klubben kan 
tage os af Søren.  
Et stort tillykke til Søren Sørensen med udnævnelsen til ”Årets NB’er” 2010. 
 

Jens C. Hansen, formand 

Klubhus projektet 
Vi har haft nogle uplanlagte stop un-
dervejs. El-udstyr skulle først skiftes af 
rent lovgivningsmæssige grunde. 
Kloakrør skulle skiftes. Dermed skulle 
gulv brækkes op og rør graves op mm. 
Alt dette har forsinket planen. 
 

Det har været tungen lige i munden for 
Bikse. For når planen rykker sig, så 
skal der jo laves en ny plan. 
Håndværkerne er afhængige af ræk-
kefølgen og de sidder jo ikke og venter 
på, at det pludseligt bliver deres tur. 
Dette skal alt sammen koordineres. 
Lige nu ser det ud til, at vi bliver færdi-
ge i uge 3. Hvornår gelænder og ter-
rasse bliver færdige, er afhængigt af 
vejret og opgravningen af kloakrørene. 
I den oprindelige plan var projektet 
færdigt i uge 51. 
 

Jens C. Hansen, formand   

20.10.2010 

26.10.2010 

20.11.2010 08.12.2010 
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Afslutningsfest 2010 
Nord-Als Boldklub holdt traditionen tro 
afslutningsfest for kvinder, senior og 
oldboys samt trænere og ledere, her 
hvor efteråret går på hæld. Festen 
blev holdt på Cafe og Restaurant 
Friends i Nordborg. 
Der var 116 feststemte og forvent-
ningsfulde gæster, som havde glædet 
sig til mødet med ”familien NB” på 
”Friends”. 
Som altid var festen præget af højt 
humør og god stemning. Programmet 
og rammerne stod bestyrelsesmed-
lemmerne Alfred Hansen, Jesper 
Thomsen og Ken Lyngkilde Christian-
sen for. 
Som en fast bestanddel af det festlige 
program er uddelingen af pokaler m.v. 
altid imødeset med stor spænding og 
forventning. 
Denne gang med følgende kåringer: 
 

Årets NB’er 
Søren Sørensen (se foto side 2) 
 

Årets Seniorspiller - Efterår 
Martin Nissen  
Sæsonens fighter Serie 1 
André Berglund 
Sæsonens fighter Serie 5 
Rasmus Rieck 
 

Årets Kvindespiller - Efterår 
Katrine Wonsyld  
Sæsonens fighter Kvinder 
Cecilie Esbjerg 
 

Årets spiller Oldboys 
Frank Andersen  
Årets spiller Veteraner 
Bjarne Hansen (foto næste side) 
Årets spiller Superveteraner 
Benny Larsen 
 

Årets spiller Masters  
Heinz Müller (se artikel på side 15) 

Martin Nissen med træneren Kristian Dreyer  

André Berglund med træneren Kristian Dreyer  

Rasmus med træneren Serkan Sahin  

Fra venstre: Katrine Wonsyld (årets spiller), 
Mette Hedegaard, Pernille Wind, Tina Moos, 

træner Søren Sørensen 



www.danskebank.dk  
 

Tænk på penge 
når det passer dig... 
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Ledig 

reklameplads 
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Seniorfodbold 2010  
Så er endnu et år og endnu en sæson ved at gå på hel. Årets afslutningsfe-
ster er vel overstået og det er tid til, at kigge frem mod næste sæson. Først 
tager vi dog et kig tilbage på året der gik og alle de gode oplevelser vi i årets 
løb har fået. 
 

Dameafdelingen består af 20-25 tro-
faste spillere der året igennem troligt 
er mødt både til træning og kamp. 
Da det jo kun drejer sig om et 7 
mands hold må man sige, at træne-
ren har haft en stor udfordring i at 
holde alle tilfredse. Damerne har dog 
været utroligt gode til, at give hinan-
den plads, hvilket tegner et godt bil-
lede af holdets gode kammeratskab 
og sociale omgang. 
I foråret havde Thom Jørgensen an-
svaret for damernes ve og vel. Det 
udmøntede sig i 4 sejre, 2 uafgjorte og 2 nederlag med en målscore på 22 – 
14. Det var nok til at samle 14 point sammen og snuppe rækkens 3 plads 
efter Sønderborg fremad og Lysabild. Kun et nederlag til Egen og et uafgjort 
mod fremad i de sidste 2 kampe holdt holdet fra en absolut top placering. 
Efteråret bød på ny træner da Thom i årets løb har haft gang i rigtig mange 
ting for NB, så han sig nødsaget til at skære lidt ned. Vi er dog yderste tilfred-
se med, at have fundet Thoms afløser. Søren Sørensen sagde ja tak til til-
buddet og i ham har vi fundet en yderst kompetent og engageret person til 
jobbet. 
Efterårets udbytte blev på 5 sejre og 2 nederlag og en målscore på 29 – 13. 
Det var nok til en 2. plads kun slået af rækkens absolutte tophold Lysabild 
der vandt samtlige kampe. Så alt i alt et rigtigt godt år for NB’s damer. >>> 

”Damebordet” ved årets afslutningsfest 

Bjarne Hansen fik pokalen af Jesper 116 deltog i festen på FRIENDS 

OBS! Der er flere billeder fra afslutningsfesten på NB’s hjemmeside 
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2. holdet har i de senere sæsoner været med til, at præge deres serie 5 ræk-
ke, dog har det kun været lige ved og næsten i forsøget på oprykning.  
Da det jo er vores 2. hold har det også været småt med kontinuiteten. Der 
har været mange udskiftninger til weekendens kampe, det til trods må man 
sige de har gjort det godt. 
Kim Dyg har i et par sæsoner været spillende træner og havde i foråret an-
svaret for 2. holdet til kamp. Kim har gjort et kæmpe stykke arbejde og det 
skal han have ros for. Det har dog langt fra været nogen optimal løsning for 
2. holdet på denne måde, men det har i mange sæsoner været nærmest 
umuligt, at finde en person der ville tage udfordringen op. Forårets udbytte 
blev på 6 sejre, 1 uafgjort og 3 nederlag samt en målscore på 30 – 18. Det 
var nok til rækkens 3. plads, kun 
overgået af Ulkebøl og Svenstrup. 
 

Til efterårets start lykkedes det os 
endelig, at finde en person der havde 
mod på at tage ansvaret for 2. hol-
det. Serkan Sahin sagde ja tak og i 
ham er træner kabalen endelig in-
takt. Serkan er selv gammel NB´er 
og har fra start været engageret bå-
de på træningsbanen, men så san-
delig også omkring det sociale. Dette 
har betydet, at vi har været i stand til 
at dele træningen op og Kedde har 
fået en højre hånd til at dele ideer og erfaringer med. 
Efterårets udbytte blev på 5 sejre, 2 uafgjorte og 3 nederlag og en målscore 
på 31 – 22. Det var nok til en 3 plads efter Midtals og Ulkebøl. Kun de 2 før-
ste og de 2 sidste kampe blev afgørende for at det ikke blev til en plads høje-
re i rækken. De 2 første kampe bød på 2 nederlag så der var nogle start van-
skeligheder, der dog efterfølgende blev vasket væk igen efter en rigtig god 
stime. De sidste 2 kampe, hvor holdet stadig var med i kampen om opryk-
ning, blev det til 1 uafgjort og 1 nederlag. Hovedsageligt på grund af 1. hol-
dets brug af serie 5 spillere. Så alt i alt et fornuftigt år for 2. holdet med to 3. 
pladser. 
 

1.holdet har gennem året været hele følelsesregisteret igennem. Fra vild ju-
bel og eufori til selverkendelse og nedtur. Set i bakspejlet har det været hele 
turen værd og håber vi i sidste ende er kommet styrket ud af året der gik. De 
senere sæsoners oprykninger skulle i foråret stå sin prøve i serie 2. Overblik-
ket efter Jens Hansen blev lagt over på Kristian Dreyer og der kom nogle un-
ge der var med til, at styrke bredden på holdet. Selv om der var mange der 
ikke havde spået os mange chancer i serie 2, blev der gået til stålet fra første 
træningspas og spillerne imellem var der en stor tro på at tingene kunne lyk-
kedes. Foruden første kamp mod Hviding blev det til en sæson med masser 
at glæde sig over. >>> 
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2. holdet i september 
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Nordborg 

NB træningsdragt 
NB shorts og T-shirt 

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

TILBUD 
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Det er aldrig sjovt at rykke ned, men jeg har en stærk tro på at vi nok skal 
rejse os og kæmpe videre. Erfaringen fra serie 1 er der ingen der kan tage fra 
os. Så det og det gode kammeratskab giver mig masser af tro på tingene 
fremover. Samtidig er det med stor glæde, at samtlige trænere har givet sam-
tykke om mindst ½ år mere i spidsen for NB´s senior hold. Det skulle gerne 
give grobund for fortsat kontinuitet og udvikling på de enkelte hold. 
Seniorafdelingen handler en stor del om fodbold, men jeg er mindst ligeså 
stolt over mine medlemmer udenfor banen som indenfor. Vi har igen i år sat 
et stort arbejde i alle NB´s aktiviteter året igennem. Fest i by, Pigecup, Lotto, 
Julebal m.m. stort som småt har vi haft en finger med i spillet. Ikke kun fordi 
det er en forudsætning med frivilligt arbejde for at få disse ting til at køre, men 
det er jo samtidig sjovt og givende for den enkelte. 
I den forbindelse vil jeg godt fremhæve mine udvalgsmedlemmer Thom Jør-
gensen, Jesper Larsen og Brian Paulsen for deres utrolige engagement og 
for det kolossale arbejde de har ydet året igennem. >>> 

NB  -  EUI 

Det blev til 9 sejre, 4 uafgjorte og 1 nederlag og en målscore på 26 – 9. Dette 
var nok til en 1. plads i rækken og oprykning til serie 1 i efteråret, mere end 
nogen havde turdet håbe på inden sæsonstarten. 
 

Da efteråret startede, var vi nogle der følte, allerede inden foråret var slut. 3 
ugers pause er ikke meget inden opstarten på en ny sæson. Det var dog ens 
for alle så det var bare med at komme i gang. Troen på overlevelse i serie 1 
var stor og der blev gået til den med samme ildhu som opstarten til serie 2. 
Halvvejs i turneringen så det allerede noget sort ud. Vi spillede ikke særligt 
godt og havde i særdeleshed ikke de berømte marginaler på vores side. Der 
blev dog kæmpet og arbejdet med alt der var til rådighed. Det i sig selv kunne 
godt have givet lidt flere point på kontoen, men vi må dog erkende, at vi var 
noget overmatchet i mange kampe i 2. halvdel af sæsonen. Udbyttet i serie 1 
i denne omgang blev på 1 sejr, 2 uafgjorte og 11 nederlag samt en målscore 
på 15–48. Det var nok til en sidsteplads i rækken og retur til serie 2. 



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 
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Forrygende Julekalender salg 
Salget af NB`s julekalender må siges at ha` været en stor succes i år. Og da 
det er en vigtig og en stor indtægt for klubben, er det med et smil på læben, 
at vi kan melde næsten helt udsolgt. 
Vi måtte erkende, at det de foregående år, har været problematisk at få dem 
alle solgt og dermed har vi også mi-
stet en del af overskuddet.  Vores 
målsætning på området i år var derfor, 
at vi SKULLE have udsolgt. 
Meget er prøvet på området, og som 
noget nyt prøvede vi i år, at give en 
belønning på 5 kr. pr. solgt kalender, 
til de ungdomsspillere der havde lyst 
til at gøre en indsats.  Vores erfaring 
er, at der er købere nok, men det er 
hårdt, koldt og mange timers arbejde 
for ungerne, at få alle husstande be-
søgt.  
Klubben er baseret på frivilligt arbejde og rigtig mange voksne gør et kæmpe 
stykke arbejde for, at alt skal kunne lade sig gøre i NB. Alt det frivillige arbej-
de er forbundet med meget sjov og ikke mindst socialt samvær og mon ikke 
det er omdrejningspunktet for, at vi har så mange der yder et til tider hårdt 
men også sjovt stykke arbejde i NB. Det kan måske endda siges, at være 
den allerbedste belønning, man kan få….:) 
Børn og unge mennesker er skruet lidt anderledes sammen i deres tanke-
gang. De ser nok ikke helt de samme værdier, som vi voksne. Men en beske-
dent kontant afregning kan de forholde sig til. Det kunne tydeligt ses da vi 
lukkede dørene op den 6.november, hvor ruter og kalender blev delt ud.  

Julehygge på ”afregningsdagen” 

Dag efter dag, uge efter uge, måned efter måned har de arbejdet stenhårdt 
for at få tingene til at flyde. Sponsorer, kampprogrammer, planlægning af 
hjemmekampe samt alle de små ting der byder sig har de taget fat om uden 
at blinke. Alt sammen noget de har lavet samtidig med at de har skullet træne 
og spille op til deres bedste uge efter uge. 
Ikke optimale forhold for en fodboldspiller, men sådan er vilkårene desværre i 
disse tider. Så tusind tak gutter og håber i har mod på endnu en tørn i det 
nye år. 
 
Til slut skal lyde en stor tak til alle vore sponsorer der har en stor andel i, at 
alt det vi laver overhovedet er muligt. Tak til alle tilskuere der gang på gang 
og i medgang og modgang støtter op om os. Tak til alle i NB for endnu et fan-
tastisk år på godt og ondt. 
 

Med ønsket om et godt Nytår 
Klaus Kjærgaard  seniorformand 
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NB Futsal Cup 2010 
Så er det snart igen tid til seværdig fodbold i Nordals 
Idrætscenter. 
I weekenden 18. & 19. december afholder NB for 3. 
gang NB Futsal Cup i årgange U13, U14, U15, U17 
og Senior. 
Der kommer hold helt fra Århus og København, så vi 
forventer rigtig meget god og flot fodbold. 
U13, U15 & U17 spiller lørdag, U14 og Senior spiller 
søndag, begge dage starter stævnet kl.10. Kom og se, og støt de lokale hold! 

Nyt medlem af ungdomsudvalget  
Det er en stor fornøjelse at vi nu kan sige velkommen 
til Lis Schmidt, som er blevet klubbens nye medlem af 
ungdomsudvalget.  
Lis er i forvejen et kendt ansigt i klubben. Hun er en af 
de trofaste tilskuer og praktiker, både ved U12 drenge 
og U9 piger, hvor hun har en spiller med begge steder. 
Kampen er fløjtet i gang og opgaverne er uddelegeret, 
så hun er på nuværende tidspunkt godt i gang og til 
stor hjælp for udvalget og resten af klubben. Derud-
over bliver Lis en af de nye tovholdere ved klubbens 
store og succesfulde pigestævne til foråret. 
Vi håber på et godt samarbejde fremover, så velkommen til Lis!   
 

Marianne 

1700 kalender blev i løbet af en time fordelt mellem ca. 70 ivrige børn og vi 
måtte se det positive i øjnene, at vi måtte oprette venteliste, hvilket ikke er 
sket før. Alle ruter blev besat, ja selv alle yderdistrikter og de mest øde steder 
har fået besøg af en NB’er i år.  
 

Den 27. november havde vi lånt NH`s lokale i hallen og der var lagt op til jule-
hygge med sodavand, kage, knas og afregning. Jævnt fordelt dukkede alle 
børnene op, med de største smil på læberne og modtog deres velfortjente 
belønning.     
 

Ikke alle har været enige i udvalgets beslutning, men i skrivende stund må 
jeg sande, at overskuddet er større end tidligere, og så har vi en flok ung-
domsspiller der tillige har fået et skulderklap, for en kanon indsats.  
Vi takker både spillere og forældre for et godt samarbejde og benytter lejlig-
heden til at ønske alle en rigtig glædelig jul. 
På vegne af ungdomsudvalget 
 

Marianne Wind    
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Støt NB ganske gratis 
NB har fået en aftale med CCB mobil, hvor de støt-
ter NB med 6 kr. for hver gang du indbetaler 100 kr. 
Alle vores medlemmer der er CBB mobil kunder, kan 
på CBB's hjemmeside, tilmelde sig klubbens gruppe 
under: Støt forening 
Gå ind på din side og find: Støt med CBB. Vi står 
under CBB forening og altså ikke under sport. 
Når du skal søge, skriver du bare Nordals i 
feltet og vi vil halvårligt modtage 6 % af dit 
forbrug uden at det koster dig noget!  
Det bliver spændende at se resultatet - og vi siger på forhånd TAK! 

X 

Oldboys 2010  
Endnu en sæson er slut og årets afslutningsfest er veloverstået, desværre 
var der ikke stor tilslutning af Oldboys spiller, men øl-kassen blev dog allige-
vel tømt. Desværre var jeg ikke tilstede og kunne derfor heller ikke kåre årets 
spiller. 

Årets spiller 2010 blev Frank Andersen. Frank har gjort det godt. Udover det 
store arbejde han gør på banen, er han samtidig stabil kamp efter kamp og 
har stort set spillet alle kampe i år. Han brokker sig aldrig, er altid positiv og 
hjælpsom. 
Vi har mistet et par spiller i år, men heldigvis kom der så et par friske nye folk 
til som har været med til at løfte holdet. Vi endte sæsonen på en flot 2 plads, 
så det har været en ren fornøjelse at være en del af holdet. 
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Lidt nyt fra Master-drengene 
Siden sidst er der ikke sket de store ting og sager hos de gamle ”Masters-
drenge”, men vi har da fået kåret et af vore medlemmer i forbindelse med 
afslutningsfesten på ”Friends”. 
Hæderen som ”Årets spiller” hos de 
gamle drenge gik helt fortjent til Heinz 
Müller, som desværre ikke deltog i 
aftenens fest. I øvrigt en stor tak for 
en god NB aften. 
Alligevel skulle han dog ikke slippe 
helt for et par bevingede ord fra Bent 
Riemer i forbindelse med overrækkel-
sen af pokalen som det synlige bevis 
på udnævnelsen. At overrækkelsen 
så helt i tråd med de barske gamle 
drenges fodboldspil udendørs gen-
nem hele året fandt sted på lysbanen, 
lige inden spillet blev sat i gang, var en oplagt sag. 
 
Efter en times spil fandt 3. halvleg så sted i omklædningsrummet, hvor Heinz 
havde medbragt øl og vand, så vi kunne få ham behørigt fejret, og det blev 
han så. 
Ellers er der kun at bemærke, at ”Kong Vinter” atter i år har fundet det værd 
at drille os, så vi desværre har måttet aflyse et par gange, men bare vent!  Vi 
går i gang, ligeså snart der er den mindste chance for at komme ud og trille 
fodbold. 
 
Det skal lige til allersidst med, at ”Masters-afdelingen” har fået tilgang af ung-
dom, idet Jens ”Fisker” og Kieran er begyndt at spille med hos os gamle. Fint 
nok, for de to gutter trækker gennemsnitsalderen pænt ned! 
 

Carl Erik Rasmussen 

Heinz (th) fik overrakt hædersbeviset af Bent 
Reimer fra ”Mastersbestyrelsen”  

Som det ser ud lige nu er alle klar til den kommende sæson, så vi får helt 
sikker en god start på året.  
 
Det er med stor ærgrelse at jeg har valgt at stoppe som holdledere, men af 
tidsmæssige årsager er det blevet nødvendigt. Jeg vil gerne have lov at sige 
tusind tak til alle som har været berørt af mig, det har været en fornøjelse 
gennem de sidste 5-6 år. 
Derimod vil jeg have lov til at sige velkommen til Mads Obling som bliver 
holdleder fra den kommende sæson. 
Vi ses igen til foråret. 
 

Carsten Holm 
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Julen står for døren 
Og det betyder også at vores traditionsrige Julebal igen bliver en del af julen 
og traditionen tro på 2. Juledag i Nordals Idrætscenter. 50 hjælpere vil, over 
en dag med opsætning og klargøring af hallen, til en dag med afholdelsen af 
ballet og en nat med nedtagning og klargøring til Svenstrups julestævne, 
sprede en masse juleglæde til folk fra nær og fjern. 
 
Både unge og gamle mødes denne 
aften for at hilse på gamle venner og 
bekendte, som traditionen byder sig, 
mødes til vores julebal og snakker nye 
såvel som gamle dage. Der er altid 
smilende og glade mennesker samlet 
og det gør hele det store arbejde 
værd. 
 
Det er heller ingen hemmelighed at 
juleballet er en vigtig indtægtskilde i 
klubben og nødvendig for at realisere 
den sportslige målsætning samt mo-
derne og funktionsdygtigt materiel 
som bruges i den daglige træning på anlægget. I de sidste par år er vi blevet 
ramt af et faldene besøgstal, så vi nu ligger på 750 besøgende mod 800-
1000 for nogle år tilbage. Det har skåret i overskuddet og nogle medlemmer i 
klubben har stillet spørgsmålstegn ved om det store frivillige arbejde der er 
nødvendig for at afholde juleballet, nu også kunne svare sig i forhold til den 
økonomiske gevinst. I forhold til det sociale og vores ansvar overfor lokalom-
rådet, så er det efter min mening et klart ja. Og så er det med stor glæde at vi 
i år, efter nogle gode møder og samtaler med Theodor Munck Knudsen, leder 
af Idrætscenteret, har fået en meget god og attraktiv aftale på plads omkring 
lejen af hallen. Udover denne aftale har vi set kritisk på alle andre udgifter og 
fundet alternative løsninger på nogle dyre poster. Så det er med sindsro at vi 
nu kan gå ind i den sidste fase af klargøringen til juleballet 2010. 
 
Dørene åbnes vanligt kl.21.00 og juleballet siger tak for i år og ønsker alle et 
godt nytår kl.01.30. Entréen koster 70 kr. som betales ved indgangen og mu-
sikken leveres i år af DISKOTEK KULT . Igen i år har Allan Bak og Poul An-
dersen sagt ja til at hjælpe med det praktiske på selve aftenen og har også 
taget del i planlægningen op til, så tusind tak til jer. 
 

Som sagt tidligere, kræver juleballet mange hjælpere og har du lyst til at hjæl-
pe kan du tilmelde dig klubbens Hjælpebank på vores hjemmeside 
www.nordals-boldklub.dk eller ringe til undertegnede for nærmere information 
eller tilmelding. 
 

Kristian Dreyer 
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Afslutning for U17 drenge 
Søndag den 24. oktober tog 10 friske 
U17 spillere, sammen med 3 forældre 
og 2 søskende af sted til fodbold golf i 
Ballum. 
 
Det var en kold og blæsende oktober-
dag, og specielt blæsten satte da be-
stemt drengenes evner på prøve. Men 
det var tørvejr hele dagen, og det var 
bestemt en god ting. 
Det viste sig at banen var helt nyan-
lagt i 2010, og det var et rigtigt flot an-
læg med klubhus, terrasse, mulighed 
for at grille osv. Der er 18 huller på 
banen, jeg tror den længste var på 
hele 93 meter ! 
Alle baner havde hver deres forhin-
dringer, nogle var selvfølgelig sværere 
end andre, på de lange baner gjaldt 
det jo om skyde lige for at få bolden så 
langt som muligt, men her spillede 
blæsten ind, og mange af os var flere 
gange ude i det lange græs for at få 
bolden tilbage på green igen. 
 
Marianne havde været så flink at smø-
re sandwich til os, og suppleret med 
god frugt og cola holdt vi middag efter 
vi alle havde gået en runde på anlæg-
get.  Selvom det var koldt, var vejret 
faktisk fint, og vi valgte at spise mid-
dag ude på terrassen. 
Efter maden gik vi endnu 2 omgange, 
ja, nogle nåede endda at gå 3 omgan-
ge inden vi ved 15 tiden vendte næsen 
hjemad. 
Der var lidt tvivl om banerekorden, men ejeren af stedet mente at den var på 
63 skud, så det var faktisk ret flot af Benjamin og Martin Carl at de på sidste 
omgang gik rundt i 66 og 68 skud, og dermed ødelagde trænerens – indtil da 
– dagens bedste på 71. 
 
Ballum fodboldgolf er bestemt at anbefale, det er rigtig sjovt og slet ikke så 
nemt at få sådan en bold skudt rundet på hullerne.  >>> 

Vi havde madpakker med hjemmefra. 

Præcision var nødvendigt 
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Hjælpebanken 
Vi har i lang tid arbejdet på at forny vores uundværlige Hjælpebank. Nu har vi 
endelig og med stor hjælp fra webmaster Preben Christensen fået et nyt 
”look” der forhåbentlig kan medvirke til at give dig lyst til at melde dig som 
leder eller hjælper til en eller flere af de aktiviteter som klubben afholder. Vi 
har i mange år syltet vores opdatering af medlemmer i Hjælpebanken. Dette 
skyldes ikke manglende respekt for alle hjælperne, men vi har haft den luk-
sus at de berømte Tordenskjolds Soldater er gået i krig, hver gang vi har rin-
get og bedt om hjælp. Men alt har en ende og nye hænder skal løfte. Inden-
for en nær fremtid skal vi have udvidet vores hjælperstab for at bibeholde 
evnen til at opnå de økonomiske indsprøjtninger til vores klub som er så vigti-
ge. Det vi i mange år har taget for givet er ikke længere, noget der bare kom-
mer af sig selv. 
Til NB-dagen på Holm Skole sendte vi også et spørgeskema rundt, hvor et af 
spørgsmålene lød: Er du medlem af Nord-Als Boldklub’s Hjælpebank ? 
 

Ud af 52 besvarelser var der kun 5 medlemmer og 3 svarede at de ikke vid-
ste der var nogen Hjælpebank i Nord-Als Boldklub. Det var en AHA-oplevelse 
af de helt store for os, fordi det viste at vi ikke har gjort vores arbejde godt 
nok. Så nu er alle sejlene sat til at få Hjælpebanken op at køre for fuld damp 
igen. Uanset om du i forvejen er medlem og hjælper til diverse aktiviteter eller 
om du er ny og kunne tænke dig at bruge et par timer i ny og næ.  
 

Så vil vi være glade, om du ville bruge 
5 minutter af din tid på at gå ind på 
klubbens hjemmeside 
       www.nordals-boldklub.dk  
og kigge på linket til ”Hjælpebanken” 
øverst til højre. Her finder du de aktivi-
teter som klubben afholder og her kan 
du tilmelde dig som hjælper til en akti-
vitet.  
Se billederne her til højre! 

Jeg vil gerne takke Marianne for at lave sandwich og for at køre, Gunnar Carl 
for kørsel, og selvfølgelig de drenge der tog med og gjorde dagen rigtig sjov 
og spændende. Tak til alle de U17 drenge som har deltaget i kampe og til 
træning i løbet af efteråret, skulle der være nogle der ikke ved hvordan det 
gik os, så kan jeg lige nævne at vi spillede 7 kampe, vandt dem alle med en 
samlet målscore på 78-14…ja, du læste rigtigt! 
 

Til sidst vil jeg gerne fremhæve Jannick Rasmussen som har deltaget i alt 
hvad vi har foretaget os på nær én enkelt træningsaften hvor sygdom forhin-
drede ham i at møde op. Det er altså godt gået . 
Bjarne Østergaard 
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I fortsættelsen af vor føljeton om NB vennerne fra 
”dengang”, skal tankerne denne gang rettes mod midt 
80’erne. Det var i sin tid da jeg rykkede op som seni-
or, der havde vi på klubbens første hold en fantastisk 
spydspids og rigtig dygtig boldspiller, én som altid var 
garant for en sjov kommentar, et utroligt behageligt 
menneske og en fadertype, der tog sig godt af de un-
ge – alle disse kvaliteter havde vi i én og samme per-
son - nemlig Per Albæk . 
 
Jeg blev personligt rigtig glad for at han kunne gen-
kende min stemme, selvom det var utrolig længe si-
den vi sidst havde snakket sammen. Jeg ringede til ham, imens han var på 
arbejde, og det virkede som om hans stemme straks ændrede sig fra er-
hvervslivets Per til privatperson Per, da tankerne atter faldt på undertegnede 
og NB. Endnu mere glædeligt var det, at han meget gerne ville svare på 
spørgsmålene om, hvordan hans liv har formet sig siden dengang for snart 
længe siden….>>> 

Du kan også ringe til os hvis du hellere 
måtte ønske det. 
Selvom du er medlem i forvejen, skal du 
melde dig til igen på hjemmesiden eller 
på telefon, da vi herved får en opdateret 
liste over hjælpere til de forskellige aktivi-
teter. 
Hvis man melder sig som hjælper til en 
aktivitet, er man ikke automatisk bundet til 
at hjælpe den pågældende dag hvor akti-
viteten løber af stablen. Man kan selvføl-
gelig melde fra hvis der er kommet noget i 
vejen. Det eneste du kan være sikker på, 
er at vi i Hjælpebanken ringer til dig og høre om du stadig er interesseret i at 
hjælpe. Dette vil vi gøre ca. en måned før aktiviteten afholdes. 
Med alle de aktiviteter NB laver af gode ting for befolkningen på Nordals, så 
er dette med rette sandt  - Aldrig har så få, gjort så meget, for så mange. 
Vi håber at rigtigt mange vil bruge 5 minutter på at besøge siden. 
På forhånd tak! 
 

Hjælpebanken 
Ken Christiansen tlf. 24 23 71 79 og Kristian Dreyer tlf. 22 45 21 69 
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Vi har to drenge, som allerede har forladt hjemmet, Daniel på 21 og Dennis 
på 18. 
Daniel er flyttet til Århus for 3½ år siden for at læse økonomi på Universitetet. 
Han spiller i dag Jyllandsseriefodbold i Åbyhøj.  
Dennis er flyttet til Viborg for at forfølge mulighederne som håndboldspiller. 
Han er i dag som 18 årig med på Herreligaholdet, og fik debut i en alder af 17 
år på liganiveau mod hedengangne FCK Håndbold. Dennis spiller desuden 
U18 håndbold, og passer studierne på Handelsgymnasiet i Viborg. 
 
Hvilken årgang er du fra? 
Jeg er årgang 1957 og ud af en helt fantastisk én af slagsen ;-). 
I Skive IK var jeg med til at vinde det første Jyske mesterskab på højeste 
ynglingeniveau.  >>> 

Hej Per, hvad beskæftiger du dig med i øjeblik-
ket? 
Jeg har i mange år været Adm. Direktør for Dantherm 
Air Handling med datterselskaber i USA, Kina, Eng-
land, Tyskland, Norge og Sverige. (redaktionen: Dan-
therm Air Handling har pt. ca. 600 medarbejdere) 
Pr. januar 2009 valgte jeg at koncentrere mig 100 % 
om det nye udviklingsselskab Dantherm Power, som 
har kontorer i Hobro og hos Danfoss i Nordborg. 
Dantherm Power beskæftiger kun 42 mand, som alle 
arbejder med udvikling og salg af Brændselscelle 
baserede produkter. Ejerne af Dantherm Power er 
Ballard Inc., Vancouver Canada 52%, Dantherm A/S 
38% og Danfoss A/S 10%. 
  
Hvor bor du og familien nu? 
Vi bor i Skive, og har ikke planer om at lave om på 
dette lige nu. Jeg er i dag gift med min 1. elskerinde 
Lone, som i øvrigt også var med hele vejen i tiden på 
Als. 

Redaktionen har på nettet 
sporet fotos, hvor Direktør 
Per Albæk tager imod Prins 
Henrik og fremviser Dan-
therm. (Arkiv foto 2007) 
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Alder er ikke et tema for mig. Man er nemlig først gammel, når man selv be-
gynder at tale om det.  
Jeg føler mig ung og er sikker på, at der er mange positive oplevelser til mig i 
fremtiden. 
 
Hvornår spillede du i NB / hvor boede du dengang? 
Jeg spillede i NB i perioden fra 1985 - 1989, flyttede til Nordborg februar 
1984, og boede de første måneder på kollegiet i Langesø. 
Jeg havde fået job som turnus ingeniør på Danfoss - en fantastisk mulighed 
for en nyuddannet ingeniør fra Århus. Juni 1984 flyttede jeg ind i et Danfoss 
hus, på Mosevang 26. 
 
Hvad / hvem husker du tilbage på – når du tænker på  tiden i NB / positi-
ve samt de mere kuriøse tanker? 
Jeg husker min tid i Nord-Als Boldklub som sjov og positiv. Med masser af 
gode kammerater og et super godt klubmiljø. Der var kun fremgang i klub-
ben, i den tid jeg var med. 
Der var rigtig mange NB’ere, der regelmæssige gæstede Lone og jeg på Mo-
sevang 26 - jeg havde nok tættest kontakt med Brian Olsen, som jo var træ-
ner i klubben i en årrække (bor i dag i Svenstrup), samt Bjarne Berntsen, som 
stadig arbejder på Danfoss, men nu bor på Fyn. 
Hvis jeg skal fremhæve noget – vil det selvfølgelig være sæsonen, hvor vi for 
første gang spillede NB op i serie1. Vi havde et super hold bestående af go-
de venner og et godt kammeratskab. 
 
Noget specielt jeg mindes, var da vi spillede kamp imod Aabenraa på min 30 
års fødselsdag. Lone og veninderne havde uden min viden pyntet mine støv-
ler med snesevis af små Dannebrogsflag. 
Vi vandt på dagen med mig som afgørende målscorer, og med en udvisning 
inden kampen var slut - jeg er ikke sikker på, at dommeren helt accepterede 
mine støvler med dekoration! Det var en super kamp med masser af panik, 
og øl til alle på Mosevang 26 efter kampen. 
 
Har du kontakt til nogle NB’ere fra ”dengang”? 
Jeg ser desværre ikke rigtigt noget til de folk jeg var meget sammen med da 
jeg boede i Nordborg. 
Der er rigtig mange folk, som jeg husker utrolig godt. Det var for os en fanta-
stisk tid, og vi var rigtig glade for folkene i og omkring NB. 
 
Hvorfor flyttede du fra Nordborg? 
Jeg flyttede fra Nordborg, fordi jeg fik job som Produktchef hos Grundfos i 
Bjerringbro. 
Lone og jeg flyttede til Skive sammen med vores nye lille dreng Daniel. 
Vi valgte Skive, fordi vi begge er født og opvokset i byen, og der var derfor 
nem adgang til at få barnepasning. 
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Hvilken tilgang har du til sport i dag? 
Fodboldspillet dyrkes ikke mere, men jeg forsøger at holde mig i form med 
lidt løb og cykling. 
Min tilknytning til sporten er i dag mere rettet mod håndbold end fodbold. 
Jeg har i mange år været bestyrelsesmedlem i diverse sportsforeninger og – 
selskaber. Skive Idrætsklub forening og A/S (8 år). Det er klubben, hvor jeg 
selv lærte at spille fodbold, og fik førsteholdskampe. 
Skive forenede Håndboldklubber (3 år). 
 
Jeg er i dag med i bestyrelsen i Viborg HK A/S, og har i den sidste tid været 
Sportschef for de meget kendte håndboldpiger. 
Jeg har været med mens pigerne har vundet Champions League, Danske 
mesterskaber og pokalen. 
(redaktionen: ”Per - hvis du kan garantere CL til NB, er du straks headhuntet, 
der er altid plads til driftige sportschefer hos os”) 
 
Lige til slut vil vi gerne vide, om du har et livsm otto? 
Ja det har jeg -> ”Always look at the bright side of life”. 
 
Tusinde tak Per  – det var virkelig en fornøjelse at høre 
fra dig og din familie, og rigtig dejligt at høre, det er gået 
dig så godt - vi ønsker dig alt det bedste fremover, og 
videre succes i livet på alle fronter. Du skal vide, at du i 
NB har sat et yderst positivt aftryk, samt at du såvel som 
alle øvrige, der har været ind over vor lille klub, stadig er 
en del af NB familien i en eller anden grad – og derfor 
altid vil blive husket! 
Thi du ved godt ”En gang NB’er - altid NB’er ”……… 
 
Alle hver og én ønskes hermed en rigtig God Jul  samt et fantastisk Godt 
Nytår . 
 
Jesper Thomsen 
 
Note: Personligt er jeg glad for, at føljetonen er blevet positivt modtaget af såvel nuværende som 
tidligere NB medlemmer, jeg synes klart det beviser, at NB familien vist ikke er den værste fami-
lie at være en del af - via NB er man for altid forbundet med en masse dejlige mennesker – og 
det er da dejlig viden at besidde, ikk’ ! 
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