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JBU SØLVNÅL til Henning 
Vi ønsker hermed at lykønske leder i Nord-Als Boldklub, Henning Carlson , 
med erhvervelsen af denne store hæder. 
 

Henning har nu i godt 20 år været leder i Nord-Als Boldklub. I alle årene har 
han fungeret som holdleder, bortset fra 1 år, hvor han var holdleder i ynglinge
-afdelingen, har han været 1. holdets faste mand på bænken og på sidelin-
jen. 
Han har samarbejdet med 11 trænere gennem tiderne og han skal nu til at 
følge nr. 12 her i efteråret 2011. 
 
Alle disse trænere har været super glade for Hennings indsats og ikke mindst 
hans behagelige væsen. Dertil kommer, at rigtigt mange spillere har nydt 
gavn af Hennings hjælpsomhed og råd, når der har været brug for dette.  >>> 
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Derudover er Henning Carlson engageret i NB i mange andre sammenhæn-
ge. Han er hjælper ved klubbens 
lottospil, han er engageret i byfe-
sten Fest i by og i øvrigt hjælper 
han med mange forskellige gøre-
mål i NB. 
Det er således fuldt berettiget, at 
Henning Carlson får denne ca-
deau for sin store indsats. 
Der er gennem alle disse år brugt 
fantastisk meget tid på fodbolden 
og det frivillige foreningsarbejde. 
NB skylder Henning Carlson en 
kæmpe tak for alt dette. 
Hennings kone, Ellen Carlson, 
skylder klubben også en varm tak. Uden hendes opbakning og hjælp havde 
dette overhovedet ikke været muligt. 
                                                                                                  Jens Chr. Hansen 

Henning med tre 1. holdstrænere, der også har haft 
fornøjelsen at arbejde sammen med ham. 

Halvårs status 
Så er forårets turneringer færdigspillet og sommerferien sænker sig så småt 
over os alle. Det er tid til, at forny energi depoterne med en velfortjent pause. 
Også i seniorafdelingen er vi efterhånden ved, at være klar til at gå på ferie, 
så vi er klar til efterårets strabadser. Det bliver dog en kort en af slagsen da 
turneringen skydes i gang allerede 2. weekend i august.  
 

Forårssæsonen blev for damerne en rigtig fornuftig høst. 
Med 6 spillede kampe blev det til 4 sejre og 2 nederlag, 
hvilket var nok til rækkens 2. plads efter Lysabild. Er sikker 
på Søren er mere end tilfreds med sine piger og måske de 
i efteråret kan tage det sidste skridt op i tabellen. 
 

Da Søren efter ferien har valgt, at stoppe som træner, by-
der efteråret på nyt blod på træner siden. Vi har været så 
heldige, at finde en mand der kender damerne og har en 
god tilgang til fodbolden og det sociale omkring. Han har 
allerede ydet en stor indsats på damesiden det sidste år, 
hvor han har hjulpet til når Søren har været forhindret. 
Så herfra ønskes held og lykke i efteråret og velkommen til 
Brian Wind, som ny coach for damerne. 
 
 

2. holdet havde en svær opgave, at løse i foråret. Der skul-
le spilles nye spillere ind på holdet, da 1. holdet skulle fylde hullerne efter 
vinterens afgange så der igen kunne skabes noget kontinuitet.  
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Det blev til 4 sejre 2 uafgjorte og 4 nederlag, hvilket var nok til en 4 plads i 
rækken.  
Nok ikke lige det man havde forventet, men kvag ovenstående samt Fremads 
hurtige oprykning, må vi sige det er godkendt. Serkan har gennem hele sæ-
sonen formået, at holde humøret højt over hele linjen, hvilket tyder godt til 
efteråret. Vi ser frem mod efterårets udfordringer og gennem hårdt arbejde 
og kammeratskab, vil vi igen være med til at præge rækken i serie 5. 

Vores 1 hold i serie 2, havde fået nogle ordentlige lussinger i serie 1 og det 
var med hurtigst muligt, at finde moralen og gejsten frem igen. Samtidig skul-
le der spilles nye spillere ind på holdet efter vinterens afgange. Ovenstående 
kunne tydeligt ses i første halvdel af sæsonen, hvor vi lå godt nede i tabellen.  
 
2. halvdel blev meget bedre og vi tabte ikke en kamp og sluttede af med 6 
sejre 3 uafgjorte og 5 nederlag. Det var nok til, at indtage rækkens 3. plads, 
hvilket må siges at være godkendt. Det handler om at finde fodfæste og hol-
de niveau så der også fremover kan ses serie 2 bold på Langesø stadion. 
Netop fremtiden håber vi på bringer endnu flere gode minder og godt fodbold. 
Vi har fået ny træner der skal løfte, hvor Kedde slap.  
 
Endnu mere spændende er det dog, at vi har fået en masse unge spillere op 
som allerede har bevist i forårets sidste kamp, at de med lidt træning og erfa-
ring sagtens kan være med. Så jeg har en forventning om, at vi på herresiden 
kommer styrket over ferien og håber på en masse vilje og entusiasme fra de 
unge, så der kan blive lidt kamp om pladserne. Vi ser frem til, at møde gamle 
som nye 19. juli kl. 19 hvor efteråret officielt skydes igen med første træ-
ningspas.                                                                                                      
Med håbet om et godt efterår 
Seniorudvalget   

1. holdet fik en ”godkendt” 3. plads i serie 2 
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Ny træner til Teknik Fredag 
Teknik Fredag holder ligesom alle andre 
sommerferie, men er så småt ved at våg-
ne op af sommerdvalen. 
Teknik fredag vil fortsætte i efteråret. 
Første gang er fredag den 19. august kl. 17.00-18.30 og sidste gang i efter-
året vil være fredag den 7. oktober. Der vil ikke være Teknik Fredag den 23. 
september. 
 
Teknik Fredag fortsætter af flere grunde: Der har været rigtig god opbakning, 
et deltagergennemsnit på 12 spillere er godkendt. Ungdomsudvalget har ta-
get godt imod initiativet og opfordret det til at fortsætte. De to trænere, Car-
sten Schwaermer og Jesper Larsen, har syntes det var været rigtig sjovt og 
inspirerende, hver gang uanset om der har været 25 eller 6 deltagere. Den 
allervigtigste grund til, at forsætte er dog følgende: 
De unge NB spillere ønsker at fortsætte og i forbindelse med den sidste træ-
ning inden ferien, blev der allerede spurgt: ”Hvornår starter vi op igen efter 
ferien?”. 
 
Dette spørgsmål blev stillet i forbindelse med af-
slutnings ”rundkredsen”, som er blevet og vil blive 
praktiseret hver gang. Formålet med denne 
”rundkreds” er at spillerne kan komme med ris og 
ros til dagens træning og forslag til, hvad de gerne 
vil træne i fremtiden. Vi synes det er en god måde 
at afslutte på, hvor de unge kan reflektere over 
dagens træning og føle ejerskab af Teknik Fredag. 
 
I efteråret vil der komme en ny træner til Teknik 
Fredag. Carsten Schwaermer overtager posten 
som 1. holds træner i Nord-Als Boldklub og får der-
for meget at se til. Vi takker Carsten for hans store 
indsats i forbindelse med oprettelsen og gennemfø-
relsen af Teknik Fredag. 
 
Heldigvis er den helt rigtige afløser fundet. Det er 
en stor fornøjelse at kunne præsentere André Berg-
lund som træner til Teknik Fredag sammen med 
Jesper Larsen. 
André er aktiv seniorspiller i klubben og en af de 
bedste spillere rent teknisk. André har spillet ung-
domsfodbold i NB og har på trods af sin unge alder 
gennem de seneste år været en bærende kraft på klubbens 1. hold. 
André har været gæstetræner hos Teknik Fredag i foråret. >>> 

André 

Jesper 



www.danskebank.dk  
 

Tænk på penge 
når det passer dig... 
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Ledig 

reklameplads 
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Selve træningen vil i efteråret være baseret på samme metode eller filosofi 
om man vil, som i foråret. Vi skal lære teknikken korrekt før vi kan udføre en 
færdighed i fart. Om spark ville man sige præcision før kraft. Træningen vil 
igen så vidt muligt blive tilpasset til enkeltes niveau. 
I foråret har vi fokuseret meget på 
indersidespark, driblinger, finter og 1. 
berøringer. Disse fire elementer vil 
stadig have stor prioritet, da det er 
meget vigtige færdigheder i fodbold-
spillet. Derudover har vi stiftet be-
kendtskab med halvliggende vrist-
spark og hovedstød. Der vil blive byg-
get videre og tilføjet nye elementer i 
efteråret. 
Det har været en stor fornøjelse at 
følge spillernes udvikling. Vi har virkelig kunnet se forbedring, specielt inden 
for indersidespark. Denne udvikling skal naturligvis videreføres i efteråret. 
 

Deltagerantallet har som tidligere nævnt i gennemsnit været 12 spillere. Sel-
ve antallet af spillere er egentlig ikke så afgørende. De vigtigste er, at de spil-
lere der møder op har lyst til at lære. Vi har svinget fra 25 til 6 spillere. Dette 
har ikke været noget problem. Vore øvelser er ret fleksible og kan tilpasses 
mange og få spillere. Når vi har været mange, splittes spillerne op i lidt større 
grupper, hvor trænerne så går rundt og observerer. Her er det vigtigt og her 
har spillerne været gode til at hjælpe hinanden. Når der er få spillere, kan 
man gå mere i deltager med den enkeltes udførelse, så det har også sin for-
del. 
Vi glæder os til at komme i gang igen og se de unge glade mennesker. 
 

Husk at møde op med godt humør og lyst til at lære. Husk også at tage rige-
ligt med tøj på, efter vejret naturligvis. Vi kommer ikke at løbe særligt meget, 
så derfor er varmt tøj vigtigt. 

                                                                                                 André Berglund og Jesper Larsen 

Arkivfoto maj 2011 

Til alle ungdomstrænere  
Vi har efterhånden meget svært ved at komme i kontakt med nogle af jer, og 
da vi har nogle vigtige og praktiske ting, som vi gerne vil informerer jer om, er 
dette her en stor bøn til jer om, at møde op til fælles trænermøde i klubben                  
torsdag den 11. august 2011 kl. 19.00.  
 

Vi ønsker at starte den kommende sæson på bedst mulig måde og det gør vi 
ikke uden jer. Vi vil gerne se både trænere, assistenter og hjælpere på alle 
hold og Husk at alt tøj, både nye og gamle dragter skal medbringes og bliver 
omfordelt den dag. 
                                                                          På vegne af Ungdomsudvalget, Marianne Wind 
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Lidt nyt fra de allerældste spillere i NB  
Der er har været rimelig pæn tilslutning til mandags–spillet hos Super Ma-
sters, selvom flere af de ældre herrer har været ramt af skader eller har skul-
let af sted for at passe børnebørn, studere fugleliv eller botanik i skove og 
grøftekanter. 
 

På det seneste har en ny modedil-
le blandt spillerne bredt  sig, tilsy-
neladende drejer det sig om en 
form for epidemi som hedder tran-
gen til at score selvmål! 
Hvis man ikke er så skrap til at 
score hos modstanderne, så skal 
bolden pinedød i nettet hos eget 
hold! 
Man har ikke lyst til at gå ”målløs” 
fra banen. 
På fotoet ses Alf lige før bolden fra 
hans fod stryger i eget mål. Hvordan fotografen kunne være så forudseende, 
melder historien ikke noget om, men da det var hans egen familie, som tog 
billedet, er der måske en forklaring herpå! 
Både Andrea og deres unge (niece?)  fra København var sikkert ikke klar 
over, hvilken vej Alf spillede. Det er han heller ikke altid selv! 
 

Mandag aften den 11. 07.  havde Alf sendt afbud atter grundet familiebesøg.  
Den mand må have en stor familie, eller også er det godt at besøge ham og  
Andrea. I hans fravær mente Hugo at føle sig forpligtet til at træde i selvmål-
scorerens sted. 
Denne aften mødte 7 spillere frem, og Hugo kom på holdet med de 4 spillere.  
Om det var af denne årsag, at han efter pausen, hvor hans hold fik sol og 
vind i ryggen, vind var der nu ikke så meget af, skal jeg lade være usagt, men 
med en sikker føring i ryggen fik Hugo pludselig ondt af de 3 underlegne 
modstandere. 
 

Med en meget elegant tilbagelægning til undertegnede, som på dette tids-
punkt vogtede målet, sendte han bolden meget sikkert i det tomme mål, som 
jeg havde forladt, da jeg ikke drømte om, at Hugo pludselig ville til at konkur-
rere med Alf! Selvom jeg havde stået mellem stængerne, havde jeg ikke haft 
en chance overfor det velplacerede skud! 
 

Det skal lige med, at 4 – mandsholdet  trods Hugo`s hjælpende fod alligevel 
var stærke nok til at vinde med 10 – 6. 
 
Nu skal det så blive spændende at se, hvem der næste gang kommer  på 
listen over selvmål-scorere. 
                                                                                                                               Carl Erik 
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Nordborg 

NB træningsdragt 
NB shorts og T-shirt 

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

TILBUD 
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”PIGERAKKETTEN” er landet i Nordborg  
På trods af vejrudsigten der nærmest meldte om stormflod, mødte der 51 
glade piger mellem 6 og 12 år, for at give den fuld gas da Pigeraketten lande-
de ved Nordals Idrætscenter. DBU har på landsplan stor succes, med at pirre 
nysgerrigheden blandt de 6 til 12 årige piger, omkring hvad fodbold nu er for 
noget. Dette blev til fulde bekræftet af det store fremmøde, hvoraf rigtig man-
ge af pigerne ikke spillede fodbold i en klub endnu. 
NB vil selvfølgelig gerne have endnu 
flere piger til at spille fodbold. For det 
første er det vigtigt, at vi får så man-
ge som muligt til at være aktive, for 
det andet er det sjovere, jo flere man 
er, og for det tredje, er piger rigtig 
dygtige til at bruge fodbolden og til at 
skabe nye netværk på tværs af klas-
ser og årgange. 
 

Der var mange piger fra bl.a. Havn-
bjerg, Svenstrup, og NB opfordrer 
pigerne til at spille fodbold lokalt, hvis 
det er muligt. Projektet er ikke til for 
at kapre spillere fra andre klubber. 
Det vigtigste er, at pigerne ser mulig-
hederne i fodbold, og at vi får dem i 
gang på den ene eller anden måde. 
 

Det hele er bygget op omkring en 
stor oppustelig rumraket, hvori piger-
ne samles, hér får de en kort histori-
en om rummet, og de 10 planeter de 
skal nå at besøge, inden Raketten 
lander igen letter på sin videre færd 
rundt i Danmark. På hver planet står 
der astronauter klar til at guide piger-
ne igennem legene, og adgang tilla-
des kun, hvis man kan de kryptiske 
rumtegn, og har et højtlydende og 
godt kampråb.. 
De 12 astronauter fik ros fra ”rumchefen” Helle (DBU instruktør på pigeraket-
ten), for deres måde at møde pigerne på, improvisere og sørge for at skabe 
en rigtig god stemning, hvor leg er vigtigere end regler. 
Undervejs var der vand og frugt, og der blev drukket og spist rigtig meget. 
Raketten afsluttedes festligt, og i år var der gaver til alle de ”vindende” hold 
 

Tak til piger, forældre, og hjælpere for en herlig eftermiddag på stadion. 
                                                                                                             Preben 



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 

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 

  

  

  

Hold din næste fest eller arrangement i hyggelige omgivelser 
Top kvalitet og super service 

● 
Brunch, Bryllupper, Fødselsdage, Konfirmationer, Barnedåb 

Receptioner, Jubilæer, Store og små fester, Mindehøjtideligheder 
● 

Vælg mellem 3 forskellige lokaler  -  store og små 
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U13 piger starter sæsonen med en ny træner 
Som mange af jer sikkert allerede har hørt, så vil jeg efter sommerferien, når 
den kommende sæson starter, være jeres nye fodboldtræner. Det er første 
gang i mange år, som fodboldtræner i Nordals Boldklub, at jeg skal træne et 
pigehold. Jeg glæder mig rigtig meget til denne udfordring, og vil gøre mit til, 
at vi får det sjovt og hyggeligt sammen. 
Jeg har meldt et hold til i 7-mands turneringen, og et hold til vores NB PIGE-
CUP 2011 stævne, som afvikles lørdag den 20. august. 
Jeres første træningsdag vil være mandag den 8. august fra kl. 16.30-18.00. 
Ugen efter, mandag den 15. august vil jeg holde et forældre/spillermøde, så 
vi kan få hilst på hinanden, og jeg vil orientere jer om den kommende sæson.  
 

I må alle sammen ha en rigtig god/solrig sommerferie. Pas godt på jer selv. 
Skulle der være evt. spørgsmål, så kan i træffe mig på mobil nr. 28 71 61 62 
 

                                                                                                                                                                                                         Lars Møllerskov 

NB PigeCup – nu på 10’ende år (og altid med godt vejr ;-) 
NB’s PigeCup startede op i 2002, og var fra starten en succes. Første år var 
der 36 deltagende hold, og det vel nok bedste hold dengang, var Vanløse. 
De spillede sig sikkert i finalen og vandt også denne med 12 overskydende 
mål, i en kamp der blot varede 20 min. 
 

Allerede året efter, i 2003, mødte det første tyske hold op i turneringen – 
nemlig TSV Brekendorf. De kom, de så, og de sejrede i pigerækken (U15), 
men deres research havde også været i toppen. Inden stævnet tog deres 
træner en tur på sin motorcykel til Nordborg for at se på forholdene. 
 

I 2005 benyttede vi os første gang af Friskolen Østerlunds tilbud om overnat-
ning på skolen i forbindelse med PigeCup. De først år var der omkring 60 
overnattende og senere steg antallet. De seneste år har 150-200 piger, træ-
nere og forældre benyttet sig af tilbuddet om overnatning.  
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Målet for stævnet har alle årene været at give pigerne en god oplevelse ved 
at spille fodbold, og det må siges at være lykkedes.  
 

Sejren inden for rækkevidde 
Opbygningen af den måde stævnet afvikles på, gør at alle hold får modstan-
dere de kan spille lige op med i eftermiddagens finalerunde. Hvis man om 
formiddagen måske var landet i en for stærk pulje, så blev man i eftermidda-
gens kampe matchet med jævnbyrdige modstandere. Sejre var pludselig inde 
for rækkevidde - noget der satte 
adrenalinen i gang! Nu var det 
spændende. Alle de kampe, der ikke 
var gået så godt om formiddagen var 
hurtigt glemt og kampånden fundet 
frem igen. 
 

Medaljeoverrækkelsen har altid væ-
ret en fornøjelse at følge. Bare det at 
se pigerne blive kaldt op på podiet 
og få deres fortjente bifald, har væ-
ret alt besværet værd. Nogle fik sun-
get deres slagsange, men ikke 
mindst har alle været glade og stolte 
når de igen trådte ned fra podiet med deres velfortjente medalje eller pokal. 
 

Uden hjælpere intet stævne 
Hjælpere har der været mange af i tidens løb. Til dommerpåsætningen har 
Jan Wind, i samarbejde med mange forskellig, altid gjort det muligt at stille 
med et ”hold” af dommere, faktisk op til 42 dommere i årene 2006/07 hvor 
der var flest tilmeldte hold til Pige Cuppen - nemlig 60 hold, hvilket er lig med 
fuldt hus. 
 

Stævnekontoret, som har styret 
kampresultaterne, har modtaget de 
gæstende hold så de følte sig hjem-
me allerede inden den første kamp 
skulle spilles. Alt arbejdet med om-
brydning af puljerne ved middagstid 
– som har kostet sved på panden, 
har under Michael Werners kyndige 
programmering gjort styringen lettere, og stævnet mindre sårbar for afbud i 
sidste øjeblik. 
 
Til at få afviklet alle disse kampe på stadion har der været brug for flere mål 
end idrætscentret har haft til rådighed, og hvert år har Benny Larsen og hans 
team sørget for at få hentet målene ved skoler og idrætsanlæg. Nogle af dem 
med nettene i elendig forfatning, men de er altid blevet ”plastret” sammen så 
bolden blev i mål hvis den smuttede forbi målmanden. >>> 

Arkivfoto 2009 

Vi ses til 

NB PIGECUP 2011 

lørdag 

 den 20. august 
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NB-Dagen 2011. 
I skrivende stund har Nord-Als Boldklub netop afholdt årets og sæsonens 
afslutnings for alle klubbens medlemmer og familier. Vi var i år samlet 150 
personer og vi vil gerne benytte lejligheden til, at takke for den kæmpe tilslut-
ning og ikke mindst det fantastiske humør, alle medbragte. 
Forventningerne til dagen var høje og efter sidste års succes havde vi arbej-
det målrettet på, at sætte et lige så godt arrangement på benene. Ikke mindst 
var vi meget taknemmelige for, at klubbens bestyrelse bevilligede os, de 
5000 kroner som NB fik i forbindelse med kåringen som årets klub 2011. 
Penge som alle skulle have glæde af, i fællesskab. Vi planlage derfor at de 
skulle bruges på, at leje en mega bord 
fodbold bane som en ekstra sjov akti-
vitet. 
Vi mødtes i klubben og blev iført NB`s 
spiller trøjer, det var i sig selv en hel 
oplevelse at se de voksne mase sig 
ned i en størrelse ”ungdom” ovenpå 
de i forvejen flere lag tøj. Cykel turen 
gik gennem Nordborg by og direkte til 
Holm skole, vejr guderne hørte ikke 
vores bønner og samlingen i Dyvig med is og bade tur måtte lade livet. 
Vi må sande at kondien tilsyneladende er i top form, for fra vi sendte de før-
ste ud af 125 cykler fra NB til Holm skole, og til alle var landet gik der kun 
små 20 minutter. Godt klaret i betragtning af, at truppens alder spændte mel-
lem 6 og 60 år. Der blev til sidste sekund holdt nøje øje med DMI, som i 
ugens løb bød på både tørvejr og 2mm regn. Vi måtte opgive håbet om tør-
vejr, hvilket reducerede en del i vores tilrettelagte program og de 2mm blev 
da også til rigtig mange mm i løbet af eftermiddagen. Selv ikke det kunne 
ødelægge humøret og det lykkes hvert hold at gennemføre 4 aktiviteter med 
fuld energi, kampråb og glade smil. 
Tilbage i salen blev luften hurtig tung af vådt tøj og græs under skoene, men 
depoterne blev fyldt op med kolde sodavand, popcorn, fad bamser og ny ri-
stede grill pøler, som vores trofaste hjælpere fra Holm fodbold klub så sirligt 
grillede i garagen. 
Stor Tak til dem og til pigerne i baren for en uundværlig og stor hjælp. 
 
 

Tak for indsatsen til alle, der igennem årene har været medvirkende til at 
stævnet har fået status, som et sted man gerne vil komme igen! 
 

10 års jubilæum  
I år vil stævnet blive afviklet for 10’ende gang, og samtidigt med det, stopper 
jeg som ansvarlig for stævnet.  Dette sker ikke med vemod, men derimod 
med ønsket om at stævnet med ”nye” kræfter, der fortsat kan hæve stævnets 
niveau og måske udbygge det til noget endnu større. Mulighederne er man-
ge!                                                                                                           Preben Christensen 



15 

Spændingen bredte sig da program-
met bød på kåringer af årets spiller og 
årets fighter på alle hold fra U10 og op 
efter. Vores mindste poder blev de 
første der blev kaldt på senen, hvor en 
flot NB medalje blev modtaget med 
stolthed. Tak til Henrik Garbøl (træner 
U7)og Lars Jensen (træner U9 piger) 
for jeres deltagelse. 
 

Rækkerne U10 til U17 blev på skift 
råbt til senen, hvor de blev kåret og 
hædret så taget var ved at lette. En 
kæmpe tak til Hans Jørgen Hansen 
(træner U10) for indsatsen ved eget 
hold samt ved kåringerne af U13. også 
stor tak til Lars Møllerskov og Torsten 
Sacha (træner U15), Kenneth Kalle-
sen (træner U13 piger), Bjarne Øster-
gaard (træner U17) og sidst men ikke 
mindst Brian Wind (træner Damer) for 
deltagelsen og de bevingede ord. Det 
betyder rigtig meget at det er selveste 
træneren der overrækker pokalen, 
som til alles glæde kunne ses og hø-
res. 
Flere overraskelser ventede og da 
U17 drengene takkede Bjarne Øster-
gaard, og på eget initiativ overrakte 
ham æren som verdens bedste træ-
ner, troede vi kåringerne var fuldendt 
og spisetiden var nær. Men Jens Han-
sen havde mere på hjertet. 
 

En stor hyldest til 1.holdets holdleder 
Henning Carlsen som efter nogle me-
get rosende ord fik overrakt sølv nålen 
og en flot buket blomster, som tak for 
en kæmpe indsats i NB gennem 20 år. 
Fællesspisen var nu kærkommen og 
der blev taget godt for sig af retterne. 
Børn og barnlige sjæle muntrede sig resten af aften uden dørs, mens stem-
ningen samtidig var fantastisk indendørs. 
 

Vi vil endnu engang takke for den kæmpe opbakning til dagen og ønske alle 
en fantastisk sommerferie. 
                                                                                                                     K. Dreyer og M. Wind 

Billederne til denne artikel er taget af Michael 
Werner, fra en DVD med 284 fotos fra arran-
gementet.  
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Stenalder på Langesø 
Stadion 
Træningen er i fuld gang hos senior 
herrerne, som træner tirsdag og tors-
dag. Lørdags træning er frivilligt og 
trods lav tilslutning besluttede en lille 
håndfuld senior spillere, heriblandt den 
nye 1. holds træner, sig for at træne 
ryg, lår og til dels knæ lørdag formid-
dag. Iført regntøj og en spand i hånden, 
foregik træningen på Langesø Stadion. 
Men hvorfor nu denne underlige mun-
dering og denne mærkværdige over-
skrift til dette indlæg? 
Jo: Grundlaget for netop dette træ-
ningspas ligger i den pleje (udført af 
Nord-Als Idrætscenter) som Langesø 
Stadion har fået i løbet af sommerferi-
en. En pleje, som i bund og grund mere ligner et overgreb. Billedet af sten-
bunken taler for sig selv. Bunken er den ”fangst”, som fire seniorer og to børn 
fik samlet på to timer, udelukkende i midtercirklen og målfelterne! 
Det var hårdt for både ryg, knæ og lår, men heldigvis holdt sten-samlerne 
humøret højt. Hørt fra midtercirklen: 
”Mine knæ gør ondt så jeg kan ikke kravle, men det gør ikke noget, for her er 
stenene så store og mange, at jeg kan mærke dem gennem mine såler i 
støvlerne”. 
”-Tja måske vi skulle ringe efter Nationalmuseet, for med alle de her flinte-
sten, så må der da være noget værdigfuldt fra Stenalderen”.  
 

Som læseren nok kan fornemme, var dette træningspas ikke ment som træ-
ning, men et forsøg på at redde Langesø Stadion. 
Hvorfor og hvordan alle disse sten er endt på banen, ved jeg ikke, men fak-
tum er, at det i skrivende stund vil være dybt uforsvarligt at spille nogen form 
for fodbold på Langesø Stadion. 
 

Herfra skal der lyde en opfordring til alle NB’ere om at tage en spand i hån-
den og gå hen på Langesø Stadion og samle sten. Det er den eneste vej 
frem, hvis der skal spilles flere fodboldkampe på banen i 2011. 
 

Dette var en lille ”reportage” fra en mærkværdig og tragikomisk lørdag for-
middag på Langesø Stadion, hvor det at stadion kun ligger et stenkast fra 
klubhuset, fik en helt ny betydning. 
Stor tak for indsatsen til Carsten Schwaermer, Martin Nissen, Brian Thomsen 
Paulsen, Freya (4 år), Klara (1 år) og Jesper Larsen. 
                                                                                                    Jesper Larsen 
Red.: Bestyrelsens kommentar til denne artikel  -  se side 18  
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DBU Fodboldskole i Nordborg  
Igen i år havde Nordals Boldklub DBU´s populære fodboldskole i uge 27, og 
populær kan man vist rolig sige at det er. Således måtte DBU meget tidligt i 
år melde totalt udsolgt på landsplan, og det betød at mere end 27.000 børn i 
alderen 8-14 år fik en uge med fod-
bold, fodbold og fodbold. 
I Nordborg havde vi 4 hold, i alt 64 
spillere, og dertil 4 trænere og 4 træ-
nerassistenter. Pudsigt nok, eller rette-
re sagt meget positivt, havde samtlige 
8 trænere og assistenter som var på 
skolen sidste år, ønsket at komme til 
vores fodboldskole igen i år. 
De fleste af vores trænere er lokale, 
men vi havde også Sebastian som tog 
turen oppe fra Struer området, samt 
Torben fra Sønderborg. De 4 assistenter er alle spillere fra klubben, 2 fra vo-
res U17 hold, og 2 seniorer. Jaja, den ene spiller så siden foråret i en nabo-
klub, men mon ikke han kommer hjem igen.  De 64 børn havde en forrygen-
de uge, hvor de fik fodbold for alle pengene. Vores trænere og assistenter er 
meget dygtige og man kunne virkelig mærke at spillerne fik meget ud af ugen 
de var på fodboldskolen. Jeg har efterfølgende talt med mange forældre, og 
vi har kun fået ros for vores skole, og det er jo bare skønt. 
Der var desværre en del i år som ikke nåede at få deres barn meldt til på sko-
len, og det er jo selvfølgelig utrolig ærgerligt, og da der tidligt var udsolgt, 
kunne klubben ikke oprette et hold ekstra. Næste år bestræber vi os igen på 
at få fodboldskolen i uge 27, og så vil vi prøve med 5 hold. Men det kræver at 
forældrene er lidt hurtigere ude med at melde deres barn til. 
Til sidst vil jeg lige nævne at der var 29 piger med ud af de 64 deltagere, og 
det er altså utrolig flot. Måske oplever vi at pigerne en dag kommer i overtal. 
Vi ses på fodboldskole i uge 27 næste år. 
                                                                                                 Bjarne Østergaard 
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I tidens løb har vi i NB fostret rigtig mange spændende talenter – et væld af 
talentfulde fodboldspillere har båret NB trøjen! Ja, det er faktisk utroligt så 
mange navne, man som gammel NB’er kan huske tilbage på, når man først 
begynder at reflektere - og samtidig er det jo utrolig dejligt, at der konstant 
kan tilføjes nye navne på ”listen” - det synes jeg, vi som klub kan og bør være 
stolte af. 
Den klareste stjerne i rækken af vore 
lysende talenter er dog uden tvivl en spil-
ler, vi i tidernes morgen havde glæde af 
op gennem de fleste ungdomsår,  dvs. 
indtil omkring junior-/ynglingetiden, som 
det hed dengang – nu U17 / U19. Heref-
ter skulle der større klubber samt nogle 
af landets bedste jævnaldrende mod-
standere til, idet det er et must, når man 
kan skrive ”landsholdsspiller” på sit CV. 
Ja, for vi har faktisk haft en landholds-
spiller i NB – og navnet er Glock – Tor-
ben Glock! 
 

Så selvfølgelig er Torben Glock til dato 
den NB’er, der har vist NB-fanen på flot-
teste vis, idet han formåede at blive 1. 
målmand på de daværende U 17 & U19 
landshold! 
Jeg har derfor lige været ”et smut forbi” Torben for at høre lidt til ham (i cy-
berspace kan man jo hurtigt komme på besøg), for han er da om nogen en 
NB-ven med et fodboldtalent helt ud over det sædvanlige…  

Bestyrelsens kommentar til artiklen på side 16  
”NIC har overfor klubben beklaget "sten-uheldet" mange gange, som skyldes 
modtagelse af en fejlsending sand samt udstrøgning af denne ( som jo så 
viste sig at være stabilgrus ). NIC har af flere omgange samlet sten, men er-
kender at processen er drøj. Der arbejdes dog fortsat på at få banen spilbar 
hurtigst muligt - men maskinopsamling er desværre ikke en option. NIC er 
rigtig taknemmelig for vor store hjælp, og hilser selvfølgelig vor indsats meget 
velkommen. 
Selvom alle berørte parter finder det frustrerende ( både NIC & NB ), må vi 
også erkende, at vi alle kan begå fejl - hvorfor vi må prøve at få det bedste ud 
af situationen pt, så problemet kan komme til livs - dvs så stadion hurtigt bli-
ver brugbar igen. Alternativt bliver vi måske nødsaget til at benytte bane 2 for 
en tid, indtil der atter gives grønt lys på stadion!”                      Jesper Thomsen 
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Hej Torben, vil du fortælle os lidt om, hvad du bes kæftiger dig med i 
øjeblikket samt hvad du i øvrigt har bedrevet? 
Hej, jeg arbejder p.t. som projektleder for Aarhus Kommune. Det er min op-
gave at udvikle en International Borgerservice for hele Region Aarhus - har 
man lyst, kan man gå ind på denne hjemmeside 
www.businessregionaarhus.com, som er lavet i projektet. Inden da var jeg 
projektleder i et softwarefirma i Silkeborg i 5 år, der udvikler, sælger og ser-
vicerer bibliotekssystemer, og før det var jeg VUC lærer i Aarhus, hvor jeg 
underviste i Filosofi og Biologi. Tidligere købte jeg sammen med min kæreste 
og ven en restaurant i Aarhus midtby: L'estragon. De driver stadig restauran-
ten den dag i dag.  
Uddannelsesmæssigt har jeg studeret Filosofi og Biologi ved Århus Universi-
tet. 
 

Hvor bor du nu - har du stiftet familie (kone/ børn )? 
Jeg bor lidt uden for Aarhus i Stavtrup sammen med min kone Christina, har 
3 børn: Asger (15), Mads (12) og Rakel (1). 
 

Hvornår spillede du i NB? 
Tjah - det gjorde jeg fra dengang, det hed puslinge til jeg var 17 år i 1986. 
 

Hvorfor flyttede du fra klubben? 
Jeg var kommet på landsholdet og havde mulighed for at spille i højere ræk-
ker - først i Aabenraa, dernæst på højeste niveau / Ynglinge DM i Haderslev. 
Det var en god udfordring og nødvendigt, hvis jeg skulle videreudvikle mig. 
Herefter spillede jeg 3. div. i Åbenrå mit første år som Senior. Men var så 
meget uheldig: Fik kyssesyge og missede vinter- og den tidlig forårs-træning, 
hvorfor jeg startede på 2. holdet (tror det var serie 1). 
I en træningskamp i Bredballe blev jeg tacklet og brækkede mit skinneben. 
Det var ret voldsomt og krævede lang tids indlæggelse. Her røg min plads 
som 1. målmand på talent 92 landsholdet. På dette link er min DBU statistik 
gemt: 
http://www.dbu.dk/landshold/Landsholdsdatabasen/LBasePlayerInfo.aspx?
playerid=6066 
(Redaktionen: 12 kampe på U17 landsholdet og 18 på U19 landsholdet) 
 

Vil du fortælle lidt om dine højdepunkter i livet  
Ja gerne, jeg vil starte med... 
 

Hele landsholdsperioden. 
Det startede med, at jeg blev udtaget til regionsholdet i Sønderjylland. Jeg 
mener, at Turgay Sahin også var på dette hold. Vi spillede herefter et regi-
onsstævne i Vejle - tror jeg, hvor vi så spillede mod andre regioner i Jylland. 
Ved den afsluttede middag, blev de udtagne råbt op. Det var helt vildt at ople-
ve at stå sammen med en masse fremmede drenge fra hele Jylland. 
Dernæst skulle vi spille unionsstævne mod landets andre unioner (Sjælland, 
Kbh., Fyn, Bornholm). >>> 



Jeg spillede blandt andet sammen med Jakob Kjeldberg (tidl. prof. i bl.a. Vi-
borg, Silkeborg & Chelsea samt Robinson vært), Claus Thomsen (AGF, 
Everton, Wolfsburg), Jesper Thygesen (Randers, Silkeborg, Brøndby). Vi var 
suveræne og vandt hele stævnet, hvilket også betød, at der var en del fra 
den jyske union med på landholdet - inkl. mig. Herefter gik det hurtig! 
Jeg var konstant til træningssamlinger, landskampe, EM kvalifikationskampe, 
EM slutrunde, Internationale 
turneringer. 
Vi havde træner, holdleder, 
massør, + lidt andre DBU 
folk med hver gang. Vi hav-
de et meget godt venskab 
på holdet og sås også privat 
ved flere lejligheder. Jeg 
skulle altid flyve fra Sønder-
borg lufthavn til Kbh., hvor 
hele truppen mødtes og blev 
indlogeret på hotel. Dernæst 
var det afgang til udlandet, 
ofte med et par træninger inden selve kampen. Om 
morgenen inden kampen blev holdopstillingen altid 
meddelt - heldigvis var jeg 1. målmand i alle, undtagen 
2 kampe (på Island og i Tyskland). Efter kampen var 
der altid samling, og der blev kåret kampens bedste 
spillere. Den første blev kaldt op og måtte vælge en 
vimpel, pokal eller andet, som vi havde fået af mod-
standeren. 
 

Jeg fik derudover en privat sponsoraftale med NIKE, som betød at jeg bare 
kunne ringe og bestille varer ud fra et katalog - så blev det tilsendt. 
Jeg sluttede af med at komme i talent 92 (OL) brutto-truppen og var på et 
træningsophold med bl.a. Brian Laudrup. 
 

EM slutrunde i Grækenland i 1986.  
EM var spændende fordi der var så mange hold samlet. 
 

Min uddannelse på UNI 2000 
Det var en stor dag at få min kandidatgrad på Aarhus Universitet. I min studie 
tid nåede jeg at få mine to drenge, og var på et par verdensrejser. Derfor va-
rede min uddannelse lidt længere. Jeg elskede studietiden, og havde det 
sjovt i Aarhus, hvor jeg det meste af tiden boede i bofællesskab med nogle 
gode venner fra gymnasiet. 
 

Restaurantperioden (2000 - 2002) 
Jeg har altid ønsket at have en café. Da mine studier var færdige, fik jeg 
pludselig information om, at en byens mest hyggelige små restauranter 
(L'estragon) var til salg. >>> 
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Jeg havde ingen penge, men ved hjælp af mine forældre & en velvillig bank, 
lykkedes det mig, min daværende kæreste og en god ven at købe restauran-
ten. Det gik meget hurtigt, og inden vi havde set os om, havde vi overtaget en 
af byens mest kendte gourmetrestauranter.  
 

Det var utroligt hårdt og kostede meget sved at få butikken til at køre rundt. Vi 
havde mange gode stunder, og fik afholdt mange gode koncerter på stedet, 
med bl.a. Marie Frank. Allan Olsen, Under Byen, Howe Gelb etc. Alle disse 
musikere kom ofte på restauranten. Flere og flere af vores venner kom på 
stedet, og der var en masse fest og farver, men også utrolig mange arbejdsti-
mer. I dag er jeg glad for, at mine venner stadig kører restauranten. 
 

Hvilken tilgang har du til fodbold eller sport den dag i dag? 
Jeg spiller Squash en gang ugentligt. I mange år spillede jeg fodbold med 
venner i egen klub: "Spil dig glad" – hvor vi spillede serie 5, 4 og 3. Derud-
over spiller jeg også lidt tennis. Og så elsker jeg at tage min to drenge med 
på AGF’s stadion. Vi glæder os til næste sæson i superligaen. 
Min søn Mads, er i øvrigt dedikeret målmand og spiller i FC Aarhus (A ræk-
ke), og han er langt bedre end jeg var på hans alder. 

Hvad husker du tilbage på, når du tænker på tiden i  Nord-Als Boldklub? 
Kun positive ting. Erik Nørskov var en meget dedikeret træner. Jørgen Mad-
sen 'opdagede' mit målmandstalent, og han fik startet hele min landsholds-
karriere. Lutter gode venner. 
Jeg brugte jo al min tid på 
fodboldbanen. 
Husker Nordals-Cup som 
noget helt fantastisk. 

Jeg husker især alle de kam-
pe som miniput og puslinge, 
hvor vi bare vandt det hele. 
Jeg husker bl.a., at jeg til en 
afslutningsfest fik en præ-
mie, fordi jeg kun havde rørt 
bolden 6 gange i en hel sæ-
son! Vi vandt 22-0, 12-0, etc. 
kedeligt, men i den alder er det jo det vigtigste at vinde. Jeg husker kampene 
på NB’s stadion, med en meget råbende træner (Erik Nørskov).  
Vi var virkelige gode, og jeg mener, vi blev jyske mestre en gang. Der var 
også rigtig mange drenge i vores årgang dengang - så vi havde en 2 - 3 hold 
(11 mands). 
 

Jeg brugte al min tid ved Nordals Idrætscenter. Min far Peter var meget aktiv 
i NB (Redaktionen: Er han jo heldigvis stadig), og min mor Rita var livredder i 
den nye svømmehal samt Cafeteria leder. 
Alle venner kom i centret - det var her det skete! 

Lilleputterne 1981 
med Torben (med bolden) og træner Erik Nørskov 
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Ny sponsor i NB 
NB’s ungdomsafdeling har indgået en 
aftale med Als Logistics om et spon-
sorat med klubbens U8-hold. Således 
er holdet nu klædt godt på til udfor-
dringerne på banen i de nye flotte spillesæt sponseret af Als Logistics. 
Als Logistics er en forholdsvis ny virksomhed, der tilbyder lagerhotel, spediti-
on, shipping og logistikløsninger i lokalområdet. >>> 

Har du kontakt til nogen fra ”dengang”? 
Ja - ser stadig Tommy Sørensen og Arne Frederiksen jævnligt. Vi 
tager halvårligt på overlevelsesture i den vilde natur med rygsæk. 

Til slut vil vi gerne vide, hvad er dit livsmotto? 
Lev i Nuet! 

Yes, Torben - det var da et rigtig godt råd. Det er nemlig i nuet, man kan gøre 
en forskel, og det er bestemt noget, du har præsteret so far såvel på det 
sportslige, erhvervsmæssige samt private plan - tusinde tak for din meget 
spændende beretning. 
 

Du og familien ønskes al mulig lykke & succes fremover - men det er jeg nu 
ret så sikker på nok skal blive en realitet, vi ved jo, at baglandet/familien er 
der for jer. Vi i NB siger tak for oplevelserne i tidernes morgen på grønsvæ-
ren, det var jo fantastisk at spille sammen med en så talentfuld keeper, der 
gik hele vejen til landsholdet, flot klaret Torben! 
 

Til Rita & Peter: ”Good job” - det er en god kneit’ I har...  
 
nb. 
Peter, nu håber jeg, at du blev overrasket over valget af denne udgaves 
”NB-vennerne fra dengang” - Torben fik i hvert fald ”strenge ordrer” på at hol-
de tæt, så mon ikk’ det lykkedes…! 
 
Alle ønskes hermed en rigtig god sommer – vi håber alle, solen må smile lidt 
til os, og ikke blot i smilets by! 

Jesper Thomsen 



24 

 

Ansvarlig redaktør 
Distribution 

: Peter Glock 
: Ib Anthony 
: Benny Jørgensen 

74453179  
74450500 
60173180 

peterglock@bbsyd.dk 
iban@bbsyd.dk 
xpost@sport.dk 

ALS LOGISTICS ejes og ledes af Flemming Bruun Sørensen, der har en 
baggrund indenfor transport og logistik. Virksomheden har hovedkontor i 
Sønderborg og lagerfaciliteter i Broager. 
Se evt. mere om virksomheden på www.alslogistics.dk 
 

På billedet ses NB’s U8-hold med træner Arne Frederiksen (t.h.) og ejeren af 
ALS LOGISTICS Flemming Bruun Sørensen med sønnen (t.v.). 


