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Næstformand Anders Ebsen, formand Jens Hansen og bestyrelsesmedlem Jesper Thomsen  

”Kup” mod NB’s formand  
Da Jens Hansen var klar til kåringen af Årets NB’er måtte han lidt overraskende kon-
statere, at ordet blev givet til klubbens næstformand – Anders Ebsen. 
 

Næstformanden kunne herefter fortælle, at Årets NB’er er en person der kommer i 
fornemt selskab  - lad mig blot nævne de sidste 3 års  NB’er Søren Sørensen, Gunnar 
Carl og Ken Wonsyld – gode NB-støtter som man gerne vil være i selskab med. 
Årets NB’er kan tildeles personer som har gjort en stor, ulønnet og frivillig indsats for 
Nord-Als Boldklub. Udnævnelsen til årets NB’er bør vedtages af en enig bestyrelse. 
På bestyrelsesmødet i september måned var punktet på dagsordenen og vi fandt ret 
hurtigt frem til 7 personer som kunne være et emne til årets NB’er. 
 

Umiddelbart efter bestyrelsesmødet snakkede 10 af klubbens 11 bestyrelsesmedlem-
mer dog sammen om der måske ikke også var et 8. emne til årets NB’er? 
En person der uden problemer opfylder kriterierne for, at blive årets NB’er og en per-
son som er meget opmærksom på, at andre ledere i klubben får en anerkendelse ved 
at indstille NB’ere til diverse lederpriser, sølvnåle m.m. >>> 
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At Årets NB’er er dygtig til at indstille NB til diverse hædringer vises måske bedst ved, 
at borgmester Aase Nyggard i forbindelse med årets udnævnelse til ”årets forening” 
kom med en bemærkning om ”at jer har jeg da vist set før”. 
 

Årets NB’er startede med, at spille i NB tilbage i 60’erne og har aldrig spillet for andre 
klubber – selv et ophold i Århus fra 1987 – 1989 betød, at årets NB’er ikke skiftede 
klub. Det blev til 19 sæsoner på klubbens 1. hold og godt 350 kampe. 
Denne lille historie er nævnt i ”Jysk Fodbold historie”, hvor årets NB’er en af klubbens 
spillerprofiler – igen i godt selskab med Michael Hansen, Torben Glock, Kieran og 
Myles og brdr. Naef. 
Vil du nyde må du yde og derfor var det naturligt for Årets NB’er, at gå ind og yde et 
stykke arbejde i NB og siden 2001 har Årets NB’er været klubbens formand. En synlig 
og aktiv formand som du både kan møde som: 
- Mødedeltager i diverse DBU arrangementer 
- Dommer til klubbens ungdomskampe 
- Hjælpetræner hvis dette er nødvendigt 
- Praktisk hjælper ved Fest i By, julebal og meget andet 
Kort og godt – en rigtig ”NB’er”!  
For god ordens skyld så vil bestyrelsen ikke ”tage bordet rundt” når de kommende års 
NB’er skal vælges, men vi føler, at i år er det helt rigtige valg, at pege på Jens. 
                                                                                                                                   Anders Ebsen 

Poul Lyngkilde blev æresmedlem i NB  
Poul Lyngkilde har i 41 år været leder i Nord-Als Boldklub. Han var dog allerede tilba-
ge i 1967 engageret i Nordborg IF, hvor han startede som hjælpetræner. Fodbolden i 
Nordborg IF og Havnbjerg IF fusionerede til NB den 13.11.1969.  
Her var Poul Lyngkilde blandt initiativtagerne. 
 

Kronologi: 
29.12.1949: Fødselsdag 
1970-2010:  FEST-I-BY-leder i alle tænkelige roller 
1973-1974:  Formand for seniorafdelingen  
1975-1981:  Træner i diverse afdelinger 
1979-200x:  Medlem af ”Club 22” (NB’s støtteklub) 
         1981:  Årets NB’er (klubbens højeste udmærkelse) 
1981-1995:  Medlem af bestyrelsen           
1981-1986:  Formand for seniorafdelingen 
1985-1990:  Medlem af stævneudvalget for ”Nord-Als Cup” 
1993-1994:  Medlem af klubbens jubilæums-udvalg 
1995-2004:  Leder i ”aktivgruppen” 
1998-2002:  Formand for klubhusudvalget 
         2003:  JBU’s Sølvnål 
2005-2010:  Formand for byfest-komiteen  
         2009:  DBU Sølvnål 
         2011:  Æresmedlem i Nord-Als Boldklub 
 
Som tak og anerkendelse for denne indsats har en enig NB-bestyrelse udnævnt  
Poul Lyngkilde til Æresmedlem i Nord-Als Boldklub 
Udnævnelsen fandt sted ved afslutningsfesten på Cafe Friends lørdag den 5. novem-
ber 2011. Det er i øvrigt kun 9. gang en sådan udnævnelse finder sted! 



3 

Herfra skal der således lyde et stort tillykke samt en gigantisk tak til Poul. Jeg vil ikke 
undlade at sende en varm tak til hustruen Birgit Lyngkilde. Birgit har en stor andel i 
denne præstation.                                                                                                 Jens Hansen 

Nord-Als Boldklub indkalder til ordinær 

Generalforsamling 
Fredag den 27. januar 2012 kl. 19.30 i NB’s klubhus  

Dagsorden ifølge lovene. 

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 
mandag den 23. januar 2012 kl.19.30 

 

Kl. 18.30 Fællesspisning i NIC’s Cafeteria 
Deltagelsen i spisningen før generalforsamlingen kræver tilmelding 

på NB’s hjemmeside senest den 23. januar 2012 

Generalforsamling 2012 
Fredag den 27. januar 2012 afholder Nord-Als Boldklub deres ordinære generalfor-
samling. Generalforsamlingen holdes i NB’s klubhus kl. 19.30. Der er dog fællesspis-
ning kl. 18.30 i Nordals Idrætscenter inden selve generalforsamlingen. Her er tilmel-
ding dog nødvendig. Dette kan ske på NB’s hjemmeside i løbet af januar 2012. 
Udover beretningerne og valgene, hvor bl.a. ungdomsformand og kasserer er på valg, 
er der dog også lagt op til en hyggelig sammenkomst, hvor den traditionelle lagkage 
med dertil hørende god snak ikke kommer til at mangle. 
Følgende er i øvrigt på valg:  Kasserer                       :  Kurt Nissen  
                                                                                                      Ungdomsformand          : Michael Werner  
                                               Bestyrelsesmedlem      :  Ken Christiansen  
                                               Bestyrelsesmedlem       : Alfred Hansen  
                                               Seniorudvalgsmedlem  :  Brian Paulsen  
                                               Oldboyudvalgsmedlem : Alfred Hansen  
                                               Bestyrelsessuppleant 2 :  Jesper Kirkegaard  
                                               Revisor                           : Carl Erik Rasmussen  
Så det er således disse poster, som I medlemmer kan vælge imellem, når vi kommer 
til det punkt på dagsordenen. Har man ambitionerne, så er man hjerteligt velkommen 
til at forhøre sig om de nærmere detaljer.  
Vi ses!                                                    Jens Chr. Hansen, formand for  Nord-Als Boldklub 

Poul hyldes af formand Jens Hansen. På billedet t.h. ser vi ham sammen med sine 
”æresmedlemskolleger” Carlo Meyer, Peter Glock, Christian Jørgensen og Peer Christiansen 
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NB’s Afslutningsfest 2011 
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 106 feststemte og forventningsfulde gæ-
ster, som havde glædet sig til mødet med ”familien NB” på ”Friends”.  
Som altid var festen præget af højt humør og god stemning. Programmet og rammer-
ne stod bestyrelsesmedlemmerne Alfred Hansen, Jesper Thomsen og Ken Lyngkilde 
Christiansen for.  
Som en fast bestanddel af det festlige program er uddelingen af pokaler mv. altid imø-
deset med stor spænding og forventning. Denne gang med følgende kåringer: 

: Jens Chr. Hansen  
: Rene Schwab  
: Tanja Mathiesen  
: Lasse Møller  
: Martin Sigsgaard  
: Mette Behrendtz  
: Henrik Garbøl Andersen  
: Knud Asmussen  
: Hans Jørgen Lorenzen  
: Alf Berger 

Årets NB’er                                      
Årets Seniorspiller 2011 – Efterår   
Årets Kvindespiller 2011- Efterår   
Sæsonens fighter NB Serie 2  
Sæsonens fighter NB Serie 5  
Sæsonens fighter NB Kvinder  
Årets spiller 2011 NB Oldboys  
Årets spiller 2011 NB Veteraner  
Årets spiller 2011 NB Superveteraner 
Årets spiller 2011 NB Masters 

Afslutningsfesten i billeder 

Årets Seniorspiller René Schwab 
Træner Carsten Schwaermer   

Årets Kvindespiller Tanja Mathiesen 
Trænerne Brian Wind og Jan Skov Kristensen    

Sæsonens fighter serie 5  Martin Sigsgaard 
Træner Serkan Sahin   

Sæsonens fighter Kvinder Mette Behrendtz 
Trænerne Brian Wind og Jan Skov Kristensen  

>>> 



www.danskebank.dk  
 

Tænk på penge 
når det passer dig... 
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Flere billeder fra årets fest i NB 

Årets Veteranspiller Knud Asmussen 
 med holdleder Bjarne Hansen 

Årets Superveteranspiller Hans Jørgen Lorenzen 
 med holdleder Kurt Nissen 

Årets NB Masters Alfred Berger 
 med holdleder Hugo de la Motte 

Klaus (tv.) fra seniorudvalget takker trænerne og lederne 
 Serkan, Henning, Carsten, Jan, Kristian og Brian 

Der var gaver fra Marianne og Lis fra ungdomsudvalget til 
Carsten, Jesper og André for ”TeknikFREDAG-projektet” 

Træner og holdleder Kristian Dreyer med seniorformand 
Klaus Kjærgaard 

Byens Frisør Thorsten Sacha overrækker formanden 
Jens Hansen en sponsorgave  

1. holdets træner Carsten Schwaermer fik af Jesper Larsen 
en kasse med sjove ”souvenirs” fra sæsonen 2011  
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Flere billeder fra årets fest i NB 
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Nordborg 

NB træningsdragt 

Kun 400 kr. 
NB shorts og T-shirt 

Kun 250 kr. (sætpris) 

Tilbud 
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Julebal 2011 den 26. december i Nordalshallen 
Som traditionen byder sig afholder NB igen i  
år julebal i Nord-Als Idrætscenter. 
50 medlemmer af klubben og professionelle 
vagter sørger for rammerne er på plads til den 
største fest på Nordals. 
Dørene åbnes klokken 21 og vi siger tak for i 
år klokken 01.30. 
Entréen koster 70 kroner og musikken leveres 
i år igen af Diskotek Kult , som de seneste år 
er kåret som landets bedste mobildiskotek. 
Der vil være forbud mod rygning indendørs og 
narkotika tolereres ikke og vil blive anmeldt til 
politiet.                                      Kristian Dreyer 

Kontingent opkrævning  
Kontingent for spiller i ungdomsafdelingen, sæson August 2011 – Juli 2012, og seni-
orafdelingen, efterår 2011, er udsendt med betalingsfrist 8. november 2011. 
Nord-Als Boldklub har tilmeldt sig NETS, bedre kendt som PBS eller Betalingsservice, 
så medlemmerne nu har mulighed for at tilmelde sig Betalingsservice. 

Du sparer tid, fordi du ikke behøver at gå på posthuset eller i banken for at betale 
dit kontingent eller bidrag.  
Du sparer gebyret på girokortene. 
Nord-Als Boldklub sparer tid og penge på udsendelse af rykkere. Penge som i 
stedet kan bruges på aktiviteter for klubbens medlemmer. 

De nødvendige oplysninger vedr. tilmelding står på det udsendte giro-kort. 
                                                                                                                              Michael Werner 

Når uheldet er ude…  
Vi er i bestyrelsen blevet direkte spurgt om der 
egentlig forefindes en Hjertestarter  i Nordals 
Idrætscenter, når uheldet er ude? 
Svaret er ganske enkelt: Ja, det er der!  
NIC har endvidere for ganske nylig sørget for 
behørig skiltning & information i hallen. 
Hjertestarteren er tilgængelig i centrets åb-
ningstid, hvilket her i vinterhalvåret vil sige 
indtil kl. 21 på hverdage, indtil kl. 15 på lørdage 
samt kl. 13 på søndage. 
Hjertestarteren er placeret inde i svømmehal-
len, og de enkelte centervagter er trænet i bru-
gen af denne. 
NIC har ligeledes deres Alarmplan  klar hvis og såfremt - denne forefindes nu på in-
formationstavlen i vort klubhus. Derudover er det jo også rigtig rart at vide, at Danfoss' 
akutbil og dermed en yderst professionel førstehjælp, blot er ganske få minutter væk - 
denne aktiveres ligeledes når det påkræves ved et "normalt" 1-1-2 Alarm  opkald. 
Vi håber selvfølgelig ikke det bliver nødvendigt, men nu ved vi besked, hvis og så-
fremt…                                                                                                               Jesper Thomsen 



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 
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Oldboysafdelingen 2011 
Udendørs sæsonens afslutning blev fejret med manér på 
Restaurant & Café Friends den 12. november sammen 
med resten af klubben.  
Ved den lejlighed blev Henrik Garbøl, Knud Asmussen, 
Hans Jørgen Lorenzen og Alf Berger kåret som årets spil-
lere på henholdsvis Oldboys, Veteran, Superveteran og 
Masters holdet. Et stort tillykke herfra.  
Oldboysholdet landede to flotte placeringer: nr. 3 i foråret 
og nr. 2 i efteråret. Jo, jo Oldboysafdelingens ”ungdoms-
afdeling” er skam godt kørende så fødekæden til de øvri-
ge hold er i orden. 
Resultatmæssigt kniber det lidt for Veteranerne, men ellers kan vore hold stadig være 
med. Således kvalificerede Superveteranerne sig til Regionsfinalen.  
Så meget mere imponerende er det derfor, at Veteranerne kan holde gejsten over 
hele sæsonen. I efteråret fik holdet så 4 point på kontoen.  
En stor tak til holdlederne for udendørs sæsonen. Nedenfor kan i se hvorledes de 
vurderer sæsonen. 
                                                                                                                               Erik R. Jensen 

Veteraner 
Sæsonen 2011 vil for Veteraner-
nes vedkommende ikke gå over i 
historiebøgerne hvad angår ind-
samling af point, nej så nok nær-
mere ved at et hold der trods en 
hel del modgang trods alt formår 
at holde humøret oppe og kæm-
pe for en sejr hver gang de går 
på banen. 
 

Lidt af forklaringen på at vi hav-
de det svært skal nok ses på 
dåbsattesten. Det er sådan at vi i 
NB ikke, som nogle klubber, helt har formået at gennemføre en foryngelseskur, det 
kan der være mange årsager til. Den sportslige og den bedste årsag er at vi, synes 
jeg da selv, gør et stort stykke arbejde i NB`s Oldboysafd. for at kunne stille med både 
Oldboys, Veteran og Superveteran hold, det er der faktisk ikke ret mange andre klub-
ber omkring os der kan prale af. 
 

Forår 
Nå, vi skal til sæson 2011, hvordan gik det så, foråret kan vel bedst betegnes som det 
forsømte forår, vi forsømte i hvert fald at samle point nok sammen til at være med i 
toppen af rækken jeg tror faktisk ikke vi fik et eneste point, det har jeg sgu nok aldrig 
før prøvet i NB. Derfor er det også endnu mere prisværdigt at alle spillere bevarede 
den positive, optimistiske og humoristiske tilgang til spillet. 
 

Efterår 
Efteråret derimod gik meget bedre med både vundne, uafgjorte og et par tabte kam-
pe, vi slog sågar Broager der vandt rækken. 

OB-formanden Erik R. Jensen 
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Masters 
Atter er et "Masters-år" snart gået, og hvad er der så foregået hos de gamle drenge, 
NB`s ældste? 
Vinteren 2011 blev ikke lige perioden, hvor vi fik spillet særlig ofte. Dertil var "Kong 
Vinter" en for hård konkurrent! 
I forårs - og sommersæsonen blev der spillet så godt som hver mandag, også selvom 
den våde sommer ikke altid gjorde forholdene lige spændende.  
Desværre må vi konstatere, at vi har haft en beklagelig nedgang i antallet af aktive 
Masters-spillere af flere årsager. Alvorlige skader, sygdom samt bortrejse har ramt os 
hårdt, og flere mandage har vi kun lige kunnet stille de 6 spillere, som er nødvendige 
for at kunne spille og få noget ud af det. 
På trods heraf ser vi optimistisk på det kommende år. Flere af de langtidsskadede 
forventer vi tilbage, og når dertil kommer, at vi regner med tilgang af nogle Supervete-
raner, som vi har hørt en fugl synge om, så lysner det forhåbentlig. 
Så frem med optimismen, det må blive vort Masters nytårsønske! 
                                                                                                                                        Carl Erik 

Superveteraner 
Superveteranerne har haft den 
måske bedste sæson nogensin-
de. I foråret sluttede vi på 3. 
pladsen med 16 point for 10 
kampe og en målscore på 17–
11. I efteråret sluttede vi på en 
førsteplads med 23 point for 10 
kampe og en målscore på 25–
10. Det holdt dog hårdt med før-
stepladsen. I den sidste hjemme-
kamp i efteråret skulle vi have mindst uafgjort mod Hørup. Vi førte 2–0 ved halvleg, 
men kom bagud 3–2 i anden halvleg. Det lykkedes os dog i dommerens overtid at 
udligne til slutresultatet 3–3. 
Dette betød, at vi skulle møde ÅBK i regionsfinalen søndag den 9. oktober på hjem-
mebane. De var bedre end os og vandt 4–0. De var gået ubesejret igennem deres 
pulje med 24 point for otte kampe samt em målscore på 41–8. 
I hele 2011 gjorde vi brug af 23 spillere. Topscorer blev Myles Downey med 10 mål. 
                                                                                                                                     Kurt Nissen 

Ellers vil jeg lige her benytte lejligheden til at takke alle fra Oldboysafdeling der på ene 
eller anden måde har hjulpet Veteranholdet gennem sæsonen, der er ingen tvivl om 
det har været nødvendigt med hjælp fra både Oldboys og fra Superveteranerne til at 
kunne gennemføre hele 2011, uden at melde fra til en eneste kamp. 
 

Årets spiller 
Han er en ud af kun 2 der har spillet samtlige kampe i løbet af hele sæsonen, på ba-
nen er han en spiller man altid kan regne med, han er meget aktiv i NB, han er ung-
domstræner, giver en hjælpende hånd til mange aktiviteter i klubben, bl.a. dommer 
ved Pigecuppen, Fest i By mv. Så er han den spiller jeg kender der har den bedste 
hukommelse, ja man tror han kan huske alle hans kampe i detaljer helt fra ungdoms-
kampene som han spillede i Broballe Idrætsforening og til nu. 
Årets spiller er Knud Asmussen.                                                                                   Bjarne Hansen 
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Senior efterår 2011 
Så er efterårsturneringerne i seniorafdelingen slut og vi er så småt ved at finde inden-
dørsskoene frem. Vi må sige, at efteråret er gået over al forventning. Inden sæsonen 
havde vi en målsætning om forbliven i serie 2 samt spille med om de øverste pladser i 
serie 5 og dame 7 mands. 
Dameholdets turnering var den 
første der blev overstået. Med ny 
træner ved roret og en flok motive-
rede og arbejdsvillige damer, lyk-
kedes det at snuppe første pladsen 
i puljen. Brian og Jan har i efteråret 
endelig fået de evige toere op på 
den 1 plads de i mange sæsoner 
har spillet med om. Igen i efteråret 
har der været mange til træning og 
der er blevet vist lige den tand eks-
tra vilje i kampene, både på og 
udenfor banen. For selv om ikke 
alle kan være med hver gang bety-
der sammenholdet på holdet, at de 
har kunnet sætte hinanden op til hver eneste kamp. Stort tillykke med den flotte første 
plads til Brian, Jan og damerne. Så er det jo bare, at forsætte i samme dur i forårssæ-
sonen. 
 

2. holdet har som dameholdet i nogle sæsoner spillet med i toppen, men det er lige 
glippet med oprykning til sidst. Efteråret 2011 skulle dog gøre op med tidligere sæso-
ners lige ved og næsten. Serkan´s tropper snuppede 2. pladsen, á point med tophol-
det, og røg som en af de bedste toere op i serie 4. 

Det har været en sæson, hvor mange unge har fået chancen. Det blandet med nogle 
mere erfarne spillere og en god træningsindsats har i efteråret båret frugt. Foråret i 
serie 4 vil dog kræve noget mere af holdet og det er bare med, at hænge i og blive 
ved med at kæmpe og løbe som et hold. Så byder foråret også på nogle spændende 
kampe og masser af point. 

Dameholdet med trænerne på afslutningsfesten med 
deres flotte ”guldtrøjer” fra Blomsterværkstedet  
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U15 og U17 drenge fodbold i NB? 
Indendørs sæsonen er startet og 2012 
nærmer sig med hastige skridt. I løbet af 
2011 er der indmeldt 35 nye pigespiller og 
kun 7 er meldt ud. Det forholder sig des-
værre noget anderledes for vores drenge. 
33 drenge er der kommet til, men vi har 
mistet intet mindre end 46, plus de 6 som 
er rykket op i senior afdelingen.  
At vi nu er 28 pigespillere mere i klubben, 
ser jeg som en cadeau til vores pigetræne-
re samt at vi igennem flere år har haft akti-
viteter såsom Pigeraketten og Pigecup.  
Tilgangen har også resulteret i at NB kunne tilmelde et U15 pige hold til turneringen, 
der startede i august.   >>> 

Arkivfoto : U15 holdet i 2010 

Serkan har valgt, at det er tid til at træde tilbage og lade nye kræfter tage over hvor 
han slap. Han vil dog stadig være at finde i klubben som en fast del af 2. holdstrup-
pen. Herfra skal lyde et stort tak for din dejlige personlighed og engagement i Nordals 
Boldklubs seniorafdeling. 
1. holdet har som sæsonerne før skullet spille mange nye folk ind på holdet. De man-
ge u-17 spillere der kom op i sommers skulle naturligvis have chancen og suge noget 
erfaring til sig. Man må sige, at det er nogle super gutter der hurtigt har formået at 
finde deres plads, og de bliver bare bedre og bedre med flere kampe i benene. 
Selv med en masse nye i truppen, har Carsten dog haft svært ved, at stille med de 
samme 14 hver gang. Det er gået en del ud over kontinuiteten, hvilket mange af resul-
taterne afspejler. 

Her kan da lige nævnes et 5-1 nederlag til Team Vest på udebane og så slår vi dem 
med 5-0 på hjemmebane (billedet for oven viser scoringen til 4-0). 
Trods de mange afbud har vi været med i alle kampe undtagen den i Skærbæk, men 
har manglet de sidste marginaler. Det har ikke været nogen dans på roser og vi syn-
tes det til sidst var ved, at være lidt for spændende. Men med en opadgående form-
kurve i de sidste par kampe reddede vi os endnu en sæson i serie 2. 
Alt i alt en fantastisk sæson i seniorafdelingen. Tak til vores trofaste tilskuere – spon-
sorer - vores folk i klubhuset – og alle dem der gør Nord-Als Boldklub til det den er. 
                                                                                                                                Seniorudvalget 
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Jesper (siddende nr. 1 fra venstre) vandt i oktober 2007 
JBU’s region 4 cup sammen det meget talentfulde drenge-
hold, som også spillede i mesterrækken, oprykningsbilledet 
ses ovenfor. Jesper var en stor profil på holdet, altid arbejd-
som, driblestærk og  vanvigtig målfarlig. Senere blev han 
kåret som årets talent i Sønderborg Kommune.  

Minde om  
Jesper Damberg 
Tak for dit altid gode  
Tak for dit altid gode 
humør og de gode 
stunder du gav os i 
NB. 
Vore tanker går til 
Jesper’s familie. 
 
Hvil i fred.  
 
Bestyrelsen 
Seniorudvalget 
og kammeraterne  
i Nord-Als Boldklub 
 

At antallet af drenge spillere er faldet, kommer ikke bag på mig, da vi ved turnerings 
start ikke havde tilmeldt et U17 hold pga. for få spillere. At klubben så også blev nød 
til at trække U15 holdet fra turneringen af samme årsag, er en meget kedelig situation 
for NB. Når U15 og U17 afdelingerne først er forsvundet, kræver det et ekstra ordi-
nært stort arbejde at får dem op at stå igen. 
Bestyrelsen og ungdomsudvalget er dog enige i, at der skal arbejdes på at NB igen 
kan være repræsenteret i både U15 og U17 drenge rækkerne.  
 

Situationen er ikke ukendt for os. For kun 1 ½ år siden, foråret 2010 havde vi én regi-
streret U17 spiller i klubben. Han spillede på vores U15 hold som 4. kvartals spiller. 
Alligevel lykkedes det, med stor indsats fra bl.a. ungdomsudvalget, at få et U17 hold 
op at køre hele sæsonen 2010-2011. Dette arbejde resulterede i at ved sæsonstart 
august 2011, fik vores seniorafdeling en tilgang på 6 spillere fra dette U17 hold, hvor-
af 4 spillere har etableret sig på serie 2 holdet. Skal vi have tilgang til seniorafdelingen 
må vi ikke miste de sidste årgange i ”fødekæden”. 
Vi er i den heldige situation at vi har været i stand til at tilmelde et U17 drenge hold til 
både Futsal og indendørs turneringen, da flere tidligere NB spillere er kommet retur 
fra vores nabo klubber for at spille indendørs fodbold i NB. Nu håber vi bare at der 
kommer tilstrækkelig antal spillere til at vi til foråret kan tilbyde dem 11 mands U17 
fodbold i NB regi. 
Hvis du selv er interesseret i at spille U15/U17 drenge, eller kender nogen der gerne 
vil, eller måske har du bare et spørgsmål vedr. disse hold, så er du meget velkommen 
til at kontakte en fra ungdomsudvalget.  
U17 træner indendørs hver onsdag 20.00 -20.45 i hal 2 og Futsal om fredagen 16.00 -
16.45 i hal 1. 
                                                                                                                Michael Werner 
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Efterlysning! 
En ”ikke for ambitiøs” træner/holdleder til et ”30 Plus Motions Dame Hold” søges! 
30+’erne vil også gerne være med og efterspørgslen er efterhånden stor!  
Tanken er at opstarte et dame hold hvor motion og hyggebold er i fokus, og hvor der 
samtidig tages hensyn til rygelunger og gigtplagede led. Vi mangler bare en tålmodig 
sjæl, der har mod og lyst til at guide os. Kom ind i kampen og kontakt undertegnede 
hvis du kan lokkes. 
                                                             Marianne Wind, mail: mariannewind@hotmail.com   

Tak til Ejner 
Ejner Hansen, der igennem flere år har 
været en tro støtte for vores drenge, 
som nu spiller i U13, har valgt at stoppe 
som hjælpetræner. Som en STOR TAK 
for al den tid, Ejner har brugt på drenge-
ne igennem flere år, overraskede de 
ham med en hilsen i form af en fin kurv. 
Gaven blev overrakt til en bevæget Ej-
ner en torsdag aften i september, efter 
en turneringskamp på hjemmebane, 
hvor NB vandt over Sønderb. Fremad. 
           På vegne af forældrene Lis Schmidt 

FUTSALSTÆVNE  
Indendørs fodbold har lige startet sæso-
nen, og dermed er der atter ved at være 
tiden vor NB’s Futsalstævne 2011 skal 
afvikles. 
Som de øvrige år har stævneleder Bjar-
ne Østergaard gjort rammerne parate til 
årets stævne, de venter nu på at blive 
udfyldt med hold der ønsker at deltage.  
Alle kampe vil blive afviklet indenfor en 
kort tidshorisont, dette vil sige at de 
fleste hold kan ”nøjes” med at være i 
Idrætscentret i max. 3 timer. Dette giver 
især de klubber langvejs fra, mulighe-
den for at tage en tur over grænsen 
inden turen går hjemad igen. 
Som sædvane er for stævnet, er der 
efter god opbakning fra lokale sponse-
rer atter i år gode præmier til de vinden-
de hold. Kontanter til senior og U19 
holdene, og personlige præmier til de bedst placerede i de øvrige rækker. 
Så vis du er til hurtigt og spændende fodboldspil, så tag en tur ind til Idrætscentret 
den 17. eller 18. december og se holdene i action. 
                                                                                                                             Preben 

Futsal  stiller utroligt spændende krav til teknik-
ken, da det spilles i en arena hvor der ingen ban-
der er til at holde den tunge bold inde på banen. 
Da tempoet er så højt og adrenalinen pumper i 
kroppen kræver det taktisk overblik. 

Arkivfoto 2010 
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U10 – Legedag i Haderslev 
På en fremragende solskins-søndag den 25. sep-
tember, tog 7 piger (+ træner og forældre) til Lege-
dag hos Haderslev Fodboldklub, hvor vi mødtes 
med ca. 290 andre U10 spillere fra hele regionen til 
en dag med leg og fodbold.  
Det var det SønderjyskE Fodbold Samarbejde, der 
havde inviteret til legedag. Talentchef Frank Ander-
sen fra HIK bød velkommen, og fortalte om det 
SønderjyskE Fodbold Samarbejde og talentarbej-
det. Sportschef Thorkild Andersen fortalte om ta-
lentarbejdet ude i zonerne. 
Elitetrænere fra Haderslev FK, med hjælp fra nogle 
af de tilstedeværende klubtrænere, lavede forskelli-
ge øvelser med de mange fremmødte U10’er, og 
alle afsluttede med at spille en ”fodboldkamp”. Her-
efter var der fælles frokost og en lykkepose med lidt 
at drikke, lidt sødt og en billet til Superliga kampen 
SønderjyskE - HB Køge. 
  
Vi havde en rigtig god dag, og vil gerne sige tak til 
NB og Lars Jensen (træner) for invitationen til dette 
arrangement. 
                                                                           På vegne af U10 pigernes forældre, Lis Schmidt 

Først lige et undskyld til kvinderne i vor klub! Normalt siger man jo - ”kvinderne først”, 
men det gør sig vist næppe gældende i vor føljeton ”NB vennerne fra dengang..” - jeg 
bukker hermed dybt og beklager, MEN nu tages der så hævn… 
Denne gang har Sporten nemlig været forbi en af vore tidligere NB’ere, som på kvin-
desiden, kan fremvise et af de flotteste CV. Hun har en super flot fodbold karriere bag 
sig, efter i mange år at have spillet fodbold på allerhøjeste niveau i Danmark, samt 
opnået rigtig flotte udmærkelser i de klubber, hun har repræsenteret. 
 
Navnet er Irene Kristensen - da man ikke snakker om en kvindes alder, kan det blot 
oplyses, at hun er en årgang 66, så derfor er det selvfølgelig også nogle år siden hun 
har båret NB trøjen - i øvrigt ligesom sin bror Per, som en del af os mere modne NB’e-
re husker, samt har spillet sammen med - ligeledes for mange år tilbage (så selvfølge-
lig også en NB hilsen i den retning - Per, du er også husket endnu). 
 
Og ja, via Facebook kan man jo meget - så en to vupti fandt vi hurtigt 
frem til Irene, der skulle faktisk ikke mange klik til et super fodbold 
profilbillede, hvor hun var i luftduel sagde straks alt (se længere ne-
de). Vi er rigtig glade for at Irene meget gerne ville medvirke - og 
man må sige hun var vaks på tasterne, det var hurtigste feedback 
ever…må vi derfor præsentere: Irene Kristensen  
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Hej Irene - ja, det er jo længe siden du har boet i  Nordborg, hvor bor du nu og 
hvad du beskæftiger dig med i øjeblikket? 
Jeg bor i dag alene i Horsens – jeg arbejder i Jyske Bank, hvilket jeg nu har gjort i 24 
år i forskellige afdelinger og funktioner. 
 
Hvornår spillede du i NB? 
Jeg mener, at det var fra 1973-1984. Jeg har 
altid elsket at spille fodbold. Fra jeg var helt lille 
spillede jeg i timevis imellem tørrestativerne og 
op af min fars garageport på Th. Brorsens Vej 
eller nede i Dalen  (Luffes Plads ved Nordborg 
skole) med alle de andre børn på gaden. Her 
spillede jeg bl.a. med Kim Luffe, Kaj og Bent 
Duus Jensen og min bror Per, som jo alle har 
spillet i årevis i NB. 
Da jeg blev 7 år var der endelig mulighed for at 
starte i klub og spille med piger, selvom de piger 
jeg spillede med var noget ældre. Men efterhån-
den blev vi nok piger på min egen alder, og på et 
tidspunkt spillede langt over halvdelen af pigerne 
i min klasse fodbold. Jeg tror det var skolestæv-
nerne, der satte det i gang. Desværre stoppede 
de fleste igen, og mange valgte håndbolden i 
stedet. 
Men i en periode spillede vi fodbold om somme-
ren og håndbold om vinteren – fra min klasse 
var det Marianne Thygesen, Dorthe Carstensen, 
Anne-Mette Schmidt og Lis Lausten. Hver andet 
år spillede vi så med Helle Kolmos, Lis Frederik-
sen, Judith Schemel og Jette Enghoff og hver 
andet år med Gitte Schemel, Marianne Thomsen, Marianne Bredahl og sikkert mange 
flere, som jeg ikke lige kan huske nu… 
Af trænere husker jeg Marie Kolmos og Arthur Callesen, som begge gjorde det til et 
hyggeligt og socialt godt sted at være, og forsøgte at lære os lidt disciplin, selvom vi 
gjorde vores til at prøve at slippe for hård træning, og helst ville spille ”pløk ud” og 
sparke på mål. 
 

Hvorfor flyttede du fra klubben? 
Som jeg husker det var der ikke noget dame senior hold, da jeg rundede de 18 år, så 
derfor blev jeg tvunget til at skifte. Jeg prøvede at træne én gang i Egen, men der var 
lokalrivaliteten lidt for tydelig, så efter et par måneders pause tog jeg springet til Søn-
derborg, der på det tidspunkt spillede i Danmarksserien. 
Samtidig blev jeg udtaget til Jysk Hold U21 - meldt til som angriber, og udtaget som 
sweeper. Og så var min tid som cirkelcenter forbi for altid. Det var en kæmpe omvælt-
ning fra det trygge NB, hvor jeg kendte alle, og man passede på hinanden. 
Jeg husker stadig min 1. træning, hvor en af mine nye holdkammerater klaskede mig 
ind i et trådhegn (som en bedre tegnefilm) da jeg stoppede op, fordi jeg syntes bolden 
var ude. Der fortsatte man til dommeren/træneren sagde, at den var ude. På trods af 
den velkomst spillede jeg omkring 7 år i SB inden jeg fik lyst til at prøve mit talent af 
på højeste niveau. 

Irene i luftduel med Anne Dot Eggers 
(en tidligere rigtig dygtig landsholdsspil-
ler) på Brøndby Stadion. 
Irene har spillet 153 kampe på Vejle 
Boldklubs bedste kvindehold! 
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Så jeg fik kontakt med Vejle Boldklub og tænkte bare et halvt år, så jeg kan bevise 
overfor mig selv, at jeg var god nok til at spille elitedivision. Det var blevet til lidt over 
150 førsteholds kampe, da jeg som 31årig fik en træner, der synes jeg var for gam-
mel. Fair nok, men det synes jeg ikke helt selv. Jeg havde altid lovet mig selv, at jeg 
ikke ville blive et ”ringvrag”, som ikke kunne finde ud af at stoppe, så da Stensballes 
træner ringede og sagde at deres nyoprykkede 1. divisions hold manglede rutine, så 
tænkte jeg bare lige et halvt år, så jeg kan bevise overfor mig selv…. 
Efter 7 år i elitedivision og i 1. division for Stensballe IK (som blev til Horsens SIK), var 
jeg som 39årig endelig klar til at spille hyggebold, men da sæsonen startede igen, var 
jeg desværre blevet syg og kom aldrig til at spille igen. 
 
Vil du fortælle lidt om dine højdepunkter i livet? 
Jeg har valgt alene at skrive om det 
fodboldmæssige for at begrænse mig 
lidt, men også fordi jeg synes det er 
det mest interessante - ordene tager 
næsten selv, når man sidder og tæn-
ker tilbage. Mine højdepunkter har 
været mange og forskellige. Jeg har 
flere gange været med til at vinde 
NB’s skolestævne med min klasse – 
det lyder ikke af noget særligt, men 
det var kæmpe oplevelser, samt var 
med til at ”tænde” mig som fodbold-
spiller, og jeg fandt noget jeg var god 
til – hvilket jo altid er dejligt i folkesko-
len! 
2 x 4. pladser i elitedivision med Vejle 
Boldklub, oprykning med Horsens SIK 
til elitedivision og 2 gange overlevelse 
i elitedivisionen mod alle odds - ved 
hjælp af nedryknings playoff kampe. 
Og så husker jeg det som noget stort 
at spille på Brøndby Stadion - nyde et 
græstæppe, som var totaltrimmet og 
ikke tabe ret stort. 
Så tænker jeg tilbage på en lang karri-
ere på midter- og bundhold, men hvor 
jeg trods alt har været med til at slå 
alle hold i elitedivisionen, dernæst 
falder tankerne på fede træningslejre til La Santa, Italien, Belgien, Vingsted osv. som 
ryster hold og mennesker sammen på en helt speciel måde!   
 

På det personlige plan er det nok, at jeg har været valgt til både anfører og årets spil-
ler i alle mine klubber, hvilket har givet mig en masse erfaring og et rygstød/
skulderklap, som jeg også har kunnet bruge udenfor banen. 
 
Det er i øvrigt sjovt at sidde og tænke tilbage på over 30 års fodboldliv - mange ansig-
ter og episoder dukker op -og det har givet mig utrolig mange bekendte, samt en del 
rigtig gode venner, som jeg ser den dag i dag! >>> 

Billederne er fra vores træningslejr på La Santa. 
(red.: Marianne ses forrest i rækken) 



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

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

Alle former for reparationer udføres! 

rohleder sportrohleder sportrohleder sportrohleder sport    
 

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

Havnbjerg 
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Hvilken tilgang har du til fodbold eller sport den dag i dag? 
Da jeg endelig kom ovenpå igen efter halvanden år, og der var kommet styr på min 
leddegigt, var jeg holdleder / assistenttræner for klubbens 2. hold (Stensballe IK / Hor-
sens SIK), i et par år, fordi jeg savnede sammenholdet, snakken i omklædningsrum-
met og spillet - men det er bare ikke det samme, når man ikke kan være med, ikke for 
mig i hvert fald! 
Samtidig havde jeg fundet ud af, at jeg nød al den fritid jeg fik - efter i 35 år at have 
været bundet op af træning eller kamp. Så da jeg fandt ud af, at jeg i det mindste kun-
ne spille golf - lokkede jeg min bror Per (der også bor i Horsens) med, og vi har nu 
begge spillet i to sæsoner. Det bliver aldrig det samme som fodbold, men det smager 
da lidt af sport og har konkurrence-elementet, så jeg kan knytte næven efter et godt 
slag eller bande voldsomt indvendig, når den lille ”møgkugle” ikke gør som planlagt. 
Desuden cykler jeg og går i fitness, men det er klart mere af nød end af lyst. 
Per holdt i øvrigt op med at spille fodbold efter han rejste fra Nordborg, men golf’er 
som sagt, og løber indimellem når knæet ikke driller. 
 
Hvad husker du ellers tilbage 
på - når du tænker på tiden i 
Nord-Als Boldklub? 
Jeg husker desværre ikke så me-
get fra min NB tid. Men jeg kan 
huske sammenholdet både på 
holdet og også holdene i mellem. 
Jeg husker, at når herrerne skulle 
spille - jeg tror de spillede i serie 2 
eller 3 - så kom der rigtig mange 
over på stadion - man kendte de 
fleste - jeg syntes at de var vildt 
gode, og drømte om, at der kom 
så mange til mine kampe. Derud-
over kan jeg huske, at det var 
fedt, når man som pigespiller fik 
lov til at spille på stadion. 
Og så husker jeg også ungdoms-
afslutningsfesterne på Nørherred-
hus, hvor man spændt sad og 
ventede på, hvem der løb med 
pokalerne, mens man spiste pøl-
ser og så tegnefilm… 
 
Jeg kan i øvrigt godt huske klub-
bladet, og synes det er flot det 
udgives endnu! Det har også væ-
ret sjovt at se NB hjemmesiden - 
jeg kan jeg jo se, at mange af de 
gamle helte stadig er omkring 
klubben ☺ - jeg synes det er rigtig 
fedt, at I er så mange gamle spil-
lere, der giver et nap med. 
 

På det øverste billede ses det sucessfulde junior dame-
hold fra 1982 med Marianne (bagerst t.h.) og træneren 
Arthur Callesen. 
Nederste billede viser holdet med Marianne (sidst t.v.) 
på scenen ved et af de mange afslutningsfester der blev 
afholdt på Nørherredhus. 
Holdet blev hyldet for at vinde det Sønderjyske Mester-
skab for 3. år i træk! 
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Jeg var i en periode også i sportsudvalget i både VB og HSIK, men synes det blev for 
meget med både frivilligt arbejde og træning og kampe, så nu hjælper jeg alene til, 
når der er stævner osv. 
Men det hænger jo desværre tit på ganske få i de forskellige klubber! 
 

Har du kontakt med nogen fra ”dengang” eller det no rdalsiske? 
Jeg har desværre ikke længere kontakt til mine gamle holdkammerater fra NB, men er 
stadig af og til i Nordborg, da min mor, Karen Kristensen bor der endnu.. 
 

Tak for ordene og den levende beskrivelse Irene, ti l slut vil vi jo gerne vide, om 
har du et livsmotto, du vil videregive? 
Ja, det har jeg da - mit motto er nok ”Det skal nok gå - så længe man har sit gode 
humør!” 
 

Irene - du skal ha’ tusinde tak for din medvirken her, det har været rigtig dejligt at høre 
fra dig. Vi ønsker dig alt det bedste fremover, og håber du kan holde leddegigten for 
døren - og så gi’ os endelig et par dyt eller slå et sving ind, når du kommer omkring 
vore gammelkendte baner, næste gang mor skal besøges – og videresend endnu 
engang en varm hilsen til brormand Per.  
                                                                                                                 Jesper Thomsen 

Alle NB venner ønskes hermed en snarlig glædelig jul samt et rigtig godt fodbold år 2012 
 – husk det er og skal være sjovt at spille fodbold – især i NB! 

Kære læser 
Dette nummer af SPORTEN er årets sidste, og samtidig også min sidste udgave som 
ansvarlig redaktør for Nord-Als Boldklub’s klubblad. 
 

Det har været et spændende og udfordrende foreningsarbejde gennem 27 år, fra 
”klippe/klistre” udgaverne i 70’erne, til arbejdet på PC’en i dag, som selvfølgelig kun 
kunne gennemføres med hjælp af klubbens medlemmer, ledere og andre som interes-
serede sig for Nord-Als Boldklub. 
 

Til dem alle et stort tak for samarbejdet! 
Samtidig med en opfordring til, at den nye redaktør få samme opbakning.   
 

Min afløser er Preben Lund Christensen. 
Preben er en ”rigtig NB’er” og har kendskab til at lave foreningsblade. 
                                                                                                                  Peter Glock 

Nord-Als Boldklub ønsker alle sine medlemmer og deres familie, 

venner af klubben, annoncørerne og sponsorerne 

Glædelig Jul og Godt Nytår  
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Ansvarlig redaktør 
Distribution 

: Peter Glock 
: Ib Anthony 
: Benny Jørgensen 

74453179  
74450500 
60173180 

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

NB´s Julekalender 2011 
I 1990 kom den første julekalender på gaden. Der er således 21 år siden, at NB ud-
gav sin første julekalender til glæde for alle i klubben og til glæde for kalenderens 28 
annoncører. Julekalenderen er 
nemlig også en lodseddel. Dermed 
støtter man gennem købet af ka-
lenderen ikke blot et godt formål. 
Man får samtidigt også chancen 
for at vinde gavekort. Bag hver af 
de 24 låger gemmer sig et num-
mer. Og passer lågenummer og 
vindernummer sammen, så er der 
gevinst. 
 

Hvad man har vundet – det kan 
ses på gevinstoversigten på kalen-
derens bagside. Her finder man 
også annoncerne på de forretnin-
ger, der har bidraget til udgivelsen 
af julekalenderen. Derfor er det helt naturligt, at NB køber gavekortene hos disse for-
retninger. 
 

De første 22 dage af december er gevinsten hver dag et gavekort på 300 kr. Den 23. 
december og 24. december er præmierne noget større. For at gøre det hele ekstra 
interessant for annoncørerne, har vi trukket lod blandt disse for at finde de heldige 
forretninger, hvor det store gavekort på 3000 kr. og de 5 gavekort på 500 kr. skulle 
købes. Det kan her nævnes, at det blev Piccolo i Storegade, der var heldigst. 
Kalenderen sælges her i den kommende tid, hvor en masse af NB´s ungdomsspillere 
vil sælge kalenderen ved dørsalg mv. Så klubben håber, at der tages rigtigt godt imod 
disse unge mennesker. 
Kalenderen koster kun 25 kr. og hele overskuddet går til ungdomsarbejdet NB. 

                                                                                                                                                                                                                                                                        Jens Hansen 

 


