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Bolde til Teknik Fredag fra F.I.B.s Legat
Opstarten af Teknik Fredag 2012 ligger for døren og den forbindelse fik Teknik
Fredag i slutningen af marts en glædelig nyhed. F.I.B.s Legat (Foreningen til
Indkøb af Boldrekvisitter) har på deres årliqe bestyrelses møde besluttet at tilde-
le Teknik Fredag 20 select fodbold bolde. Dette er naturligvis en glædelig nyhed
for Teknik Fredag og for Nord-Als Boldklub som helhed. 20 fodbolde er først og
fremmest et flot sponsorat, men dernæst oqså en anerkendelse af det der fore-
qår i klubben.

F.I.B.s Legat er et legat som hører under Danmarks Idræts-Forbund. Legatet
blev stiftet i 2001 og har siden udloddet bolde til foreninger under Danmarks
Idræts-Forbund. Legatets formål er at bidrage til boldspilssagens fremme i Dan-
mark ved at yde støtte til ungdomsarbejde i foreninger og unioner på amatørba-
sis under Danmarks Idræts-Forbund. Der udloddes bolde en gang årtiqt til pro-
jekter eller arrangementer. Det vil sige, man kan ikke søge om bolde til sin for-
ening som sådan, men til et projekt eller arrangement som laves af foreningen

Stor tak for boldene til F.I.B.s Legat og Danmarks Idræts-Forbund.
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U15 Pigernes forår

1. kamp Pigerne fik at vide inden træ-
ningskampen ag vi ikke ville se på selve
målscoren men mere på nogle forskellige
spillepladser og vi ville prøve nogle for-
skellige placeringer rundt på banen og vi
trænere fik et godt og målbart resultat
der gør at vi nu ved hvilke placeringer
hver enkelt spiller kan spille og vi er
kommet frem til hvor hver enkelt spiller
bedst spiller. Pigerne leverede hver især
et flot og godt stykke arbejde. Der var 3
nye der fik deres første 11 mands kamp
og selvom de var nervøse og spændte
klarede de sig flot. Nu gælder det bare
om at huske alt det der er forbundet med
11 mands kampe offside, spillepladser og
mange andre ting som man skal kunde i
forhold til 7 mands kampe men det skal
nok komme.

2. kamp, Vi hade nogle afbud og pigerne
var ikke kommet sig helt over 1 kamp så
det var med ømme ben og Muskler (og
der var nogle der måtte indrømme at de
hade glemt opvarmningen og stræk før
sport i skolen) Men da de løb på banen
her fik vi ogs~ set dem kæmpe godt og
fik oqså set nole placeringer efter som vi
var i tvivl om før kampen. Vi skal arbejde
videre med nogle ting så vi er klar til
turneringens hårde program.

I påsken blev der trænet en smule hyg-
gebold, hvor langt fra alle dukkede op
pga. ferie. Efter ferien har der været god
opbakning til træning, med højt humør
og en masse glade piger. Vi som trænere
omkring holdet synes det er godt at se så
mange piger til

Kenneth og Kurt

U15 pigerne i pausen ved den tørste turneringsrundes kamp



Hjælpebanken endnu engang
på banen
Torsdag den 22. marts havde NB en stor
gruppe hjælpere i aktion på Nørherred-
hus, hvor Sydbank holdt deres årlige
aktionærmøde med ca. 600 deltagere.
Dermed var hotellet fyldt med forvent-
ningsfulde gæster til bankens beretning,
spisning og kaffebord.

Jeg havde påtaget mig opgaven som
klubbens ansvarlige koordinator i forhold
til vore hjælpere, idet Kristian Dreyer
ikke kunne deltage. Kontaktpersonen på
Nørherredhus var i øvrigt den tidligere
NB'er, Henning 0stergaard. Det var såle-
des et godt gensyn.

De hvide skjorters aften

Kristian Dreyer fra Hjælpebanken havde
givet mig en liste med 45 navne, som
havde sagt ja til at hjælpe denne aften.
Der kom på dagen et par godkendte af-
bud. Men derudover mødte alle til tiden,
med den rigtige påklædning og med den
rigtige indstilling. så det var en super
god oplevelse:

Det var også rigtig dejligt at se 17 foræl-
dre møde op på Nørherredhus, idet vi
hele tiden forsøger at få forældrene mere
involveret i klubbens aktiviteter - og så-

ledes også som hjælpere. Det er vigtigt
for os, at have mange involverede i vore
aktiviteter, så vi kan fordele opgaver og
ansvar til så mange som muligt. Dermed
kan vi bevare vort høje aktivitetsniveau
og også vort høje krav til kvaliteten. Det-
te er i sidste ende forudsætningen for
fastholdelse og rekruttering af nye spille-
re og trænere.

Det er min vurdering, at vi alle havde en
travl og også udfordrende aften. M n j g
kunne også fornemme, at det var sp n-
dende og sjovt samtidigt med. Og d n
skal det også være, idet fællesskabet og
det hyggelige samvær er den vig Ig
faktor, når man stiller op til en såd n
frivillig opgave.

Alle ville godt hjælpe igen, hvis d t bi v
aktuelt. Nørherredhus har spurgt, om vi
ville hjælpe igen. Så jeg konkluder r, at
både aktionærer, vore hjælpere og Nør-
herredhus havde en god aften. Det v r
målet!

Mange tak til alle hjælpere denne aft n,
tak til Kristian Dreyer fra hjælpebanken
og tak til Nørherredhus og Henning
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Hydro Cup i Tønder C/4~'ONDER

Langfredag lettede 10 friske NB drenge
"anker" mod Hydro-Cup i Tønder. Et in-
ternationalt stævne med deltagere fra
Tyskland, Holland og Irland og ikke
mindst hele Danmark.

Forventningerne var store og humøret
højt. Efter indkvartering tog vi i svømme-
hallen - vi kom ind i hold a 120 mand -
så der var gang i den, skal jeg hilse og
sige ...dernæst retur til skolen, hvor hyg-
ge med medbragt hjemmebag (tak til
Tove, Rikke og Jette T) sluttede en hyg-
gelig eftermidddagjaften.

Lørdag spillede vi tre fornuftige og tætte
kampe, men sluttede desværre med nul
point. Heldigvis var humøret stadig højt,
og trods beklagelser om ondt her og der
og alle vegne, var der masser af energi
til spil og lej på sportsarealer og lejeplad-
ser. William havde fødselsdag og familien
dukkede op med boller og kage - herligt
og tak for det. Vi sluttede dagen med
aktiviteter i Tønder Hallerne - hoppe bor-•••••

gel rodeo ridning, bordtennis osv. Men så
var "krudtet" oqså opbrugt og alle sov
gennem og måtte vækkes næste morgen
- meget usædvanligt.

Søndag mødte vi puljens absolut bedste
hold - et talent hold fra Segeberg i Tysk-
land. Vi kom ikke over midten, og var et
stort "skydetelt", men alle kæmpede og
fightede som besatte og indkasserede
puljens mindste nederlag på 4-0 mod
dem. Placeringskampen og dermed vores
sidste kamp vandt vi fuldt fortjent. Turen
var kanon for kammeratskabet på holdet
og kampene en super "opvarmning" til
den kommende turnering.

Tusind tak til ungdomsudvalget i NB for
økonomisk bidrag til turen. Tak for hjæl-
pen til Lars, og støtten til forældrene p§
sidelinjen - og ikke mindst en STOR tak
til alle drengene for en god tur.

HansJørgen
Træner Ul0+ll drenge

Drengene på vej til køjs efter en lang og spændende dag
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Træn for at blive bedre

Husk Teknik Fredag starter igen d. 27 Se mere side 17

Det var temaet for et pigetræner semi-
nar, jeg deltog i Bolderslev 10. april. Se-
minaret var arrangeret af SFS
(Sønderjysk Fodbold Samarbejde). Lene
Terp var dagens foredragsholder. Lene
Terp er fysisk træner i SønderjyskE og er
assistent på U19 dame landsholdet. Hun
har selv været en del damelandsholdet,
så hun har sin erfarings bank i orden.
Opstarten var et kort oplæg fra Lene.
Lenes budskab i oplægget var at enhver
træning skal have en kendt rnålsætnlnq,
så man bevidst arbejder med at blive
bedre på udvalgte parametre. Lene for-
slog følgende hovedgrupper af trænings-
fokus.
• Fysik / motorik
• Tekniske færdigheder (dribling, skud

og finter)
• Spilforståelse.
Efter oplægget gik vi på græs hvor Lene
trænede en gruppe pigespillere på ca. 16
stk. Pigerne var fra Bolderslev i alderen
U12- U14. Træningen var delt i 2 afdelin-
ger. Den første var med fokus på fysik og
teknik. Der blev lavet en række øvelse
med stigende udfordringer for pigerne,
men hold opdeling og rammer for træ-
ning var den samme i alle øvelserne. Til
sidst i serien, var der oqså træning af spil
med 2 mod 1.

Sidste del var med fokus på spil forstået-
se, hvor der blev spillet pll en bane med
6 rum. Forrnålet var at lære pigerne at
spille bredt ved at spille den spiller der
var fri. Her blev øvelserne oqså gradvis
sværere. Istarten blev bolden kastet
rundt, til sidst blev der spillet 4 mod 4
med 4 små mål,
Efter træning var der opsamling / diskus-
sion til den udførte træning. Her er nogle
af de kommentarer som kom frem.

• Alle tre hovedgrupper skal forbedres
og være på samme niveau før at man
virkelig kan forbedre sig.

• Træning med høj intensitet oqså er i
høj grad er fysisk træning.

• Træning min 2 gange om ugen er
nødvendig, hvis pigerne skal nå et
højt niveau.

• Ønske om et talent arbejde som
drengesiden i SFS for u12 piger og
opad.

I alt et godt seminar med ny inspiration,
nye bekendtskaber. Det svære og vigtige
er at omsætte det og tilpasse det til vo-
res daglige træning af U9-UlO piger. Jeg
tror vi er godt på vej i NB.

Lars Jensen
Træner U10 piger
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Efterhånden er det blevet en god
tradition, at senior herrer en week-
end i marts, afholder deres årlige
træningslejr i Nord-Als Idrætscen-
ter. Dette skete også i år, denne
gang fra fredag d. 9. marts til lør-
dag d. 10. marts. Endnu en gang,
blev det en stor succes, med 20
deltagere, som deltog begge dage,
samt en del som tilstødte lørdag.
Fredag eftermiddag ved 16.30 ti-

men og de "gamle" sov sammen, en
opdeling som kan have mange gode
grunde.

Efter endt indkvartering, var der
aftentræning på lysbanen, som
mest drejede sig om afslutninger.
Efter en god times træning, stod
den på aftensmad i Idrætscenterets
cafeteria, som serverede et fint
måltid mad.

den, blev klubhuset fyldt af glade
seniorspillere, der alle havde sove-
pose/dyne og hovedpude under ar-
men. Efter samling i klubhuset, blev
alle indkvarteret på sovesalene i
Nord-Als Idrætscenter. Køjesengene
i sovesalene vækker folkeskole lejr-
skole-minder for de fleste. Helt au-
tomastik blev sovesalene delt op,
der blev spillet Fifa på playstation,
bordfodbold, poker og terninger.
Det blev en rigtig hyggelig aften,
som sluttede ved 2 tiden, hvilket
det officielle program også fore-
skrev. således at de unge sov sam-

Aftenens sidste officielle punkt, var
futsal turnering i hal 1. Der blev
trukket lod om holdene og efter
mange gode kampe og godt humør,
stod hold 1 som vinder. Aftenens
uofficielle program, bestod af hygge
og socialt samvær i klubhuset, hvor
der blev spillet Fifa på playstation,
bordfodbold, poker og terninger.
Det blev en rigtig hyggelig aften,
som sluttede ved 2 tiden, hvilket
det officielle program også fore-
skrev.

»>
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Lørdag morgen kl. 7.30 var det tid
til en lille løbetur i morgendisen.
Om det var morgenmaden, som var
i sigte eller om det bare var god
kondition, skal være usagt, men de
fleste gennemførte løbeturen gan-
ske hurtigt. Efter indtagelse af et
super morgenbord, var det tid til
lidt afslapning inden næste officielle
punkt Tai Chi. Tai Chi er en æld-
gammel kinesisk kampkunst, som i
dag bruges til at træne krop og
sjæl. Tai Chi er langsomme bevæ-
gelser, som bliver sammenkædet til
en lang bevægelse. De to instruktø-
rer, Rosa og Lone, førte senior her-
rerne igennem en times program på
fremragende vis. Tai Chi kræver
balance, smidighed og rytme. De
fleste besidder en af disse færdig-
heder, mens de færreste kan bruge
alle tre færdigheder på en gang.
Derfor gav det ind i mellem et par
pudsige scener. Instruktørerne gav
alle stor ros for deres koncentration
og gode humør, godt gået drenge!
Efter kroppen var blevet strukket
godt og grundigt i gennem til Tai
Chi, ventede frokosten i cafeteriaet.

Lørdagens program stod også på to
træningskampe. Serie 2 holdet
vandt uden nogen problemer 5-1
mod Notmarks serie 3 hold. En
kamp som NB sad tungt på, efter en
lidt rodet start. Serie 4 holdet mød-
te senere på dagen Egen Ur. Her
blev det desværre til et nederlag på
4-1. NB kæmpede godt, men var i
anden halvleg lidt overmatchet.
Efter to gode kampe, som gav kilo-
meter i benene, sluttede trænings-
lejren af med nogle hyggelige timer

i klubhuset, hvor der blev set fod-
bold i tv, spillet playstation og ter-
ninger, mens der blev nydt et par
kolde øl.

Tak for en super hyggelig trænings-
lejr til alle! Endnu en gang beviser
vi et godt sammenhold i seniorafde-
lingen, som vil bære os langt i den
kommende sæson.

Vi vil opfordre alle til, at møde op
og støtte de to hold i den kommen-
de sæson, som går i gang i april.

Seniorudvalget
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Sportigan CUp 2012

De gamle drenge kæmpede på

livet løs

Af Carl Erik Rasmussen

Søndag den 11. marts 2012, 18:49

Søndag morgen mødtes 30 gamle fod-
bold-gutter i Nord Als Boldklubs lokale for
at drikke kaffe til Guldbagerens sponso-
rerede rundstykker. Efter omklædning
gik alle så på banen for at dyste om hæ-
der og præmier i Sportigan Cup. Præmi-
erne var sponsoreret af Jørgen Bund-
gaard, som selv spillede med.
I det fine vejr blev der spillet en række
sjove kampe, hvor de gamle stive ben
blev sat på en hård opgave. De 30 spille-
re var fordelt på 5 hold efter lodtræk-
ning, og det hele sluttede med sejr til

hold 4. Holdet bestod følgende spillere:
Gunnar Carl - Jens Nissen - Carsten
Schwaermer - Søren Vang - Erik
R~un Jensen, (old-boysformanden), og
minsandten om ikke selveste sponsor
Jørgen Bundgaard oqså hørte til det
vindende hold!

Efter et tiltrængt bad
gik alle i klubhuset for
at nyde en velfortjent
gang skipperlabskovs
sammen med et »par
enkelte øl«. Under 3.
halvleg uddeltes præ-
mierne til de glade vin-
dere, og så var der
ellers dømt almindelig
hygge.

øverst
Samtlige spillere til årets
Sportigan Cup

Billede midt
Stævnets alderspræsident
Poul Abrahamsen følger
med i spillet.

Til venstre
Vinderholdet
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Fest i By 2012

KI. 16.00

KJ. 18.00

KI. 18.00

KI. 21.00

Kl. 02.00

Program 2012

Fyraften i Ølteltet og Pølseboden
- specialpriser indtil kl. 19.00.
Festpladsen åbner med Kjærs Tivoli og Fest i By-boder
samt Kræmmermarked.
Søløbet starter og slutter på P-pladsen ved Tivoli.
Ruten er på 7,44 km og qår hele søen rundt.
Flotte præmier sponseret af Sportigan. Tilmeldingsgebyr 72 kr.
De Unges aften. Diskotek med vinderen af
DM i mobilt diskotek KULT i Festteltet.
Festpladsen lukker.

KI. 14.00

KI. 14.00

KI. 18.30
KI. 20.00
KI. 02.00

Damefrokorti Festteltet. Musik ved 053. Der serveres spansk buffet
samt Vin, øl, vand og Butler Baby ad libitum indtil kl. 18.00.
Teltet åbner kl. 13.30, og Damefrokosten slutter 18.30.
Billetter a 325 kr. kan købes hos MATAS i Nordborg
fra den 10. april til den 30. april.
Festpladsen åbner med Kjærs Tivoli og Fest i By-boder
samt Kræmmermarked.
Festteltet åbner.
OS3 spiller op til dans i Festteltet.
Festpladsen lukker.

KI. 13.00

KI. 14.00

Hyggeeftermiddag i Festteltet med Dario Campeotto og Sønderborg
Harmonikaklub. Der er amerikansk lotteri.
Der serveres glaseret skinke m/flødekartofler, bacon bønner og
råkostsalat samt kaffe m/hjemmebagte srnåkaqer,
Teltet åbner kl. 12.30, og Hyggeeftermiddagen slutter kl. 16.00
Billetter a 125 kr. kan købes hos Kvickly i Nordborg
fra den 10. april til den 30. april.
Festpladsen åbner med Kjærs Tivoli og Fest i By-boder
samt Kræmmermarked.

l
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Fest i By 2012

KI. 18.30

KI. 21.00

KI. 02.00

Program 2012

Herrefrokost i Ølteltet.
Der serveres marinerede sild med løg og
karrysalat samt 0550 buco m/kartoffelmos og agurkesalat.
En rigtig herremenu, der leveres af JM-Madexpressen.
Billetter a 125 kr. inkl. 1 fadøl kan købes hos Shell i Nordborg
og hos Frisør Sacha, Storegade i Nordborg, fra den 10. april til
den 30. april. Arrangementssponsor: Shell i Nordborg.
Festaften i Festteltet - fri entre.
Diskotek med vinderen af DM i mobilt diskotek KULT.
Festpladsen lukker.

KI. 11.00
KI. 12.00

KJ. 12.00

KI. 12.00
KI. 13.30
KI. 14.30

KI. 17.00

Fodboldturnering, Fest i By-cup for U10-drenge.
Festpladsen åbner med Kjærs Tivoli og Fest i By-boder samt Kræm-
mermarked. Der er nedsatte priser på alle de kørende forretninger.
Gratis sildebord i Ølteltet. Sponseret af JM-Madexpressen.
Sildebordet slutter kl. 13.30.
Børneunderholdning: Gratis ansigtsmaling for børn.
Sønderborg Pipes and Drums underholder på festpladsen.
Nordborg Taekwondo Klub kommer med deres O
børne- og opvisningshold.
Fest i By 2012 slutter. •.-

Ret til ændringer i
programmet forbeholdes.

Det er ikke tilladt at
medbringe egne drikkevarer
på Festpladsen, i Festteltet
og i Ølteltet.

Tobaksrygning er forbudt
både i Festteltet og Ølteltet.
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Trænermøde i Ungdomsafdelingen

Mandag den 27. februar afholdte vi træ-
nermøde for alle ungdomstrænere i klub-
huset. Der var et stort fremmøde og kun
en enkelt træner måtte melde afbud. Det
viser virkelig at vores trænere har lysten
og viljen til at gøre noget for de børn og
unge, der har valgt fodbolden som
sportsgren. Det kan man kun sætte stor
pris på' Formålet med mødet var at præ-
sentere det nye ungdomsudvalg og træ-
nerne for hinanden og f§ planlagt forårs-
sæsonen. Ungdomsudvalget fremlagde
rnålsætninqen for ungdomsarbejdet frem
mod 2017 og de forventninger vi har til
vores trænere. Vi planlagde træningsti-
der til foråret og med fleksibilitet fra træ-
nerne samt forståelsen for at vi er fælles
om opgaven, blev dette punkt hurtigt
overstået til alles tilfredshed. Samtidig

havde ungdomsudvalget besluttet at
købe ekstra tøj og udstyr til vores træne-
re, så deres vilkår for at træne bliver
endnu bedre. Trænerne fik oqså udleve-
ret vores nye "Røde og Sorte Tråd" som i
detaljer beskriver hvordan vi i teori og i
praksis vil træne fremadrettet. Efter at
have nydt en lille bid mad, kom center-
vagt i Idrætscenteret, Thomas Evald og
underviste os i den Hjertestarter som
hænger inde i svømmehallen. Nu ved alle
trænere, hvor vi får fat i den og hvordan
vi betjener den, hvis uheldet er ude.
Det var et rigtigt godt møde og et godt
udgangspunkt for processen. Nu har alle
en klar forståelse for hvilken vej vi qår og
hvordan vi gør det.

Ungdomsformand
Kristian Dreyer

Alle NB's ungdomstræner er ny påklædt til den nye sæson



• Fredag d. 1. juni
• Fredag d. 15. juni
• Fredag d. 22. juni
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Teknik Fredag starter igen
d. 27. april

Foråret bider sig så småt fast, græsset
bliver hele tiden grønnere og sæsonstar-
ten nærmer sig. Dermed er det også tid
til Teknik Fredag.
Formålet er med Teknik Fredag er, at
give unge NB spillere fra og med UlD til
og med U13, muligheden for, at træne
basale fodboldtekniske færdigheder, så-
som spark, driblinger og finter. Både
piger og drenge er velkomne.
Teknik Fredag er et tilbud og dermed
frivilligt og uforpligtende. Det eneste krav
til deltagerne er, at de har lyst til at lære
og har en positiv indstilling.
Træningen vil være detaljeorienteret,
hvilket vil sige, at der lægges vægt på, at
færdighederne udføres korrekt. Detalje-
træning er vigtig ud fra den filosofi, at
for at blive en dygtig fodboldspiller må
man kunne udføre de tekniske færdighe-
der korrekt. Formålet med deltagetræ-
ning er, at lære spillerne hvordan basale
færdigheder udføres korrekt og motivere
dem til at lære mere og dermed beher-
ske flere færdigheder. Det tilstræbes at
træningen tilpasses den enkelte spillers
niveau. Gennem træningen forsøges det,
at inspirere spillerne til selvtræning.

Træningen vil tage udgangspunkt i "Den
røde og sorte tråd", som al anden ung-
domstræning i Nord-Als Boldklub. Dette
giver en sammenhæng og genkendelig-
hed for spillerne.

Følgende datoer vil der være Teknik Fre-
dag:

• Fredag d. 27. april
• Fredag d. 11. maj
• Fredag d. 18. maj
• Fredag d. 25. maj

Det vil altid foregå klo 17.00-18.30 ved
Nord-Als Idrætscenter.

I dette forår vil der være hele tre instruk-
tører tilknyttet Teknik Fredag, hvoraf der
som minimum vil være to tilstede hver
gang. Andre Berglund og Jesper Larsen
er gengangere fra 2011, mens Kevin
Werner er ny instruktør ved Teknik Fre-
dag. Alle tre er seniorspillere i Nord-Als
Boldklub.

Teknik Fredag startede i 2011 og blev en
stor succes, derfor har vi valgt at fort-
sætte. Derudover har en del spillere alle-
rede efterspurgt Teknik Fredag, så derfor
glæder vi os ekstra meget til at komme i
gang.
Udover det fodboldmæssige, så giver
Teknik Fredag også en anden gevinst.
Det skaber sammenhørighed og sam-
menhold i klubben. Ungdomsspillerne får
sat ansigt på og snakket med seniorspil-
lerne og omvendt. Det er rigtig vigtigt.
En klub som vores lever af sammenhold
og gennem det, kan vi skabe dygtige
fodboldspillere.

Vi glæder os til at se nye som "gamle"
Teknik Fredag-deltagere d. 27. april.
Mød op med et smil på læben og lysten
til at lære, så får vi helt sikkert en rigtig
god oplevelse alle sammen!

Rigtig god sæson til alle i Nord-Als Bold-
klub

Andre Berglund, Kevin Werner og
Jesper Larsen
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Ungdomsafdelingens målsætning

Ungdomsafdelingens
målsætning 2012-2017.

Som lovet i sidste udgave af "Sporten" vil
ungdomsafdelingen offentliggøre vores
målsætninq frem mod 2017. Efter vores
trænermøde blev det klart, at trænerne
kunne godkende den rnålsætninq, som
ungdomsudvalget havde arbejdet med
forud for mødet. Det er en ambitiøs mål-
sætning, der kræver et stort arbejde,
såvel fra ungdomsudvalget, men i den
grad oqså fra vores dygtige trænere.
Men vi har ikke sat os disse mål, hvis vi
ikke mente de var mulige at nå,
Vi har valgt at tage udgangspunkt i de
spillere vi har til rådiqhed nu, men vi er
oqså meget bevidste om, at det samtidig
kræver at vi kan fastholde vores spillere
og rekruttere nye i alle årqanqe.
Og det er jo i dette arbejde, den helt
store udfordring ligger. Men processen er
i gang og vi arbejder målrettet.

Formål:
Ungdomsafdelingens formål er at skabe

sociale og sportslige rammer der skal
glæde og skabe værdier til gavn for alle
ledere, trænere, spillere og forældre i
ungdomsafdelingen.

Mål:
Ungdomsafdelingens mål er at have ung-
domshold i alle pige- og drenge årqanqe
fra U 6 til U 19 og i det niveau der passer
til den enkelte §rgang, dog med A-hold
fra U 13.

Delmål 1:
12014 skal ungdomsafdelingen have
hold i alle unqdornsårqanqe fra U 6 til U
15 og i det niveau der passer til den en-
kelte årqanq, dog med A-hold i U 13 og
U 15.

Delmål 2:
12017 skal ungdomsafdelingen have
hold i alle unqdomsårqanqe fra U 6 til U
17 og i det niveau der passer til den en-
kelte årqanq, dog med A-hold i U 13 - U
17 årqanqene,

Ungdomsformand
Kristian Dreyer

U8 holdet løb på banen med førsteholdet til kampen mod SUB Sønderborg
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ye trænere i ungdomsafdelingen

Det er med stor glæde at vi kan præsen-
t re to nye trænere i ungdomsafdelin-
gen.

Brian Thomsen Paul-
sen er startet op ved
U6 sammen med
Kaspar. Brian har
trænet ungdomsfod-
bold før og spiller
selv i seniorafdelin-
gen. Brian har B1-
træneruddannelsen
og er også dommer
uddannet. Det er en

stor kapacitet vi har fået tilknyttet ung-
domsafdelingen. Velkommen til Brian og
vi håber alle vil tage godt i mod ham.

BrianT. Paulsen

Frank Hinrichsen er
vendt tilbage i træ-
nergerningen og er
startet op sammen
med Morten ved Ug
drengene. Frank har
tidligere trænet og
efter et par års pause
har han valgt at træ-

Frank Hinrichsen ne igen. Frank spiller
også hos veteranerne

i klubben og de fodboldmæssige og soci-
ale kompetencer er på plads. Vi er me-
get glade for at Frank igen har fået ly-
sten og vi håber et godt samarbejde.
Velkommen til og vi håber at du bliver
tager godt i mod.

U9 drengene før kampen mod SUB sønderborg d. 14. april
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Sponsorer til Ungdomsholdene.

Alle vores ungdomshold har trøjer, shorts
og strømper. Vi har dog et par hold der
ingen sponser har. Hvis vi havde sponser
på trøjerne, kunne vi bruge de midler på
børnene i form af stævner, træningslejre,
sociale aktiviteter eller hvad ideerne nu
kunne være.

Frisør Sacha - sponsor siden 2011

Prisen på et sponsorat kan få oplyst ved
henvendelse til ungdomsudvalget.

Stakkelhøi maler - sponsor siden 2010

51\ hvis I kender nogen der kunne tænke
sig at give et sponsorat, er vi meget inte-
resserede i at høre fra Jer.

Ungdomsudvalget

NB Dagen -
det næste store arrangement i NB

Jl, Alarm - sponsor siden 2011

Als Logistik - sponsor siden 2011

Hl Lakering - Sponsor siden 2009
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N B-arkivportal offentliggjort

Søndag eftermiddag den 22. april kunne
en trofast kreds af klubmedlemmer ople-
ve en yderst sjælden begivenhed i deres
klub, Nord-Als Boldklub.

Her blev de nemlig præsenteret for en
nyskabelse, som efter det oplyste ikke
findes magen til i JBU's regi. En elektro-
nisk hjemmeside og desuden et arkiv,
hvor alle dokumenter og fotos, som ikke
er blevet scannet og medtaget på den
elektroniske hjemmeside, forefindes og
kan beses i bestyrelsesværelset , hvor de
befinder sig i en nyindkøbt reol.

For nu mere end 1'12 år siden blev en
gruppe på seks manqeåriqe klubmedlem-
mer af bestyrelsen i Nord-Als Boldklub
udpeget til at forestå arbejdet med at
samle og strukturere alle de mange do-
kumenter, artikler og fotos indsamlet
igennem klubbens mere end 40-§rige
levetid.

Gruppen besår af følgende seks perso-
ner: Peter Glock, Hugo de la Motte, Bent
Riemer, Bent Enghoff, Christian "Geggan"

Jørgensen samt Carl Erik Rasmussen.
Disse skulle nu give sig i kast med denne
store, men oqså spændende opgave.

Gruppens naturlige leder blev Peter
Glock, mens Hugo de la Motte blev scan-
nerekspert.

Kort efter opstarten måtte gruppen skifte
opholdssted, idet klubhuset stod overfor
en større ombygning. Det blev takket
være stor velvilje hos Nordborg Bibliotek
muligt at få lokale samt lagerplads hos
biblioteket på tøjtertoft. og arbejdet kun-
ne fortsætte med møder hver 14. dag af
ca. 2 timers varighed.

Det stod ret hurtigt klart for gruppen, at
man ikke kunne nøjes med den pa-
pirmæssige løsning, og i vor elektroniske
tidsalder var det oplagt, at vi skulle satse
p§ en elektronisk Arkiv-Portal, hvor alle
interesserede kunne logge sig ind uden
at skulle besøge klubhuset for at bladre
sig frem til det, de måtte have interesse
for.

»>

F.V.: Peter Glock· Carl Erik Rasmussen· Bent Riemer· Chr. "Geggan" Jørgensen· Bent Enghoff· Hugo de la Motte



22

NB-arkivporta I offentliggjort

Derfor blev de vigtigste dokumenter,
beretninger, gamle avisudklip og fotos
scannet og efterfølgende løbende an-
bragt på den hjemmeside, som blev an-
skaffet

Alt det øvrige materiale, og det er ganske
meget, er nu blevet anbragt i lettilgæn-
gelige mapper i reolen i bestyrelsesvæ-
relset, hvor det kan beses.

Arkiv-Portalen er nu~levet tilgængelig
for alle, men det betyder dog ikke, at
arbejdet er færdiggjort. Frem til den
1.01. 2014 vil hjemmesiden løbende blive
a'jourført af gruppen, som forventer, ar

Tillykke til Nord-Als Boldklub
med arkiv-portalen
www.nb-arkivportal.dk

NB har i et par år arbejdet med et stor-
stilet og fantastisk projekt vedr. vor hi-
storie og vort arkiv-materiale. Dette
projekt blev således præsenteret søndag
den 22/4 2012 i klubhuset, hvor en grup-
pe yderst spændte og forventningsfulde
interesserede var mødt frem.

En projektgruppe bestående af Peter
Glock, Hugo de la Matte, Bent Riemer,

mange med viden om de forløbne års
begivenheder vil henvende sig med op-
lysninger.

Det skal vedrøre årene fra 1969 frem til
2009, hvor klubbens fejrede sit 40 års
jubilæum.

Dog har vi på hjemmesiden medtaget
begrænset stof helt tilbage til året 1953.

Gruppen ønsker at rette en tak til perso-
ner, som på en eller anden måde har
bidraget med hjælp og oplysninger samt
til Sønderborg Kommunes Fritidsafdeling
med tak for donation af midler til anskaf-
felse af diverse former for udstyr.

Også til Nordborg Bibliotek retter vi en
stor tak for husly, da det var nødvendigt.

Det er da meget godt præsteret af en
mindre klub som Nord-Als Boldklub at
kunne fremstille en Arkiv-Portal, som
den, der blev præsenteret denne søndag
eftermiddag.

Af Carl Erik Rasmussen

Bent Enghoff, Christian "Gegan" Jørgen-
sen og Carl Erik Rasmussen har lavet et
fantastisk foreningsarbejde med at få
klubbens historie sorteret og arkiveret.
En stor tak skal her lyde til arkivgruppen
for den kæmpe indsats med projektet.
Det er et fantastisk stykke foreningsar-
bejde.
Jeg kan kun opfordre til, at I besøger
siden og giver gruppen endnu mere at
arbejde med. Det fortjener de. Men af-
sæt lige lidt tid først. Et par timer er hur-
tigt brugt!

Jens



23
DBU Fodboldskole

Fodboldskolen i Nordborg -

I uge 27 afvikles fodboldskolen i
Nordborg, som er for alle drenge og
piger mellem 8 og 14 ~r.
Billetsalget starter tirsdag d. 6.
marts 2012 klo 10.00

S~ køb din billet i god tid, og vær
med i lodtrækningen om en træ-
ningsoplevelse med Landsholdet.

I ~r skal deltagerne p~ DBUs Fod-
boldskoler qennernqå træningsøvel-
ser der vil give dem mulighed for af
øve og træne i nedenstående speci-
fikke undertemaer:

• "Driblinger & Finter"
• "Vendinger"
r

Der er stadigt ledige pladser på årets todboldskole - så skynd dig hvis du skal med.

• "Masser af mål"

Prisen for DBU Fodboldskole er kr.
730,- kr. (BILLET net gebyr udgør
kr. 30,-)

Alt dette for du
• En spændende uge med fodbold-

træning og sjov
• Landsholdets flotte træningssæt

bestående af t-shirt og shorts
• Diplom
• Drikkedunk
• En unikt designet Select fodbold
• Nye venner

Informationer vedrørende årets fod-
boldskole i Nordborg kan f~s ved
Søren Sørensen tlf. 2611 4816

(ArkivfolO) Fodboldskolen 2009 - pigegruppen.
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U10 pigerne i Haderslev

)
> Mere om turen til SønderjyskE inæste Sporten

,~, .,-, ........ .' '-
.,'- '.' .~....t•..... '- --Brug bolden fornuftigt. ~.!.~...

Bliv medlem af 3F Als ~
.. i G~derul).o ~

VI hjælper dig over målstregen, ~ .-

~ALS
~ " FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Telefon:
70300948

www.3f.dk/als
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Billedsiden

LOTTOSPIL
Nord-Als Boldklub afholder lottospil

hver onsdag klo 18.30 i
Havnbjerg skoles aula

Der spilles om 55 gevinster
masser af ekstra spil

maxi-banko, 1-2-3 spil,
Super Chancen m.m.


