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De første vindere af lotteriet for støttemedlemmer i Nord-Als Boldklub blev:
F.V. : Morten Knudsen - Joan Larsen - Aino S. Daly - Marianne Wind - Willy Nielsen - Anders Olesen - Svend Hansen

Sommerhilsen
Vi har nu ramt den første sommermåned og vi venter spændt på, at
det gode sommervejr viser sig fra sin solrige og varme side.
Med sommeren kommer sæsonafslutningen og sommerferien. Endnu
en gang er der blevet spillet en masse god fodbold i Nord-Als Boldklub
og der er blevet grinet en masse. Jeg har været rundt og forsøgt at se
de fleste hold enten træne eller spille kamp. Det er altid en fornøjelse
at komme på banerne ved Nord-Als Idrætscenter og se al det engage-
ment og glæde der bliver lagt i arbejdet fra både spillere og trænere.
Fortsæt med det i den kommende sæson!
Jeg vil benytte lejligheden til at sige tak for indsatsen til alle spillere,
trænere, ledere og hjælpere og tak for en dejlig sæson!
Jeg håber at møde så mange som overhovedet
muligt til NB dagen fredag d. 5. juli.
Rigtig god og solrig sommer til alle!
De bedste hilsner
Jesper Larsen
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Ansvarlig redaktør
Preben Christensen
Tlf. : 25 88 18 50
E-mail: pc@pebbe.dk

Distrubition
Benny Jørgensen
tlf. 60 17 31 80
E-mail: xpost@sport.dk

Ib Anthony
Tlf.: 74 45 05 00
E-mail: iban@bbsyd.dk

Cykelbude
Finn Borup
Børge Neesgaard
Freddy Naef

Formand
Jesper Larsen
Mobil: 4055 0759
E-mail: jesper_sporten@hotmail.com

Adresseændring
Så husk at meddele det til NB

Dette gøres til
miw@mwerner.dk

Sammen skaber vi en god klub
Ovenstående udsagn pryder, sammen
med tre friske unge NB-drenge, forsiden
på den flotte folder som ungdomsafde-
lingen i foråret har udgivet. Folderen
blev uddelt i forbindelse med Skolecup
og vil i den kommende tid blive delt
rundt i lokalområdet. Derudover vil det
kunne afhentes i Klubhuset eller læses
på hjemmesiden.xxxxxxxxxxxxxxxxx

Udsagnet er så sandt som det er skre-
vet. Fodbold er en holdsport, hvor alle
på holdet skal levere varen for at det er
sjovt, for at holdet præsterer og for at
opnå resultater. Det samme gælder, når
en stor forening som Nord-Als Boldklub
skal drives og fungere. Alle der er en
del af klubben er med til at sørge for at
tingene fungerer og derfor er alle vigti-
ge. I virkeligheden kunne foran udsag-
net sagtens tilføjes et stort kun. Fordi
det kun er sammen, at vi får foreningen
til at fungere. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jeg har i løbet af foråret set to klare
eksempler på fornemt foreningsarbejde
fra NB´s side; Skolecup og Fest i By.
Begge arrangementer er endnu engang
blevet gennemført på en måde, som vi
som forening kan være stolte af. Samti-
dig er det to arrangementer, som har
stor betydning for vores lokalområde.
Bare tænk på alle de piger og drenge
som spillede Skolecup på de over 90
hold, som var tilmeldt og på alle deres
forældre, søskende og bedsteforældre
som støttede op i løbet af weekenden.x



Sammenhold
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Eller tænk bare alle dem der deltog
i dame – og herrefrokost, i Hygge-
eftermiddag, i U10 fodboldstævnet
og dem der bare var på pladsen i
forbindelse med Fest i By. Ja, Nord-
Als Boldklub betyder rigtig meget
for vores lokalområde og det skal vi
blive ved med at gøre. Det er dog
kun muligt pga. alle de frivillige
hjælpere vi har, som leverer et fan-
tastisk stykke arbejde og investerer
tid i vores forening. Derfor skal der
herfra lyde stor tak til Skolecup,
Fest i By Komiteen og alle der har
hjulpet i forbindelse med de to ar-
rangementer.

Vi nærmer os nu sommerferien og
håber på, at det gode sommervejr
snart viser sig. Med sommeren
kommer også afslutningen på sæso-
nen for alle vore hold. Min fornem-
melse er at der bliver spillet god
fodbold, grinet en masse og arbej-
det stenhårdt ud på banerne, uan-
set om det gælder ungdomsspillere,
senior eller old boys. Det er mig en
stor glæde at have denne fornem-
melse i maven, men det må ikke
være en sovepude. Vi skal hele ti-

den forsøge at hjælpe hinanden til,
at blive bedre og til at få flere spil-
lere og frivillige til at blive en del af
fællesskabet i vores dejlige for-
ening. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jeg håber alle har haft en god sæ-
son og håber at se så mange som
muligt til NB dagen fredag d. 5. juli,
hvor vi vil pleje og hylde vores fæl-
lesskab.

Jeg ønsker hermed alle en rigtig
dejlig sommer og ser frem til en
god sæson 2013/2014.

Kunne du tænke dig at hjælpe Nordals-Boldklub
med at dømme U9 til U15 fodboldkampe 2-3 gan-
ge om året? Find mig på Facebook og giv din inte-
resse til kende eller kontakt mig på mail eller sms
og jeg vil skrive dig på min dommer/kampleder
liste.

Med venlig hilsen
Kampfordeler Martin Sigsgaard
Mail: Martin.sigsgaard@live.dk

Mobil: 61 65 78 59

Jesper Larsen
Formand

Nord-Als Boldklub
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Vi hjalp til Fest i By



Kristian Dreyer årets frivillige
leder i Sønderborg Kommune.
I forbindelse med Sønderborg Kom-
munes ”Hædring af frivillige” -
arrangement på hotel Comwell blev
vores ungdomsformand hædret som
årets frivillige leder i Sønderborg
Kommune 2012.

Ved arrangementet blev udøvere,
som har deltaget ved forskelige me-
sterskaber in-
den for al ver-
dens sportsgre-
ne også hæd-
ret. Kristian
modtog den
fornemste le-
derpris og der
skal herfra lyde
et stort tillykke
med denne for-
tjente pris.
At prisen er
fortjent, ses
tydeligt hvis
man læser det
der står skrevet i den indstilling
som bestyrelsen har sendt til kom-
munen, angående Kristian som
årets leder. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Herunder ses udpluk fra indstillin-
gen:
18 års leder erfaring i NB-regi
Nuværende ungdomsformand
Julebal og hjælperbank ansvar-
lig
Tidligere seniorformand
holds –og ungdomstræner

Som nuværende ungdomsformand
har Kristian sammen med ung-
domsudvalget, sørget for et stort
fællesskab i afdelingen, samt udar-

bejdet målsætninger for afdelingen.
Uddannelsesmæssigt har Kristian
stor leder erfaring fra forsvaret.

Alt ovenstående plus flere rosende
ord, blev læst højt af borgmester
Aase Nygaard på scenen i Sønder-
borg Teatersal, hvorefter Kristian
modtog blomster, gaver og mange
klapsavler fra de mange fremmød-
t e . x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Endnu en gang stort tillykke til Kri-
stian, men bestemt også til NB som
helhed. En pris som denne er også
en anerkendelse af det store arbej-
de der bliver gjort i NB og prisen er
i den grad med til, at sætte NB på
landkortet (i hvert fald inde for
kommunegrænsen) og med til, at
sætte fokus på vores klub.

Jesper Larsen

Årets frivillige leder
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Sønderborgs borgmester Aase Nygaard og årets frivillige leder 2013 Kristian Dreyer

På NB’s facebook side blev
denne begivenhed set af

2.072 personer.
134 likes og

26 kommentarer



Afrunding af indendørs sæsonen
2012/ 2013 for U11 og 12 dren-
ge.
Vi træner opdelt hele vinterperioden
– dvs. at vi deler drengene op og
træner 2 x 45 minutter. Det har vi
gode erfaringer med, da drengene
derved får mange minutter på ba-
nen og ikke mindst mange boldbe-
røringer.

Vi træner hovedsageligt tekniske
færdigheder, og kan tydeligt se
fremskridt hos den enkelte. To-tre
gange i løbet af sæsonen træner
alle sammen, hvor vi blander holde-
ne og udelukkende spiller kamp. Vi
har tre turneringshold, og deltager
derudover i så mange stævner som
muligt.

I år deltog vi hos og støttede der-
med  følgende klubber; Midtals, Hø-
rup, Bov, Svenstrup, Broager, Dyb-
bøl og Notmark. Turnering er ok,
men drengene ”elsker” stævner og
muligheden for at få en pokal med
hjem – eller en præmie for god red-
ning eller et flot mål. Der har været
rigtig mange gode kampe og præ-
stationer hen over sæsonen, men
særligt to stævner vil jeg ikke und-
lade at nævne.

Vi tæller både U11 og U12 drenge,
men deltager næsten udelukkende i
U12 rækken, da vi så kan mixe som
vi ønsker, uden hensyntagen til al-
dersgrænser.

Til Broager Cup valgte vi dog også,
at tilmelde et U11 hold (første gang
i lang tid, at NB var været repræ-
senteret her), og da A+B rækken
blev slået sammen, mødte det nye

hold (havde aldrig spillet sammen
før) dermed både A og B hold. De
lagde ud med en 5-0 sejr og endte
på en FLOT anden plads ud af i alt
12 hold, og efter 2 hårde kampe i
finalerunden. GODT GÅET, drengexx

Anden turnering, som jeg ikke kom-
mer uden om at nævne, var U12s
flotte stævne i Notmark. Her blev
første holdet nr. 2 i A rækken, mens
andet holdet efter en lidt tøvende
opstart , ganske fortjent blev nr. 1 i
B rækken. Tredje holdet blev nr. 2 i
C rækken, efter en intens og nerve
pirrende sidste kamp. Så vi slæbte
guld og sølv med hjem fra Sydals til
Nordals efter FLOT spil og GOD
gejst.

Hans Jørgen Hansen

Indendørssæsonen er slut
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Påske Cup 2013
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Påske Cup 2013.
Igen i år deltog U12 drenge i Tøn-
der. Forberedelsen var træning på
kunststofbanen i Guderup, og flere
gode træningskampe mod lokale
klubber. Drengene viste forbavsen-
de gode takter fra start – godt sam-
menspil, gode løb og beslutninger
samt positiv indstilling. Trænertea-
met kunne næsten ikke få armene
ned igen, men selvfølgelig skulle
sidste testkamp før afgang ændre
det! Kun få spillere levede op til
vanlig standard, og vi tabte stort.

Nå, men drengene glemmer heldig-
vis hurtigt, så elleve glade og for-
ventningsfulde drenge drog langfre-
dag afsted mod dette års stævne.
Trænerne var også spændte – mest
på banerne, som lukkede på stribe
omkring os...var de forsvarlige, at
spille på? Og ville der overhovedet
kunne spilles ordentligt bold?

Nærmere besigtigelse ved ankomst
fjernede den værste frygt, og her
efter stævnet må vi tilstå, at baner-
ne overlevede de to dage og mange
kampe bedre end ventet. Dagene
forløb på følgende vis. Fredag efter
indkvartering og aftensmad tog vi i
svømmehallen – skal lige hilse og
sige, at 133 drenge på én og sam-
me tid, kan give en træner ”sved på
panden”. Hold fast der var gang i
den – i alt skulle næsten 400 dren-
ge i svømmehallen den aften. Tilba-
ge i klasseværelset så vi efterårets
sidste fodboldkamp mod SUB, som
vi havde optaget (TAK til Claus Boy-
sen – super filmet) og nød lækker
hjemmebag til (TAK for kage til
Charlotte, Tania og Jette T).

Lørdag morgen før kampstart duk-
kede der pludselig et ”kendt hoved”
op, Kedde Dreyer i egen person J
Det var godt nok uventet og bare
kanon – TAK for det. Vi spillede 3
kampe lørdag, vandt én og tabte to
knebent. Lørdag aften stod den på
aktiviteter i Tønder Hallerne, og
drengene huede og brugte de sidste
kræfter i to stive timer, men så var
de også ”grydeklar”.

Modsat fredag nat og lørdag mor-
gen, var der hurtigt ro og de måtte
endda vækkes.

Søndag tabte vi to tætte kampe, så
summe summarum efter vore fem
kampe var – godt spil og god fight,
men utallige brændte chancer. Men
det er altid sjovt og lærerigt, at mø-
de nye hold – ikke mindst uden-
landske.

>>s8>>



Påske Cup 2013
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Endvidere er jeg overbevist om, at
stævnet i Tønder er årsagen til, at
vi vandt vores første turnerings-
kamp i A rækken ganske suverænt
og med hele 7-1 over Abild/
Løgumkloster.
STOR TAK til drengene for en sjov
og kanon hyggelig tur, TAK til Lars,

og til alle forældre og anden familie,
som kørte til og fra Tønder og hep-
pede fra sidelinjen. Sidst men ikke
mindst, TUSINDE TAK til klubben
for et fantastisk tilskud, som gjorde
turen muligt.

Hans Jørgen Hansen

Klubdragt

Jørgen Bundgaard fra Sportigan i Nordborg
oplyser at NB’s klubdragt  fortsat kan købes
for 300,- kr. i str. 6 til 16 år. Voksen str.
koster 350,- kr.-

Der kan også fortsat fås navn på
for 50,- kr.

Hvis du medbringer dit
Club Matas kort
indsættes der også
point på det oplyser
Jørgen Bundgaard
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Nordborg



U10 piger stævne
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Hjertestarter
Husk der er en Hjertestarter i
Nordals Idrætscenter, når uheldet
er ude?
Hjertestarteren er tilgængelig i
centrets åbningstid, Hjertestarte-
ren er placeret inde i svømmehal-
len, og de enkelte centervagter er
trænet i brugen af denne.

Lørdag den 1. Juni 2013 mødte NB's
U10 piger op til Maliq cup i Broager,
8 piger med masse af kampgejst.xx

De spillede 3 kampe i et fantastisk
solskinsvejr, og til stor glæde for
pigernes medbragte forældre hep-
pekor. Desværre tabte de alle 3xxx
kampe, men de skal have stor ros
for aldrig at opgive kampen om
s e j r . x x x x x x x x x x x x x x x

U10 pigerne har et super dejligt
kammeratskab indbyrdes og heldig-
vis kan det ikke ødelægges af et
nederlag eller 3.xxxxxxxxxxxxxxxxx

De modtog deres medaljer og nye
drikkedunk med store smil. Tak til
Mette og Sesine for at coache piger-
ne og tak for hygge på sidelinien til
holdets tilskuere.xxxxxxxxxxxxxxxx

Jette Axelsen



www.danskebank.dk

Tænk på penge
når det passer dig...
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Oldboys

Oldboys afdelingen
Så nærmer forårssæsonen sig sin
afslutning. Efter den traditionelle
opstart med Sportigan Cup, er hol-
dene godt i gang med turneringen.
For de 3 turneringshold oldboys,
veteraner og superveteraner har
resultaterne været lidt svingende.
Hvor man både kan vinde over top-
holdene og tabe til bundholdene. De
svingende resultater kan måske
skyldes at der er stor udskiftning på
holdene fra uge til uge. Og til enkel-
te kampe har det været lidt svært at
stille hold. Så har man lyst til at
spille lidt fodbold er man meget vel-
kommen i klubben.

Vi har også et Masters hold, det er
for spillere der er minimum 55 år.
Holdet træner mandag aften på ba-
nerne ved Nordals Idrætscenter.
Holdet deltager pt. ikke i turnering,
men der undersøges om der er basis
for at starte en lille turnering på 7-

mands bane. Masters holdet er me-
get interesseret i flere spillere, så
kom ud af busken og mød op.

For tiden er vi ved at planlægge en
tur til vores venskabsklub VFL
Tremsbüttel. Turen finder sted i da-
gene 30. august – 1. sep. Der er
stadig mulighed for at tilmelde sig.
Er du interesseret i at høre mere om
vores afdeling så kontakt en af ne-
denstående personer.
Oldboysformand:
Klaus Tonnesen - Tlf. 51 22 17 68
Holdledere:
Oldboys (32+ år) -
Jacob Steinvig - Tlf. 31 36 09 06
Veteraner (40+ år) -
Jesper Thomsen - Tlf. 50 71 61 17
Superveteraner (45+ år) -
Kurt Nissen – Tlf. 21 67 27 14
Masters (55+ år) -
Bent Riemer – Tlf. 74 45 02 83
Tremsbüttel turen –
Gunnar Carl – Tlf. 28 73 14 64

Veteraner mod Midtals 27. maj 2013



Sønderborg Afdeling
Perlegade 9

6400  Sønderborg
Tlf. 70 33 33 33

Sønderborg
Jyllandsgade 19
Tlf. 74 42 27 76
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Frivillig kampleder
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Frivillig kampleder – nødvendig-
hed eller luksus?
Ja der er faktisk nogen af vores
modstandere, som mener vi har et
luksus problem i NB fordi vi har fri-
villige kampledere til vores ung-
domskampe i 3, 5 og 7-mands. Den
luksus har de nemlig ikke selv
hjemme i deres klubber og det er
både trænere og spillere kede af.

Under kampene har spillerne ingen
træner og træneren ingen spillere,
fordi han selv skal dømme kampen.
Den situation håber vi ikke at stå i
alt for ofte, selvom der har været
enkelte tilfælde, hvor vi ikke har
kunnet skaffe en frivillig kampleder.
Pointen er, at det på ingen måde er
luksus, men en nødvendighed at
have en kampleder til at være an-
svarlig for at kampen gennemføres
på en fair måde og i den rette ånd.
Vi er så heldige at vi stadig har en
lille flok kampledere at trække på til
vores ungdomsholds kampe, men
nogen af dem rammer snart en al-
der, hvor krykkerne skal medbrin-
ges og det vil og skal vi ikke byde
dem.

Derfor søger vi efter nye til at tage
over – forældre, ældre ungdoms-

spillere, senior- og oldboys spillere
som kunne tænke sig at tage en lille
tørn med fløjten i ny og næ.
Går du med en lille tanke om at ud-
fordre dig selv eller blot vil yde en
lille indsats for din klub, så vil vi
tilbyde et lille 3 timers kursus i at
være kampleder for de mindste i
klubben.
Kurset vil indeholde lidt teori og
praktiske eksempler på det at være
kampleder i en 3, 5 eller 7-mands
kamp.

Det vil foregå i august måned, når
den nye sæson starter. Datoen bli-
ver fastlagt, når der minimum er en
person, der tilmelder sig.
Man skal ikke være bange for det
med offside, det findes ikke i disse
kampe!

Når kurset er færdigt, får man udle-
veret en kampleder-pakke med en
vest, fløjte og et stopur.
Interesserede kan henvende sig til
ungdomsformand Kristian Dreyer #
22 45 21 69 eller kedde-d@mil.dk

Håber vi ses, ikke for vores skyld
men for børnenes skyld.

Med Venlig hilsen
Ungdomsudvalget



Fest i By hjælpere
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Ungdomsafdelingen til Fest I By
Igen i år deltog ungdomsafdelingen
som en uvurderlig hjælp til vores
Fest I By, en af årets største arran-
gementer på Nordals og som ung-
domsspillerne også nyder godt af,
nemlig det økonomiske overskud
som Fest I By giver til vores for-
ening.

Derfor er det en selvfølge at vi vil
hjælpe og vi tager gerne skraldet
om morgen efter nattens festlighe-
der.

I år var det vores U9 drenge der
stod tidligt op om fredagen og hjalp

til. Lørdag morgen var der et par
friske piger fra vores U11 piger og
søndag startede vores U10 drenge
dagen, med at agere skraldemænd.
Alle spillere får en fribillet til Tivoli
og en sodavand til at vågne op på,
givet af Fest I By komitéen som
selvfølgelig også hjælper til.

Det hele styres med dirigent op-
samleren, ført af Poul Lyngkilde og
vi takker både børn og forældre for
den fornemme indsats, ligeledes
Fest I By komitéen for det store
arbejde i laver og vi derved får øko-
nomi til at lave sjove ting og sager.

Ungdomsudvalget

Se mange flere billeder på Fest i By’s egen hjemmeside, www.festiby.dk



NORD-ALS AUTOVÆRKSTED ApS
Nordborgvej 54, Svenstrup, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 63 06

Alle former for reparationer udføres!

rohleder 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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Glimt fra herrefrokosten  ved fest i by 2013



Seniordamer
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Senior damer har indtil videre haft
en forrygende sæson. Det er blevet
til 5 sejre og 2 uafgjorte i de første
7 kampe, og er på skrivende stund
det eneste hold i vores række som
er ubesejret. Vi fører nu rækken
med 1 point ned til Sønderborg
Fremad som vi har i den sidste
kamp mandag d 17/6. Der håber vi
selvfølgelig på vi kan hive en sejr
hjem så vi kan slutte en flot sæson
af. Men Sønderborg er et stærkt
hold og vi spillede 2-2 med dem i
den første kamp, så der skal kæm-
pes for det.

Spillerne har virkelig fortjent den
her 1. plads i den her sæson. Vi
startede ikke særlig optimalt.  Hav-
de mange aflyste træninger i op-
starten, både på grund af skader
men mest fordi vinteren trak sådan
ud, så vi havde ikke de bedste for-
udsætninger inden turnerings start.

Igennem sæsonen har vi desværre
måtte sige farvel til nogle stykker
på grund af arbejde og skader. Det-
te gjorde at der lige pludselig var
nogle andre spillere der skulle tage
noget mere ansvar og vi måtte også
få nye spillere kørt ind på nye plad-
ser, men alle har løftet deres spil,
og alle har taget det ansvar der

skulle til.

Vi havde i Pinsen en fællestræning
med u15 piger for at prøve at se
hvordan det ville være med lidt nye
input og lidt flere folk til træningen.
Dette var en kæmpe succes og be-
stemt ikke sidste gang vi gør det.
Efter træningen var der en soda-
vand til spillere og trænere.

Brian Wind og Jan Skov



NB Dagen
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Indbydelse til
årets NB-Dag

Vi afslutter igen i år sæsonen med en fællesdag, fuld af leg, sjov og
socialt samvær for alle klubbens medlemmer, venner og deres familier.

Sæt kryds i kalenderen FREDAG DEN 5. JULI,
hvor vi mødes VED KLUBHUSET

Dagens program:
16.00 Velkomst.
16.30 Aktiviteter starter.
17.30 Kåringer af spillere og hold.
18.00 Grillen er klar.
18.30 Aktiviteter forsat.
19.30 Årets kamp på Stadion.
20.30 NB-Dagen slutter officielt, klubhuset holder stadig åbent.

Der vil være mulighed for at købe mad og drikke i Klubhuset hele dagen
til gode priser.

Man må gerne tage familien og venner med, vi skal blot have en tilmel-
ding fra jer, så vi ved hvor meget vi skal købe ind J

Vi håber på en rigtig stor tilslutning, så vi kan få en hyggelig og sjov dag
med hinanden.

Vel mødt og tak for en god sæson til alle.

På vegne af Nord-Als Boldklub
Ungdomsudvalget

Hele indbydelsen kan ud printes fra NB’s hjemmeside
hvor der også er tilmeldingsblanket



Til Champions League
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Vi høstede frugten af alt den
træning
I slutningen af april var vi med til
Mini Champions League i Dybbøl.
Fra U7 havde jeg 10 foldboldspillere
med, vi havde tilmeld 2 hold.

Til træning har vi en gruppe flittige
drenge som aldersmæssig passer til
U6, men de kan godt lide udfordrin-
gen på U7. Til stævnerne vælger vi
dog at tilmelde dem som U6 spille-
re. Jeg kom derfor med et U7 hold
og et U6 hold. Vi blev tildelt Ajax til
U7 holdet og SønderjyskE til U6.

Stævnet Mini Champions League
var et stort stævne hvor der blev
afviklet omkring 250 kampe over 3
timer, så er det rart at har nogle
gode forældre som man kan give
træner opgaver, men det er nu ikke
så svært.

Det er en fornøjelse at se hvor dyg-
tige de er. De var på intet tidspunkt
presset af deres modspillere. I U6
gruppen var SønderjyskE klar vin-
der af Champions League, udført af
NB.

Lidt anderledes er det for U7. Der
har været en del udskiftning på U7
holdet over årene og vi er oppe
imod klubber med mange flere spil-
lere, men de gjorde det rigtig godt,
de vandt 2 og tabte 2. Den ene af
de tabte er dog min skyld. Nogle
gange laver man udskiftningen som
man godt ved ikke gavner holdet på
den korte bane (de tabte kampen)
men på den lange bane har vi lært
noget så vi vinder alle kampe næste
gang.

Kaspar Holm-Petersen
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Fest i by 2013
Igen i år er fest i by overstået med
succes trods vi havde nogle udfor-
dringer med vejret som jeg vil kalde
en mild vinter.

Programmet var godt, PR var god
og en rigtig stor opbakning fra
sponsorer, Tivoli stillede med alt
tænkelig gøgl, så hvis vi tager vej-
ret og at det var sidst på måneden i
betragtning så var det nu en rigtig
flot tilslutning til de forskellige ar-
rangementer. Så selv om regnska-
bet endnu ikke er helt gjort op ser
det ud til at vi kommer ud af det
med et flot resultat.

At byfesten blev afviklet uden balla-
de og andre kedelig optrin er lige så
vigtig for os som det økonomiske
resultat.

Det var med glæde at 2 nye perso-
ner sagde ja til at være med i komi-
teen i år, Komitéen består af: Gitte
Mathiesen, Betina Gonnsen, Helle
Schaloske, Lone Møllerskov, Hella
Naef, Annette Bjørnskov, Jakob Ste-
invig og Poul Antonisen Disse perso-

ner prøver så at sammensætter det
bedst mulige program med de mid-
ler vi har til rådighed.

Men alt det kommer ikke af sig selv,
mange mennesker er involveret
som hjælpere og ledere og uden
disse ville det ikke kunne lade sig
gøre at afholde sådan et arrange-
ment.

Så her vil jeg gerne Takke alle hjæl-
pere og Sponsorer for den store
hjælp i har bidraget med i år igen,
uden jer kunne dette ikke lykkes.
Så endnu engang Tusind tak for
hjælpen til alle i 2013, håber at se
jer igen i bededagsferien 2014.

Hvis i har nogle gode ideer eller
kender nogle som kunne tænke sig
at hjælpe i 2014 så kan vi kontak-
tes via hjemmesiden som er
www.festiby.dk. Her ligger der også
billeder inde fra dette års fest i by.

Vi kan allerede nu afsløre at næste
års hyggeeftermiddag igen vil blive
afholdt i Nordborg Hallen som viste
sig at være en succes i år.

Poul Antonisen

Fest i By 2013
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Fodboldskolen i Nordborg -
DBU’s Fodboldskole kommer igen til
Nordals.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nok engang er banerne ved Nordals
Idrætscenter ramme for DBU’s fod-
boldskole, og som sidste år er det i
uge 27 det sker.xxxxxxxxxxxxxxxxx
Og hvad er det lige fodboldsko-
len tilbyder til alle deltagerne i
år:
Læring hos børn finder kun sted,
hvis træningen matcher deres indi-
viduelle tekniske, taktiske, psykiske
og fysiske niveau.

Børn er meget forskellige, hvilket vi
på DBU's Fodboldskoler anerkender.
Det stiller krav til trænerne, at kun-
ne tilpasse træningen til hvert en-
kelt barns udviklingstrin.

DBU's Fodboldskoler fokuserer på
sjov, leg, kammeratskab samt, ud-
viklingen af den enkelte spillers tek-
niske færdigheder og motoriske ev-
ner.

DBU's Fodboldskoler 2013 beholder
det høje niveau på øvelsesfronten.
Træningsøvelserne som børnene i år

skal igennem på Fodboldskolen ju-
steres år efter år, og er bl.a. øvelser
der indgår i øvelseskataloget DBU
Børnetræning.

1. maj 2011 lancerede DBU øvelses-
kataloget DBU Børnetræning der i
sin enkelthed er et øvelseskatalog
der beskriver og illustrerer træ-
ningsøvelser for børn. Alle øvelser
er baseret på aldersrelateret træ-
ning (ATK) og efterlever til fulde de
holdninger til børnetræning der er
beskrevet i DBU's holdningshæfte.
(Læs mere i den på DBU’s hjemme-
side.)

Med dette produkt sikres at alle
børn på DBU's Fodboldskoler kom-
mer til at gennemgå mange forskel-
lige øvelser, der giver dem mulighed
for at blive trænet i mange forskelli-
ge elementer i den basale fodbold-
træning.

DBU’s Fodboldskole - Træn’ og bliv
dygtigere
Skal du også med på fodboldskolen i år,
I uge 27 afholdes der fodboldskole i Nordborg
Det er allerede nu muligt at tilmelde sig¨
gennem billetnet. (NordAls har nr. 77)
Vi ses til en sjov uge.
Har du spørgsmål er du velkommen til  at
Kontakte Bjarne Østergaard tlf. 2424 0231
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NB-folder
Ungdomsudvalget har i den seneste
tid arbejdet med at få en ”NB-
folder” på gaden. Den skal tjene
som en oplysningsfolder, hvor inte-
resserede kan læse lidt om, hvad vi
foretager os i Nordals Boldklub.
Folderen fik sin debut ved årets
Skole Cup, hvor den blev uddelt til
alle elever fra klasserne på skolerne
i Havnbjerg, Nordborg, Oksbøl og
Østerlund. Den har også en aktie i
en hvervekampagne, vi vil iværk-
sætte hen over foråret på skolerne i
området, hvor vi vil besøge
SFOérne med vores fodbold tivoli og
et par engagerede trænere og lede-
re. Herved håber vi at kunne få fle-

re børn og
unge hen
og se,
hvad vi
laver i
klubben.
Det bliver
spændene
at følge
projektet.

Ungdomsud-
valget

Hele folderen
kan ses på
NB’s hjemme-
side

NB Folderen

Fodboldskolen i Nordborg har i år fået frugt på menuen

Dette betyder at der på fodboldskolen dagligt vil blive uddelt frugt til de
deltagende fodboldskoleelever.

Dette er selvfølgelig  ikke gratis, og vi er i den forbindelse utroligt glade
for at Linak  hart sagt ja til at sponsorere indkøbet af frugterne.

En stor tak til Linak
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Sporten nr. 4. 2013 udkommer i August.
Indlæg kan sendes til sporten@nordals-boldklub.dk
Skal i have taget et billede så ring 25881850

Da det endelig blev dagen for Spar Nord Cup, skulle vi mødes vi kl. 7.00
ved hallen, da alle var kommet inkl. Nanna fra U13, kørte vi .
I bilerne hyggede vi os med  at høre musik og tale sammen.
Efter et par timer var vi nord for Kolding til Spar Nord Cup i Alminde/Viuf.
Vi skulle spille 4 kampe, vi hyggede os rigtig meget. Der gik måske lidt
tid mellem kampene men det gjorde ikke noget.
Vi snakkede, og spiste mini pizzaer, pølsehorn og frugt.
Vi fik en flot 3.plads og dermed bronze ;-)
Da vi kørte hjem var alle trætte, men på den gode måde

Anna Garbøl


