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NB dagen 2013 
Som traditionen byder sig, blev der også afholdt NB-dagen i år. Denne 
gang havde vi valgt at ligge dagen, en fredag og i forlængelse af Fod-
boldskolen. Vejret havde vi også bestilt og mange glade NB´ere, både 
spillere, forældre og venner besøgte stadion og klubhuset denne flotte 
eftermiddag og aften. Programmet stod på leg og hygge samt udde-
ling af medaljer til alle spillere i de mindste årgange. De store årgan-

ge, kårer sæsonens spiller og fighter. Efter at de 200 gæster, havde 
indtaget grillpølserne fra klubhusets grill, spillede børnene en kamp 
mod trænerne. Børnene vandt 2-1 i flot stil. Efter nogle hyggelige ti-
mer, sluttede dagen ved 21-tiden, hvorefter oprydningsholdet gik i 
gang. Der var nogle forældre som tog den lange tørn i klubhuset, hvor 
det sociale islæt blev plejet i særlig grad. 
Vi vil gerne sige tak for en rigtig god dag til Jer alle. 

Ungdomsudvalget 

Se flere billeder fra dagen på side 19 
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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 

Den synlige bestyrelse 
Bestyrelsen i Nord-Als Boldklub vil i lø-

bet af efteråret søsætte projekt ”Den 

synlige bestyrelse”. Projektet går i al sin 

enkelhed ud på, at bestyrelsen vil være 

mere synlig for spillere, trænere og for-

ældre i det daglige.xxxxxxxxxxxxxxx  
 

Alle bestyrelsesmedlemmer har forplig-

tet sig til at følge enkelte kampe og 

træningspas i ungdomsafdelingen, hvil-

ket skal sikre at bestyrelsens finger for-

bliver på pulsen med hensyn til, hvad 

der rør sig i de enkelte årgange.xxxxxx  
 

Bestyrelsesmedlemmerne vil være med 

på en ”kigger” til træning og kamp og 

vil stå til rådighed til en god snak med 

såvel trænere, spillere og forældre. Der 

vil naturligvis ikke være et bestyrelses-

medlem tilstede ved hver eneste træ-

ningspas og kamp, men alle årgange vil 

få mere end et besøg.xxxxxxxxxxxxxxx  
 

Ungdomsudvalget gør allerede et kæm-

pe stykke arbejde i denne retning og 

projekt ”Den synlige bestyrelse” vil væ-

re et supplement til ungdomsafdelin-

gens arbejde.  



Den synlige bestyrelse 
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Formålet med mere synlighed, er at 
mindske afstanden mellem træ-
ningsbanerne og mødelokalet. Den 
øgede synlighed skulle gerne på sigt 

skabe mere samhørighed i vores 
klub. Samhørighed og fællesskab 
hænger i min verden sammen og er 
faktorer som vores klub skal leve 
af.  
 

Tag godt imod bestyrelsen når den 
her i efteråret 2013 og starten af 
2014 kommer rundt og besøger 
træning eller kamp og uanset om 

du er spiller, træner eller forældre, 
så er du velkommen til at få en 
snak. Jeg tror på, at vi alle kan lære 
noget af hinanden.   
Skulle du være i tvivl om, hvem der 
sidder i bestyrelsen, så klik endelig 
ind på vores hjemmeside og få sat 

navn og ansigt på bestyrelsen, in-
den du træffer dem ude på grøn-
sværen.  
 

Ny sæson –nye ansigter 
I forbindelse med en ny sæson vil 
der altid komme udskiftninger på 
såvel træner som spiller siden. Der 
er blevet rokkeret om på nogle træ-

nerposter og en håndfuld nye træ-
nere er begyndt. Jeg vil gerne byde 
alle nye trænere velkommen i Nord-
Als Boldklub og god fornøjelse med 

trænergerningen. Der skal også ly-
de et stort velkommen til alle nye 
og tilbagevendte spillere.  
 

Den nye sæson har også betydet 

lidt trænerafgang. Jeg vil gerne be-

nytte lejligheden til at takke disse 

trænere for deres indsats og jeg 

håber at se dem tilbage i Nord-Als 

Boldklub i en eller anden funktion, 

måske på sigt som træner for et nyt 

hold.  

 
 

 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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Afslutningsfest 2013 
Afslutningsfesten vil i år blive afholdt d. 16. november i  

 

Følg med på hjemmesiden og Facebook  



Nord-Als Boldklub´s støttestæv-
ne –Movember 
Lørdag d. 23. november bliver over-
skæggets og fodboldens dag i Nord-

borg, når Nord-Als Boldklub´s støt-
testævne afholdes for første gang. 
Aller mest handler dagen om, at 
samle så mange penge som muligt 
ind til bekæmpelse af og forskning 
inden for testikelkræft. Sæt derfor 
allerede kryds i din kalender nu!  
 

Movember organisationen startede 
for et par år siden kampagnen, hvor 

mænd opfordres til at lade over-
skægget gro i november måned, for 
at sætte fokus på testikelkræft. 
Nord-Als Boldklub synes godt om 
(for at bruge facebook-sprog) Mo-
vember kampagnen og vil gerne 
være med til at støtte sagen.  
 

Movember organisationens danske 
afdeling er rigtig positive overfor 

Nord-Als Boldklub´s støttestævne 
og barberudstyrs producenten Gil-
lette bliver præmiesponsor til stæv-
ne t . x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Selve stævnet vil tilbyde almindelig 
indendørs fodbold, hvor alle kan 
deltage med hold, både klubber, 
firmaer osv. 

Al overskud fra Nord-Als Bold-
klub´s støttestævne vil gå di-
rekte til Movember organisatio-
nen. 

 I løbet af dagen vil der ud over fod-
bolden være forskellige aktiviteter 
som for eksempel gammeldags bar-
bering. Derudover vil der være mu-
lighed for online donationer til Nord-
Als Boldklub´s støttestævne.  Der 
er således lagt op til en sjov dag i 

den gode sags tjeneste.  

Invitationen er på trapperne og vil 
blive sendt ud i løbet september 
måned og i den forbindelse vil der 

komme mere reklame for stævnet.  
Tanken er at finde ambassadører 
hos firmaer og klubber, der vil være 
behjælpelige med, at samle hold fra 
pågældende firma eller klub og der-
med støtte op om den gode sag.  
 

Alle ambassadører vil i oktober må-
ned blive inviteret til et informati-
onsmøde i Nord-Als Boldklub´s 

klubhus, hvor der vil blive givet 
yderligere information og hvor der 
kan deles idéer til hvordan der sam-
les penge ind.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 

Har du lyst til at være ambassadør 
på din arbejdsplads eller andet 
steds, så kontakt meget gerne un-
dertegnede.cccccccccccccccccc  
 

Jesper Larsen // Tlf.: 40550759  
Mail: jesper_sporten@hotmail.com  

Lad overskægget stå 
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BNS Cup 2013xxxxxxxxxxxxxxx 
Lørdag d. 24.08.13 deltog NB´s 
drenge i U12c rækken. Holdet hav-
de aldrig spillet sammen før, da fle-

re afbud op til stævnet krævede 
samarbejde på tværs af årgange og 
hold.  
 

Holdet bestod således af 2 U11 
drenge, 4 U12 drenge og 3 U13 
drenge, og stævnearrangørerne var 
naturligvis informeret om de tre fra 
U13.  
 

Puljen bestod af 3 hold, og holdet 
spillede forbavsende godt, efter det 
nu var første gang, og vandt begge 

kampe 3-1 i suveræn stil.  

 

Dermed var de vinder af U12c, men 
samtidig også klar til den sidste 
kamp, som var mod vinderen af 
puljen i U11b. Den kamp vandt hol-
det fortjent 1-0 over Dybbøl, og 
kom dermed ubesejret gennem da-

gen. TAK for hjælpen til Lasse Jep-
sen og Jacob Jensen fra U11, som 
endda begge havde spillet turne-
ringskampe tidligere på dagen.  
 

Sidste år vandt vores nuværende 
U13 U12a rækken, så der var noget 
at forsvare, og det blev der på for-
nemste vis. FLOT drenge.xxxxxxxxx 
                         Hans Jørgen Hansen 

 

BNS Cup 
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U12 drengene på sejrsskamlen ved BNS Cup 2013 

DBU og lokalunionernes 

har lanceret fælles 

smartphone applikation 

til Iphone & Android! 
 

Hent den nu 
 

Se mere på www.dbu.dk 



Fredag d. 31. maj til 2. juni  var NB 
U12 drenge til opstartsstævne, som 
forberedelse til 11 mands fodbold 
og U13 efter sommerferien. Vi var 

derfor også garanteret 6 kampe 
uanset resultat, da formålet var 
træning og ikke resultat.  
 

Meeeen selvfølge-
lig er det altid sjo-
vere at vinde, og 
der var da også 
præmie til de før-
ste to i hver ræk-

ke. Socialt var tu-
ren fantastisk og 
der blev virkelig 
hygget og ”brændt 
krudt af”.  
 

Sportsligt var det 

særdeles lærerigt, 
og bare det at spil-
le på og udnytte 

en dobbelt så stor 
bane krævede me-
gen tilvænning, 
hvorfor resultater-
ne også udeblev. Vi spillede 6 kam-
pe og tabte alle – var rimeligt med i 
to, men mere end højst uafgjort 

ville have været ufortjent.  
Det skal dog nævnes, at næsten 
alle hold i puljen var vant til 11 
mands fodbold.  
 

Stævnet var super afviklet – vi an-
kom fredag ved 16 tiden, blev ind-
kvarteret på skole i gå afstand, og 
spillede første og eneste kamp fre-
dag kl. 18.30. Lørdag var der så 3 

kampe og søndag sluttede vi af med 
2. Vi var også i svømmehallen, og 
under hele stævnet var der inde- og 
udendørs aktiviteter over hele om-
rådet – især springgravene var et 

hit .  
 

Vi havde 15 drenge med og de var 
alle godt brugte søndag, og da en-
kelte desværre også var blevet ska-
det undervejs, gennemførte vi sid-
ste kamp uden udskiftere.  
 

Modstanderen var  Vamdrup, et lo-
kalt hold, som havde 4 udskiftere 
og som alle mødte friske og udhvi-

lede, så at vores bedste fase i kam-
pen var de sidste 10 minutter, viser 
virkelig hvilken støbning disse her 
drenge er lavet af..FLOT alle 11.   
 

Største logistikmæssige udfordring 
under stævnet var, at alle hold 
skulle være ude af skolen søndag 
kl. 10.00, og da vores første kamp 
lå kl. 08.30 søndag morgen, skulle 

vi enten monster tidligt op, så pak-
ning, oprydning, morgenmad og 
opvarmning kunne nås før kl. 08.30 
eller også måtte vi ”på knæ” for 
stævneledelsen.  >>> 

Vejen Cup 
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Vejen Cup 
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 Vi forsøgte det sidste, men her var 
”ingen kære mor”, eller det var der 
sørme alligevel…en kær mor og to 
fædre, så TUSIND TAK for hjælpen 

til Tove, Jørgen og Heine som stod 
tidligt op, kørte fra Nordborg til Ve-
jen og rengjorde klassen samt pak-
kede bagagen ud i bilerne, mens 
Lars og jeg koncentrerede os om 
drengene….fantastisk. Vil også tak-
ke Helle og Tania for madpakke til 

alle fredag ved ankomst, og Asger, 
Nikolaj, Hayley og René for kage til 

hygge. Ligeledes var det super med 
al den opbakning fra forældre og 
familie på sidelinjen hen over hele 
weekenden, men den største TAK 

går til NB, for det storslåede tilskud 
til stævnet, som gjorde turen og 
oplevelsen mulig.  
U13 drenge er startet på sæsonen i 
A rækken, og har henholdsvis tabt 
og vundet én kamp. Målet er at 
”overleve” i rækken, som er ret 

stærk. 
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. 

Glimt fra U13 drenge d. 25 .august  i kampen  mod Tønder 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=XqwjflzVrn-OeM&tbnid=uQmeh_AwKh_8oM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.sportigan.dk%2Fclubm%2Ffaq%2F&ei=-oi9UfacNYWUtAbWuoEY&bvm=bv.47883778,d.Yms&psig=AFQjCNGjUTkX_89vry
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Nordborg 



Arkivportalen 
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Lidt nyt fra ARKIVPORTALEN 
Her er en kort status over antal 
besøgende pr. 1. oktober 2013: 
Hits: 422.000xxxxxxxxxxxxxxxx 

Pages: 86.000xxxxxxxxxxxxxxx 
Visits: 28.000xxxxxxxxxxxxxxx 
 
 

Ovennævnte tal fra internet udby-

deren viser at portalen har haft rig-

tig mange besøgende, og mange af 

dem har givet os en meget positiv 

tilbagemelding efter at de har været 

på hjemmesiden www.nb-

arkivportal.dk. Især var de impo-

neret over den mængde af doku-

menter som man kan ”bladre i ti-

mevis”….xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

og finde f.eks. dette falmede hold-

billede fra et besøg hos Union 03 

Hamburg i 1978.xxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Der har godt nok ikke været den 

store tilgang af nyt historisk NB- 

materiale i de sidste måneder, så 

det ser ud til at ”lagerne rundt om-

kring” er tømt og portalen kan luk-

kes som planlagt ved årsskiftet. 

Det var arkivgruppens mål at fylde 

portalen med klubdokumenter fra 

fodboldens spæde start i Nordborg 

til og med Nord-Als Boldklub’s jubi-

læumsår i 2009.xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

I skrivende stund tror vi på at vi når 

dette mål, selvom der stadigvæk er 

nogle sider hvor der efterlyses 

f.eks. navne på spillere, eller doku-

menter fra år uden et eneste ind-

læg, og fra år med ganske få. 
 

Derfor en opfordring til alle som 

stadigvæk har relevant materiale 

(gamle billeder, avisudklip, m.m.) 

liggende, aflever det til undertegne-

de inden års-

skiftet.xxxxxx 
 

Materialetxxx 

kan ogsåxxxx  

afleveres ixxx 

NB’s klubhusx 

i postboksenx 

som er mær-

k e t x x x x x x x 

Arkivgruppe, 

”gerne medxx 

besked omxx man vil have det til-

bage igen, og hvis muligt, med alle 

kendte oplysninger til dokumenter-

n e . x c c c c c c c c c c c c c x x x x x x x x 
                    Arkivgruppen, Peter Glock 



www.danskebank.dk 
 

Tænk på penge 
når det passer dig... 
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NB Senior Efterår 2013 

Jeg skynder mig at skrive lidt om 
seniorafdelingens sportslige side. Vi 
har i weekenden lige fået 2 sejre 
via kampene mod Lundtoft IF i serie 

3 og mod SUB i serie 5. Så det går 
faktisk udmærket. Det betyder ikke, 
at afdelingen ikke har nogen store 
udfordringer, når det gælder antal-
let af spillere til træning og kamp.  
 

Stammen i afdelingen består af små 
30 spillere, hvor godt halvdelen er 
flittige til at komme til træning. 
Den anden halvdel træner spo-

radisk eller slet ikke og spiller 
kamp, når det passer ind i 
deres program for weeken-
den. Således er der for lille 
konkurrence om pladser-
ne, så vi ved hver ene-
ste træning og kamp 

er helt oppe i gear 
for at komme på 
hold eller bevare 
pladsen på holdet. 
Dermed vil der være 
et uudnyttet potentia-

le, som ikke kommer i 
spil under de givne for-
udsætninger. Det er et 
faktum, som jeg så prø-
ver at håndtere bedst 
m u l i g t .  x x x x x x x 
 

Jeg kan på trænings-
banen gøre noget ved 
spilforståelsen og spil-

opbygningen samt lidt 
ved det tekniske. Men 
tiden rækker ikke til, 
at vi på alle områder 
får hævet niveauet. 
Derfor er bestræbel-

sen, at vi udnytter 

det gode potentiale, som allerede er 
til stede - og at vore unge spillere 
herigennem får opbygget spilprak-
sis og får troen på egne ev-

n e r . c c c c x x x x x x x x x x x x x x 
 

Intet kan i den sammenhæng er-

statte mål, sejre og succes. Person-
ligt kan jeg som træner godt holde 
til, at spillere og hold ikke præste-
rer. Men ingen spillere og specielt 
ingen unge bevarer tro og selvtillid, 
når succesen udebliver.x111xxxxxx  
 

Derfor handler det ikke kun om 
points på kontoen. Det handler 
også om, at vi i seniorafdelingen 

har en positiv energi og et smit-
tende humør. Kun herigen-

nem får vi flere spillere til 
træning og til at holde fast i 

fodbolden.  Dette er målet 
med min indsats i afdelin-
gen. Og jeg vil, når sæso-

nen er slut, gerne holdes op 
i mod dette mål.c1111cccccc  

 

Balancegangen i dette er 
ikke helt simpel. Men det 
var jeg klar over, da jeg 
sagde ja til jobbet. Så det 
bliver jo spændende. 

Ellers håber jeg, at flere vil 

komme og støtte holdene 

til deres kampe. Jo flere 

førsteholdstrænere på 

sidelinjen - desto bedre!

c c c c c c c c c c c c c c c c                                   
                  Jens Hansen 



Sønderborg Afdeling 
Perlegade 9 

6400  Sønderborg 

Tlf. 70 33 33 33 

  

  

  

Sønderborg 

Jyllandsgade 19 

Tlf. 74 42 27 76 
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 Pigecup 2013 
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Kun for PIGER…  
Selv ikke en smule regn, kunne slå 
de godt 400 gæve piger ud. Smile-

ne var store, og glæden ved fodbold 

endnu større. Mere end 400 piger 
samt trænere og forældre, havde 
taget turen til Nordals for at være 
med til vores årlige PigeCup.xxxxxx  
 

Udbuddet af stævner er stort, så 
med 36 hold – 10 mindre end sidste 
år – må vi være tilfredse, når vi 
medregner at der er langt til Nord-
als, næste uanset hvorfra i landet 

(og udlandet) man kommer fra. 
Igen i år, var der afbud i sidste øje-
blik, hvilket giver lidt ekstra arbej-
de, men med de erfarne hjælpere vi 
har, lykkedes det at få alt på plads. 
Vi havde – i lighed med tidligere år 
– igen fornøjelsen af at have både 

danske og tyske hold repræsente-
ret.  
 

Dagen igennem blev der spillet for-
rygende fodbold i alle rækker. NB 

var repræsenteret i U11, U13 og i 
U15 rækkerne, og det blev til flere 

flotte placeringer.  
 

Sponsorer til dette års stævne var 
Østergaard Frugt & Bær (med frugt 
til deltagerne) samt Danske Bank 
(fodbolde).  
 

Ud over at takke alle deltagerne 
fordi I deltog i vores stævne, vil vi i 
Ungdomsudvalget gerne benytte 
lejligheden til at takke Danske Bank 

for fodbolde, Østergaard Frugt & 
Bær for frugt og Friskolen Østerlund 
for overnatning.xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Sidst men ikke mindst, en stor tak 
til alle jer frivillige hjælpere. Et 
stævne som dette, kræver hjælpere 
til mange forskellige opgaver; klar-
gøring af frugt, medaljer, præmier, 
afhentning og opsætning af mål, 

dommere, stævnekontor, køkken, 
samarit og fotograf. Uden jer ville 
det ikke være muligt at afvikle så 
stort et stævne her på NordAls.  
Tusind, tusind tak!  
                                          Lis Schmidt –  

                 på vegne af Ungdomsudvalget 
 



 Pigecup 2013 
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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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Tremsbüttel 

Morgenbrunch i Tremsbüttel 



Tur til Tremsbüttel 30/8-1/9 
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Den sidste weekend i August, var 
oldboys-afdelingen på tur til vores 
tyske venskabsklub VFL Tremsbüt-
tel. Af forskellige grunde var der 

desværre ikke så mange der kunne 
deltage, men de 11 vi var af sted 
havde en mindeværdig tur.  
 

Efter en køretur der blev lidt lang-
trukken pga. kø ved Kieler-kanalen, 
ankom vi med højt humør til 
Tremsbüttel. For dem der ikke ved 
det er det en mindre by lidt uden 
for Hamborg i retning mod Lübeck. 

Vi blev indkvarteret i Bargteheide. 
Derefter gik turen tilbage til 
Tremsbüttel, hvor der var en kamp i 
gang på stadion. En kamp 
Tremsbüttel vandt på et mål til al-
lersidst i kampen. Grillen blev 
tændt, og en enkelt fassbier blev 

der også til.  
 

Lørdag havde vi tid til en gåtur i 

Bargteheide, inden vi igen tog ud på 
sportspladsen i Tremsbüttel ved 
middagstid. I Tremsbüttel kunne vi 
se lidt fodbold, da der var en lille 
turnering for nogle firmehold, inden 
vi selv skulle spille. Allerede under 
omklædningen fandt vi ud af hvil-

ken fysisk tilstand holdet var i, da 
Kieran pludselig udbryder, ”Av for 
pokker, jeg får krampe af at tage 
strømper på”, det blev der grinet en 
del af.  

Vi spillede 1kamp af 3 halvlege, 
mod et ”udvalgt” hold fra Tremsbüt-
tel. Men vi vælger nu at se det som 
3 separate kampe. Vi vandt første 

kamp, mens vi i anden var noget på 
hælene. Tredje og sidste kamp kun-
ne vi heldigvis afgøre til egen for-
del. Så samlet set 2 sejre og 1 tabt, 
det er da tilfredsstillende. Vi slutte-

de så lig af med en lille straffe-
sparks konkurrence, der ingen vin-

der fandt. Når man tænker på at 
krampen var begyndende inden vi 
kom i gang, så er det da meget 
godt gået af os ”gamle”. 
 

Lørdag aften gik turen med tog til 
Hamborg, sammen med nogle af 
gutterne fra Tremsbüttel. Vi spiste 
på Hofbräuhaus Hamburg, mad og 
drikke kan man bestemt ikke klage 

over, så det kan varmt anbefales. 
Derefter gik turen ud i Hamborgs og 
St.Paulis natteliv. Inden vi sidst på 
natten vendte tilbage til Bargtehei-
de og en velfortjent nattesøvn. 
 

Efter brunch søndag morgen gik 
turen så tilbage til Nordborg. 
Alt i alt en super tur, hvor det soci-

ale var i højsæde. Der blev grinet 
så tårerne trillede og der var en 
masse godmodig drillerig. Skam der 
ikke var flere der fik del i denne 
oplevelse. 
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Foto: Kai Schlütter 
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Mindeord. 
Peer Christiansen 

Den 15. juni sov Peer Christiansen 
stille ind efter lang tids sygdom. 
Peer var med til at stifte Club 22 i 

1979. Det var kendetegnende for 

ham, at han var en ildsjæl for Nord-
als Boldklub og han har været med i 
næsten alle udvalg og aktiviteter i 
klubben, samtidig med at han var 

en meget sikker forsvarsspiller for 
NB. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

I næsten 25 år var han med i besty-
relsen for NB og var en meget re-
spekteret person i fodboldkredse 
også udenfor NB’s rækker. Det blev 
også bemærket af andre, han fik 
bl.a. Nordborg Kommunes lederpris 
i 1997, i 2006 modtog han DBU’s 

Sølvnål. I 2007 blev Peer udnævnt 
til æresmedlem i NB.  
I Club 22 nød vi godt af Peer’s gode 
humør og musikalske evner. Sam-
men med tvillingebroderen Poul har 
de ofte underholdt på mundharmo-
nika og harmonika når vi havde ar-

rangementer. I de sidste par år var 
Peer’s sygdom tiltagende, men han 
var altid glad og positiv. Et minde vi 
gerne vil huske ham for.xxxxxxxxxx 
 

Vore tanker går i denne svære peri-
ode til Jytte og familien. 

Tusinde tak 

for hver en krans, hver en blomst og den overvældende  

deltagelse ved Peers bisættelse. 

Jeg takker for alle jeres besøg og den kærlige omsorg  

i har vist Peer igennem hans lange sygdomsforløb. 

Ingen navne nævnt, ingen navne glemt.  

Tusinde tak alle sammen.  
Jytte Christiansen og familie.  

Taksigelse 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=zoK7nG9VRV9eFM&tbnid=6jGjXIlwIjzjIM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.theroseman.net%2F&ei=HwQuUoWPGMGEtAbf7YHADA&bvm=bv.51773540,d.Yms&psig=AFQjCNFH3n1ks0iiEBd6CGcWVhAs


         LOTTOSPIL  
          Nord-Als Boldklub afholder  

          lottospil hver onsdag kl. 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. 

          Forventet opstart d. 16. oktober 
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Sommeraktiviteter i Club 22. 
Vi afholdt det planlagte kvartalsmø-
de den 9. august. Vejret var helt 
med os, så vi blev introduceret til 

spillet Krolf på banen ved Idræts-
centret. Carlo var en god instruktør. 
Herefter var der spisning og officielt 
møde. 
 

Lørdag den 24. august var der 
”sommerfest” med damer. Turen 

gik i år til Dyvig Bådelaug, hvor vi 
lånte festteltet. Igen et flot vejr, vi 
besøgte Holm Vineri, hvor der var 
foredrag og smagsprøver af deres 

vin, og bagefter en tur i vinmarken. 
 

Dagen sluttede af med fælles spis-

ning hos Kedde i bådelauget med 
underholdning af Linie 13 fra Broa-
gerland.  
                                   Club 22/Mogens Christensen  

Club 22 
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Fredag den 16. august klokken 
16.30 kørte vi endnu en gang fra 
Løjt Idrætsanlæg mod Nordborg 
hvor vi skulle til NB’s Pigecup.  

Efter en hyggelig køretur, ankom vi 
til Friskolen Østerlund hvor vi skulle 
overnatte fra fredag til lørdag. Dette 
har vi efterhånden gjort en del gan-
ge og det er noget vi vil fortsætte 

med, da det altid er en fornøjelse at 
overnatte der, desuden er det med 

til at give pigerne en rigtig god ople-
velse, ud over fodbolden om lørda-
gen. 
 

Da vi ankom til Friskolen Østerlund 
blev vi taget imod med et stort smil 
af det altid venlige køkkenpersona-
le, vi fik tildelt vores lokaler. Det er 
altid nogle store og fine lokaler vi 
får og sove i. Vi fik tildelt 3 lokaler, 

1 til U13, 1 til U11 og så naturligvis 
1 til lederne. Efter vi havde pakket 
ud, var det blevet tid til aftensmad 
der som altid, smagte rigtigt godt.  
 

Efter aftensmaden brugte vi de fine 
fodboldbaner der hører med til sko-
len, til at lave en lille aftentræning, 
hvor pigerne lige kunne få benene i 
gang og få brugt nogle kræfter, så 

vi var sikre på at de havde brugt lidt 
energi inden de skulle til køjs. Inden 
de gik i seng, var der mulighed for 
at have lidt social samvær, desuden 
var der også mulighed for pigerne 
for køb af lidt slik og sodavand.. Alt 

i alt en rigtig god og hyggelig aften, 
med mulighed for perfekt forbere-
delse inden lørdagens kampe.  
 

Lørdag klokken 06.30 stod vi ledere 
op og gik i bad, 07.00 blev alle pi-
gerne så vækket, de var ikke alle 
lige begejstrede for at komme så 

tidligt op på en lørdag ;-) Vi fik pak-
ket bilerne med alle tingene og 
klokken 07.45 var der morgenmad. 
Groft franskbrød, rugbrød og have-

gryn, alt i alt, en rigtig god start på 
dagen. 
 

Klokken 08.15 var der afgang til 
Nordals Idrætscenter, hvor den før-
ste kamp for begge hold ventede 
klokken 09.00. Det var rigtigt fint 
organiseret mht. kampprogram, 
banefordeling osv. Efter en masse 
rigtig gode kampe, 5 sejre i 6 kam-

pe og ingen nederlag til hverken 
U11 eller U13 fandt vi ud af hvilke 
finalekampe vi skulle spille. U11 
endte i A-finalerne med 3 sejre i 3 
kampe og U13 endte uheldigvis i B-
finalerne, efter 2 sejre og 1 uaf-
gjort.  
 

Der var en masse rigtigt gode fina-
lekampe og U13 endte som sikker 

vinder i B-finalerne efter 3 sikre sej-
re og en målscore for de 3 kampe 
på 8-2. U11 endte som nummer 2 i 
A-finalerne efter 1 sejr og 2 uafgjor-
te. Alt i alt blev det til rigtigt mange 
gode kampe, mod nogle gode hold, 
på nogle dejlige græsplæner.  
 

Vi (Løjt IF) har nu været med til 
samtlige udgaver af NB’s pigecup og 

det har hver eneste gang været en 
sand fornøjelse. 
 

Glade mennesker, gode faciliteter, 

både mht. fodboldkampene og mht. 

overnatningen. J Vi har allerede sat 

X i kalenderen ud for NB’s Pigecup 

til næste. Det bliver med garanti til 

endnu et gensyn i 2014, vi ses!  
                                   Daniels Broders  

                                             Træner Løjt IF 



Løjt pigerne i glæde over sejren ved NB’s  pigecup 2013 

Løjt IF 
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Tag efterårets bedste fodboldfoto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linket til konkurrencen er at finde på forsiden    
af NB’s hjemmeside 
 

Tag kameraet med,  
når du skal ud og se 
fodbold i efteråret. Så 
kan du vinde DBU Jyl-

lands fotokonkurrence. 
 
Fodbold er lig med 
spandevis af fantasti-
ske øjeblikke. Fang et 
af dem med dit kamera 
og send det til DBU 

Jylland.  
 
Så er du samtidig med 
i konkurrencen om en 
helt særlig førstepræ-
mie. 
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Sporten nr. 5. 2013 udkommer i November. 
Indlæg kan sendes til sporten@nordals-boldklub.dk 
Skal i have taget et billede så ring 25881850 

 

Test: Er du en god holdkammerat 
Hvad skal man gøre, hvis en ny spiller bliver mobbet i omklædningsrum-
met, og hvordan bør man reagere, hvis en holdkammerat laver selvmål? 
 

En ny online test fra DBU Jylland og TrygFonden giver dig mulighed for at 
teste dine evner som holdkammerat.  
 

Testen er særligt målrettet de ældste børneårgange samt yngste ung-
domsårgange og stiller spilleren over for syv forskellige dilemmaer, hvor 
man kan score point efter, hvor godt man svarer. 
 

Find testen på dette link: http://www.dbu.dk/Antimobning/index.html 

callto:+4574450500

