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DBU Jyllands Ungdomslederlegat til Jan Wind 
Ved DBU Jyllands delegeretmøde i Herning Kongrescenter lørdag d. 11. 

januar 2014 modtog Jan Wind DBU Jyllands ungdomslederlegat.  

Denne anerkendelse har Jan virkelig fortjent. Han har siden 1985 væ-

ret et kæmpe aktiv for NB. I 1985 begyndte han som træner og i 1990 

blev han medlem af NB's ungdomsudvalg, som han stadig er en del af. 

Derudover er han et kæmpe aktiv for klubhuset og medlem af dettes 

udvalg, samt frivillig hjælper i mange andre NB sammenhænge.  

Jan har altså igennem snart 30 år været en del af NB.xxxxxxxxxxxxxxx  

Jan var indstillet af bestyrelsen i NB og ved mødet og overrækelsen 

deltog fra bestyrelsen Jens Hansen, Ken Christiansen og Jesper Larsen. 

Derudover blev Jan overrasket da hans kone Eva, hans tre børn Tina, 

Brian og Rikke, samt Rikkes kæreste også var mødt op, for at overvæ-

re overrækkelsen af den flotte pris.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
                                              Forsættes side 2>> 

Jan Wind modtog DBU Jyllands ungdomslederlegat på delegeretmøde d. 11. januar 
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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 

Selve overrækkelsen stod DBU Jyllands 

formand Bent Clausen for, hvor han først 

læste indstillingen højt og efterfølgende 

blev en video vist på storskærm. I video-

en, som var optaget i december 2013, 

fortæller formand Jesper Larsen hvorfor 

Jan har fortjent dette legat og til slut 

overraskes Jan i forbindelse med et ung-

domsudvalgsmøde, hvor efter han kort 

interviewes. Videoen kan ses via youtube 

og er linket via NB’s hjemmeside. Jan 

modtog legatet til klapsalver fra de 300 

deltagere ved delegeret mødet.  
 

Med prisen følger en tur med det danske 

landshold til en udekamp, hvor Jan sam-

men med Eva, vil få en fantastisk ople-

velse.  
 

Stort tillykke til Jan med prisen, samt et 

tillykke til Nord-Als Boldklub, som er så 

heldig at have dygtige ledere tilknyttet.  

      DBU’s ungdomslederlegat 
Legatet omfatter et diplom og en 
spændende tur for modtageren  med 
ægtefælle/samlever til udlandet,   

såvidt muligt med det danske lands-
hold til en kamp på udebane. 
Personer der indstilles, bør have den-
ne profil: 

å Ildsjæl—markant/initiativrig i 
forbindelse med projekter, spe-
cielle tiltag o.l. 

å ”synlig” - min. I lokalområdet 

å Klubrelateret 

å Ulønnet 

å Idealist 

å Bestemt alder er ikke afgørende 
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NB – vores fælles ansvar 
I min beretning, som jeg aflagde i 

forbindelse med generalforsamlin-

gen fredag d. 31. januar, lagde jeg 

stor vægt på synlighed. Jeg vil i 

denne første udgave af Sporten 

2014 endnu en gang slå et slag for, 

at vi som forening skal være bedre 

til at fortælle hvad vi kan og hvorfor 

det er godt at være en del af Nord-

Als Boldklub. Det skal vi først og 

fremmest, for at fastholde vores 

nuværende medlemmer og meget 

gerne for at få flere med.  
 

Vi er nødt til at erkende, at antallet 

mennesker bosiddende på Nordals 

ikke er så højt som for år tilbage. 

Derfor er antallet af potentielle 

medlemmer også faldet. Samtidig 

er fritidstilbuddene flere og flere og 

bl.a. derfor er folks fritid mindre og 

mindre. Som om det ikke var nok, 

så nærmer en skolereform sig, som 

med sikkerhed betyder, at børn og 

unge skal gå flere timer i skole, som 

er lig med endnu mindre fritid.  
 

Med disse fakta in mente er det for 

mig soleklart, at Nord-Als Boldklub 

er nødt til at blive mere synlig og 

fortælle hvorfor klubben stadigvæk 

bør have høj prioritet for både nu-

værende som potentielle nye med-

lemmer. At læne sig tilbage og tro 

det at går af sig selv, vil være di-

rekte naivt og arrogant -og det er vi 

ikke i Nord-Als Boldklub!  
 

Vi vil i 2014, søsætte flere initiativer 

som skal være med til at gøre klub-

ben og vores fællesskab mere syn-

ligt. Vi vil igennem initiativerne for-

tælle hvad vi kan sportsligt og soci-

alt. Jeg mener at både det sportsli-

ge og det sociale er vigtigt, for at 

fortælle den gode historie om Nord-

Als Boldkub.  
 

Jeg ved jo godt hvad Nord-Als Bold-

klub kan og hvad dette fællesskab 

indeholder af uendelige gode timer 

og oplevelser, så kunsten bliver at 

få formidlet dette. Her har alle i og 

omkring Nord-Als Boldklub et fælles 

ansvar. Det er et fælles ansvar at 

fortælle hvad vi kan og en fælles 

interesse at vi får flere medlemmer 

af vores fælles NB-familie.   
 

jeg ønsker alle i og omkring klubben 

et rigtig godt 2014 og jeg ser frem 

til at møde jer alle ude på grønsvæ-

ren, i vores klubhus eller ved diver-

se NB-arrangementer.  

 
Jesper Larsen 

Formand  

Nordals Boldklub 

Formanden har ordet 



Taksigelse 
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Nu står foråret snart for døren og vi 

har heldigvis været forskånet for de 

sidste par års hårde vintermåneder. 

Derfor kan græsstråene virke endnu 

mere tiltrækkende end de tidligere 

år. Derfor går der heller ikke længe 

før de første hold starter op på lys-

banen med udendørs. Nogle hold er 

allerede i gang og spillerne er klar 

som aldrig før, græs er trods alt det 

rigtige underlag, når der spilles fod-

bold. Ungdomsudvalget har holdt 

møde med alle trænere før opstart 

på udendørs og trænerne er lige så 

klar som spillerne, til at komme på 

græs. 
 

Træningstiderne kan i se her i bla-

det og på hjemmesiden, bemærk at 

der kan komme ændringer under-

vejs. Her vil trænerne give besked, 

hvis der sker ændringer. Hjemmesi-

den vil ligeledes blive opdateret. 
 

Det har været en god indendørssæ-

son, dog blev vi undervejs lidt 

hæmmet af Idrætscenterets tag, 

som valgte at bøje sig for Bodil. Det 

er ting vi ikke kan gøre ved og alle 

har taget det med godt humør. 

Trænere har undervejs koordineret 

med andre sportsgrene, da vinter-

halvåret byder på mange andre ak-

tiviteter end fodbold. Derfor skal 

der lidt fleksibilitet til, for at få det 

hele til at gå op i en højere enhed.  
 

Ungdomsholdene har været til man-

ge stævner og turneringsrunder i 

nærområdet og i det meste af Søn-

derjylland. En tur helt til Esbjerg er 

det også blevet til og så endda en 

fredag aften med hjemkomst kl. 23. 

Så der er ingen der skal sige at vi 

ikke kommer langs i de røde og sor-

te dragter. 
 

Støvlecentralen er også begyndt at 

blive kendt, se mere her i bladet og 

på hjemmesiden. Ungdomsudvalget 

håber at I vil tage godt imod dette 

tilbud og sprede budskabet. Det er 

et stort og godt stykke arbejde der 

er lagt for dagen af Jette Axelsen 

(mor til ved Thea U12 pigerne og 

Kasper ved U13 drengene), som er 

ophavskvinde til dette enestående 

projekt. 
 

Også vores klubtilbud, hvor I kan 

købe træningstøj med tilskud fra NB 

er blevet godt modtaget. Så har I 

endnu ikke gjort brug af tilbuddet, 

så skynd jer ned til Bundgaard sport 

og tøj. 
 

Lige om lidt står der Skole Cup på 

programmet, her er vi godt repræ-

senteret med NB spillere og forhå-

bentlig kan vi blive flere, når de der 

ikke spiller til dagligt, måske for 

smag for fodboldspillet. 
 

Ellers ser vi frem til at se Jer alle på 

græsset i løbet af foråret og skulle 

nogle af Jer sidde med gode idéer, 

ris eller ros, så tag endelig kontakt 

til ungdomsudvalget. Selvom vi sy-

nes vi gør det godt, så kan vi altid 

gøre det bedre. 
             Ungdomsudvalget.   

Nyt fra ungdomsafdelingen 
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>>> 

Fredag d. 31. januar afholdt Nord-

Als Boldklub sin ordinære general-

formsaling i NB’s klubhus. Hele 45 

medlemmer mødte op og alle deltog 

i den hyggelige fællesspisning i 

Nord-Als Idrætscenters cafeteria 

inden selve generalforsamlingen gik 

i gang. Traditionen tro stod menuen 

på biksemad.  

Der var i øvrigt deltagelse af fire 

æresmedlemmer, nemlig Christian 

”Geggan” Jørgensen, Carlo Meyer, 

Peter Glock og Poul Lyngkilde.  
 

Club 22 formand og tidligere NB-

leder Mogens Christensen blev valgt 

som dirigent og skulle dermed styre 

forsamlingen. Dette klarede Mogens 

på fornemste vis.  

Formand Jesper Larsen lagde i sin 

beretning vægt på nu –og fremtidig 

synlighed fra Nord-Als Boldklubs 

side, samt vægt på den gode NB-

historie, som der finde mange af! 

Afslutningsvis rejste alle i forsamlin-

gen sig og mindede ved et minuts 

stilhed, de i 2013 afdøde, NB kory-

fæer Peer og Poul Christiansen.  
 

Senere fremlagde ungdomsformand 

Kristian Dreyer, seniorformand 

Klaus Kjærgaard og Oldboys for-

mand Klaus Tonnesen deres beret-

ninger, hvorefter kasserer Michael 

Werner fremlagde tilfredsstillende 

regnskab for 2013, samt budget for 

2014. Kontingent forslaget fra be-

styrelsen blev enstemmigt vedta-

get. For at vise rettidig omhu havde 

bestyrelsen foreslået, en stigning på 

100 kr. pr. år for alle afdelinger. På 

trods af denne stigning er Nord-Als 

Boldklub stadigvæk i gennemsnit 

billigere end de andre klubber i om-

rådet.  
 

Der var nyvalg til Thom Jørgensen, 

som erstatter Jesper Thomsen som 

suppleant i bestyrelsen.  

I øvrigt var der genvalg til:   

Tillykke med valg og genvalg til al-

le!  
Afslutningsvis fik NB-leder Jørn Nis-

sen tildelt DBU Jyllands Sølvnål for 

30 års lederarbejde i NB. Jørn er i 

dag lottoformand og er tidligere 

både senior –og klubhusformand, 

samt medlem af bestyrelsen. Stort 

tillykke til Jørn med det flotte og 

Generalforsamling 2014 
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Kasserer  : Michael Werner 

Ungdom: Kristian Dreyer  

B. medlem: Ken Christiansen 

B. medlem: Ken Wonsyld 

Seniorudvalg-
medlem  

Brian Paulsen 

Oldboysud-
valgsmedlem 

 Alfred Hansen 
 

Revisor  : Carl Erik Rasmus-
sen 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalforsamlingen 2014 
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Formand  Jesper Larsen 

Kasserer  Michael Werner 

Ungdomsformand   Kristian Dreyer 

Seniorformand  Klaus Kjærgaard 

Oldboysformand  Klaus Tonnesen 

B.medlem   Jens Hansen 

B.medlem   Anders Ebsen 

B.medlem   Ken Christiansen 

B.medlem   Ken Wonsyld 

B.suppleant  Alfred Hansen 

B.suppleant  Thom Jørgensen 

NB’s bestyrelse 2014 



Nytårskur 
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DBU Jyllands nytårskur og dele-
geretmøde 2014 
Fredag d. 10. januar drog Jens Han-
sen, Ken Christiansen, Jan Wind og 
Jesper Larsen afsted til Herning for 

at deltage i DBU Jyllands nytårskur 
og delegeretmøde 2014. Da nytårs-
kuren foregik fredag aften og dele-
geretmødet lørdag, blev alle fire 
indlogeret på Scandic i Herning, i 
øvrigt sammen med de danske 

håndboldherrer.  
 

Nytårskuren foregik ligesom delege-
retmødet i Herning Kongrescenter, 

blot 3 minutters gang fra hotellet. 
Nytårskuren startede med et fore-
drag af afgående DBU formand Allan 
Hansen akkompagneret af journalist 
Hans Krabbe. Allan Hansen fortalte 
anekdoter fra sit mangeårige virke i 
international fodbold, hvor han med 

FIFA kasketten på, har været med 
til at starte mange fodboldforbund 
op i fjerne dele af verden. Starte 
fodboldforbund op, skal forstås på 
den måde, at Allan Hansen har hjul-
pet forbundene til at blive demokra-
tiske og dermed få mulighed for 

medlemskab af FIFA. Hans Krabbe 

stillede efterfølgende Allan Hansen 
dybere spørgsmål. Efter foredraget 
var der middag for de ca. 200 delta-
gere ved nytårskuren og herefter 
uformel samvær.  
 

Delegeretmødet startede lørdag kl. 
10 og der var udover Jan Winds 
prismodtagelse (beskrevet andet 

steds i dette blad) 16 forslag og et 
formandsvalg som de 221 stemme-
berettigede skulle tage stilling til.  
 

Forslag 1 var det mest ventede af 
de 16, da det gik ud på indførelse af 
nye spilformer i ungdomsrækkerne. 
Peter Rudbeck, som er medlem af 
landstrænergruppen, leder af P-

licensen i Danmark, samt tidligere 
Superligatræner for AAB og AGF, 
stod for motivationen af forslaget.  
Forslaget blev enstemmigt vedta-
get. Konsekvensen af forslaget er 
følgende: Fra august 2014 spiller 

årgangene på følgende måde: 
U5-U7:  3 mod 3 
U8-U10:  5 mod 5 
U11-U13: 8 mod 8 
U14-U19: 11 mod 11 



Nytårskur 
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Man kan læse endnu mere om de 
nye spilformer via http://
www.dbu.dk/temaer/
spilleformer_2013.aspx  

De nye spilformer indføres i al sin 
enkelhed for at udvikle danske fod-
boldspillere i positiv retning og un-
derbygges af en lang række under-
søgelser, som viser at de nye spil-
former, giver flere boldberøringer 
pr. spiller og dermed dygtigere fod-

boldspillere. Derudover vil der blive 
ændret en smule på de anbefalede 
banestørrelser, hvilket stille og ro-
ligt vil blive implementeret.    
To andre forslag ang. udvidelse af 
aldersopdelt fodbold, gav anledning 

til diskussioner, men blev dog ved-
taget. Vedtagelserne betyder, at der 
fra august 2014 vil være mulighed 

for at spille U16 drenge, samt U17 
og U 19 piger. Udvidelserne af al-
dersopdelingerne udelukker ikke de 
eksisterende opdelinger, de giver 

blot klubberne muligheder for at 
lave yderligere aldersopdeling.  
Til slut blev DBU Jyllands formand 
Bent Clausen genvalgt.  
 

I forbindelse med de nye spilformer, 
banestørrelser og aldersopdelinger, 
vil vi i NB i løbet af foråret naturlig-

vis informere og 
klæde trænere, 
spillere og foræl-

dre bedst muligt 
på og forsøge at 
få den bedst mu-
lige overgang.  
       Jesper Larsen 

Støttemedlem 

Ved årets generalforsamling blev 
der udtrukket følgende vindere 
blandt klubbens støttemedlemmer: 
 

2000 kr. 
Jørgen C. Petersen 
 

1000 kr. 
Jens Bredall 
 

500 kr. 
Martin Hansen 
Ken Wonsyld 
Annette Bjørnskov 
Kurt Nissen 

_________________ 
 

                

           Bliv  

   støttemedlem    
 

  

 

 

 

 

Jørgen C. Petersen, 

http://www.dbu.dk/temaer/spilleformer_2013.aspx
http://www.dbu.dk/temaer/spilleformer_2013.aspx
http://www.dbu.dk/temaer/spilleformer_2013.aspx
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Nordborg 

Gaven til junior 
3 par sokker 75,-  
2 stk. tights 150,-  

Bundgaard Tøj og Sport  
Storegade 34 - 6430 Nordborg 

Tlf. nr.: 74 45 00 70 - E-mail: nordborg@dintojmand.dk 



www.nb-arkivportal.dk  

U13 piger forældremøde 
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FORÆLDREMØDE D.18/2-14 kl. 17.30 
Blev det u13 pigernes tur til at holde 
forældremøde. Der blev på mødet talt 
om igangværende og kommende sæson 
og stævner som vi satser på at skulle 

deltage i.  
 

Som altid var der stor opbakning fra for-
ældrene, hvilket Christian og jeg sætter 
rigtig stor pris på .  
                                              Dorthe  

Se, gense eller bare glæd dig over denne fantastiske samling af historiske øjeblikke i 

Nord-Als Boldklub, fra stiftelsesåret 1969 til og med jubilæumsåret 2009, samt bille-

der fra fodbolden i Nordborg før klubbens eksistens. 

Der er billeder og materiale til flere timers gensyn med de ”gode gamle dage” 

http://www.nb-arkivportal.dk


  

  

  

  

www.danskebank.dk 
 

Tænk på penge 
når det passer dig... 
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Opstart Senior 

"Så triller bolden igen i senior afde-

lingen. Det er tid til årets hårde 

kom i form efter julen program. 

Nærmere betegnet startede vi op 

lørdag d. 1 februar kl. 14. Vel mødt 

var 16 forfrosne gutter med masser 

af gå på mod. 

Efter en times spil stod den på et 

varmt bad og efterfølgende spiller-

møde i klubhuset.  

Dejligt at se så mange og så endda 

allerførste gang. Tendensen her 3 

uger efter ligger på 16 - 18 til træ-

ning, så det må siges at være super 

godt. 
 

Vi har over vinteren sagt goddag og 

velkommen til Walter og Kim. 2 

personligheder vi i NB nok skal ny-

de godt af. Walter har sagt ja til en 

tur mere på sidelinjen 

og med hans fodbold forståelse og 

tyske mentalitet er der god mulig-

hed for, både at komme i form og 

spille noget godt bold. Desuden får 

vores unge spillere muligheden for, 

at få støvet deres tyske sprog af. 

Kim kender de fleste jo som den 

evige topscorer fra Egen. Kim har 

dog i mange år haft mange gode 

venner i og omkring NB og er pt 

også træner for vores ældste ung-

domsårgang. Velkommen til dem 

begge. 
 

Der er selvfølgelig plads til alle i NB, 

så skulle der være flere derude med 

lyst til fodbold i NB så fat støvlerne 

og mød op tirsdag kl. 19 eller tors-

dag kl. 19. 
 

Planlægningen af forårsturneringen 

er så småt på plads. 1. holdet spil-

ler i år deres hjemme kampe kl. 13 

eller 14. Kl. 13 når 2. holdet også 

spiller hjemme og 14 når de selv 

gør. 2. holdet spiller kl. 13 når de 

selv spiller hjemme og efter 1. hol-

det kl. 15 når begge spiller hjem-

me. 
 

Et hurtigt kig henover programmet 

vil også hurtigt vise, at mange 

kampe bliver spillet en hverdag. Det 

skyldes naturligvis 2 kampe til hen-

holdsvis fest i by og festival. 

Slår noget op via hjemmeside/

facebook/klubhus så snart endeligt 

program foreligger. 
 

Træningskampe starter allerede den 

15. februar på kunst i gråsten. 

Skulle man have lyst til at se disse, 

følg da link til DBU Jylland via 

hjemmesiden." 

  

   Med håbet om en god sæson 

          Klaus Kjærgaard 

            Seniorformand  

  

Serie 3     Serie 5 



  

  

  

Sønderborg Afdeling 
Perlegade 9 

6400  Sønderborg 

Tlf. 70 33 33 33 

Sønderborg 

Jyllandsgade 19 

Tlf. 74 42 27 76 
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Herrefrokost 
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 DIF ambassadør 

Jesper Larsen er DIF ambassa-
dør 
Danmarks Idræts-Forbund (DIF) 
har i 2013 besluttet at oprette et 

ambassadørkorps bestående af 20 
idrætsledere fra alle dele af landet. 
DIF er landets største idrætsorgani-
sation med mere end 1,9 millioner 
medlemmer og mere end 9000 
idrætsforeninger lige fra fodbold til 
dart, herunder Nord-Als Boldklub. 

Ambassadørkorpset skal være med 
til, at udbrede DIF’s holdninger og 
projekter til kommunerne og ikke 
mindst til foreningerne. DIF er godt 
klar over, at afstanden mellem or-
ganisationen DIF og den enkelte 

forening kan virke uoverskuelig 
lang. Derfor er dette ambassadør-
korps oprettet.  
 

Jeg er så heldig at have fået tilbudt 
en plads i dette korps, hvilket jeg 
har sagt ja tak til. Jeg ser det som 
en enestående mulighed for NB og 
for mig. Udover NB er to andre fod-
boldklubber repræsenteret, nemlig 
Herning Fremad og AAB, sammen 

svømme, håndbold, floorball, vol-
leyball, sejl, badminton og atletik-
klubber. Der er pt. 16 ambassadø-
rer tilknyttet og der arbejdes på at 
finde de rette 20. Der vil løbende 
være lidt udskiftning i korpset, da 
nogle finder nye jobs og evt. får 

andre poster i idrætsverden.  
 

Med DIF’s næstformand Preben 
Staun i spidsen skal korpset i løbet 

af 2014 gøre DIF mere synlig i for-
eninger og kommuner.  
 

Jeg deltog i mit første møde lørdag 

d. 18. januar i Boxen i Herning, 
hvor jeg mødte 9 af de andre am-
bassadører. Der var desværre flere 

afbud til dette møde. Ved mødet 
blev vi introduceret til at skrive de-
batindlæg ved DIF’s kommunikati-
onskonsulent Jakob Draminsky, 

samt hørt i forbindelse med DIF’s 
nye politiske program som inden 
længe skal vedtages, dette stod 
politisk chef Poul Broberg for. Nogle 
rigtig spændende indlæg.  
 

Efter mødet var der oplæg fra 
Dansk Håndbold Forbunds næstfor-

mand omkring afholdelse af EM i 
håndbold, samt efterfølgende mid-
dag.  
 

Den store bonus ved dagens møde, 
var billetter til Danmark-Spanien i 
mellemrunden ved håndbold EM. En 

kamp som Danmark som bekendt 
vandt.  
 

Jeg ser denne mulighed som ene-

stående til at skabe netværk og til 
at synliggøre og promovere Nord-
Als Boldklub.  
 

Dette var som nævnt det første mø-

de, så rollen som ambassadør star-
ter stille og roligt for mit vedkom-
mende i løbet af foråret 2014.  
                        Jesper Larsen  



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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Støvlecentralen 
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Nordals Boldklub åbner i samarbej-
de med Jørgen Bundgaard hos 
”Bundgaard sport & tøj” op for no-
get helt nyt – en støvlecentral: 

Sponsorer dine brugte fodboldstøv-
ler eller indendørssko til Nordals 
Boldklubs støvlecentral 
 

Aflever dem hos ”Bundgaard 
sport & tøj” på Storegade eller 
kontakt Jette Axelsen på tlf. 61 

79 96 34 efter kl. 16.00 eller på 
mail stovlecentra-
len@hotmail.com for nærmere 
aftale. 
”Bundgaard sport & tøj” giver 
dig 20% rabat på nye fodbold-
støvler eller indendørssko, når 

du støtter Nordals Boldklub, ved 
indlevering af dine brugte sko/
støvler. 
Se meget mere via vores link på 
www.nordals-boldklub.dk 

 Er du vokset ud af dine fodbold-
støvler eller dine indendørssko? 

 Er dine støvler eller sko for fine 
til at blive kasseret? 

 Har du lyst til at hjælpe andre? 

 Kender du én der har lyst til at 
være med på fodboldbanen, men 
mangler sko? Måske I begge kan 
være heldige at finde et par fine 

støvler/sko til max kr. 50,00 i 
støvlecentralen. 

Status fra støvlecentralen 

Så er vi i gang – Støvlecentralen er 
her i sin spæde opstart kommet 

godt i gang og på nu-
værende tidspunkt har 

vi modtaget 15 par 
støvler/sko – vi er 
glade for, at I har 
taget godt i mod 
og vi håber, at I 
hjælper os med 
at sprede bud-

skabet blandt 
jeres kamme-
rater for HUSK, 
der er mulighed 
for at købe et 
par støvler til 

billige penge i 
støvlecentra-
len... 

 

Støvlecentralen har nu sin egen  
facebook side, find den via 
www.nordals-boldklub.dk. Siden vil 
vi primært bruge til at vise jer, 

hvad vi har på lager, så del endelig 
siden med alle jeres venner. 
 

Her til sidste er vi nød til at præci-

serer, at Støvlecentralen kun mod-
tager rengjorte fodboldstøvler og 
at vi forbeholder os ret til at afvise 
beskidte støvler og støvler, der er 
så slidte, at de er ubrugelige for en 
anden spil-
ler.  
 

Kun sko 
der er be-
regnet til 

fodbold 
modtages. 

Jette Axelsen  
Jette Axelsen 

mailto:stovlecentralen@hotmail.com
mailto:stovlecentralen@hotmail.com


Søndag den 19. januar gik det mod 
Agerskov hallen hvor DBU-Jylland 
havde valgt at ligge årets regionsfi-
nale (Sønderjysk mesterskab) for 

U15 drenge A-rækken.  
 

Det var heldigt for os, da de 4 an-
dre hold kom fra Esbjerg området. 

Vi havde i de indledende puljer spil-
let sammen med B-hold, da vi var 
det eneste A-hold fra det sydlige 
Danmark tilmeldt til indendørs tur-
neringen. Derfor var vi ikke blevet 
testet mod de stærke hold og derfor 
var det også med spænding vi mød-

te op til finalerne, for at spille om at 
komme med til Jysk mesterskab. 
 

 1. kamp mod 
Blåbjerg Fodbold-

klub blev en rodet 
affære, hvor vi 
ikke rigtigt kunne 
finde os selv på 

banen. Benene 
var lidt for stive 
og mentalt var vi 

ikke helt klar. Så 
taber man og helt 
retfærdigt blev 
det til et nederlag 
på 6-3. Vi spillede 
langt fra op til det 

vi kan, det skulle 
ændres.  
 

Men ak, 2. kamp 

startede godt og 
vi kom hurtigt foran  
3-0 mod Spangsbjerg IF. Derfra 
slap vi fokus og attitude, modstan-
deren gled fra os og vi endte med 
at tabe 5-4.  
 

Den næste modstander, Næsbjerg 
RUI, som senere endte med at blive 

Sønderjysk mester, ramte endeligt 
et Nordals hold som viste hvad al-
singere er gjort af. Hårdt arbejde, 
koncentration og vilje blev nøgleor-

dene i en medrivende fodboldkamp, 
som desværre endte 3-3. Da hornet 
lyder, triller bolden netop på mållin-
jen, men når ikke over inden hornet 
er stille. Derfor må vi nøjes med 1 
point, hvor vi virkelig havde fortjent 
alle 3. Det fik vi i den sidste kamp 

mod Bramming Boldklub.  
 

Nu havde vi smidt nervøsiteten, 

fundet troen på os selv og så måtte 
Bramming tage vest å´ med et ne-
derlag til NB på 7-1. Ærgerligt at vi 

kom for sent i gang, vi var et af de 
bedste hold, men på dagen var vi 
bare ikke gode nok. Vi havde trods 
alt en hyggelig dag og det er lige så 

vigtigt. 
                                                       Kim og Kedde 

U15 drenge til regionsfinale 
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U15 træningsaften på lysbanen 



Sporten februar 2003 
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Træningsdragt 

Pris: 300 Kr. (200 kr.)  

Shorts og T-shirt 

Pris: 250 Kr.  

(150 kr.) 

Knickers sæt 

Pris: 300 Kr. 

 (200 kr.)  

Nord-Als Boldklub præsenterer 
igen i år et flot tilbud til alle 
spillere i Ungdomsafdelingen. 
NB giver 100 kr. i tilskud for ét sæt 

pr. spiller. Du kan selv vælge, hvil-
ket sæt du ønsker tilskuddet til.  
Du har selvfølgelig også mulighed 
for at købe alle 3 sæt. Uanset hvor 

mange sæt du køber, vil dit tilskud 
fra NB udgøre max. 100 kr. pr. spil-
ler.  
Alle sæt er inkl. NB-logo.  (Din pris  

 står i parentes, ved køb af ét sæt)   

 

Tilskud til tøj 
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Tøjet bestilles og købes hos  

Sportigan i Nordborg.  

Alle sæt er inkl. NB-logo.  
(Din pris står i parentes, ved køb af ét sæt). 



Vinder af julekonkurrence 
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 Tillykke  
Vinderen af Sportens 
lille julekonkurrence blev 
Michael Werner. 



         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. 

 

Træningstider på anlægget 
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HOLD MAN TIR ONS TOR 

U6  16.30-17.30   

U7    16.30-17.30 

U8    16.30-17.30 

U9/10 18.00-19.30  18.00-19.30  

U11 18.00-19.30  18.30-19.30  

U13  18.00-19.30  18.00-19.30 

U15  17.00-19.00  17.00-19.00 

 Piger         

U10/11  17.00-18.00  17.00-18.30    

U12  17.00-18.30  17.00-18.30  

U13 16.30-18.00  16.30-18.00  

U15  16.30-18.00 - 16.30-18.00 - 

Senior     

Damer 19.00-21.00   19.00-21.00   

Herrer   19.00-21.00   19.00-21.00 

Masters 19.00-20.00       

Opstart for alle hold er 1. april 



TRÆNINGSTIDER PÅ lysbanen indtil 1. april 2014 
BEMÆRK AT U6 – U7-8 – U9 OG MASTERS TRÆNER PÅ LYSBANEN. 
*= Trænes på kunstofbanen i Guderup 
HOLD Start MAN TIR ONS TOR Lørd 

U10 1. apr. 
18.00-
19.000 

    

U11   
*18.00-    
*19.000 

   

U13   
*17.30 
119.00 

   

U15 2. apr.  
*17.30-   
119.000 

 
17.30-
19.000 

11.00-
13.000 

 Piger            

U10/11  2. apr.  
17.00-
18.000 

     

U12 3. apr.     
17.00-
18.00  

 

U13  
16.00-
17.000 

 
16.00-
17.00 

  

U15  3. apr. 
18.30-
20.000 

- 
18.30-
20.000 

-  

Senior       

Damer 3. apr. 
19.00-
20.300 

  
19.00-
20.300 

   

Herrer 2. apr.   
19.00-
21.000 

  
19.00-
21.000 

 

Masters 3. apr. 
19.00-
20.000 

       

2 

 
Sporten nr. 2. 2014 udkommer i april. 
Indlæg kan sendes til sporten@nordals-boldklub.dk 
Skal i have taget et billede så ring 25881850 

 

callto:+4574450500

