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Stor anerkendelse fra 
DBU Jylland til NB leder 
Michael Werner fik lørdag d. 12. juli 
overrakt DBU Jyllands sølvnål. Over-
rækkelsen fandt sted i forbindelse 
med fejringen af Michael Werners 50 
års fødselsdag.  
 

Michael har mange års stort engage-
ment bag sig i Nord-Als Boldklub.  
Han var fra 1995 til 2007 træner i 
NB´s ungdomsafdeling. I den perio-
de havde klubbens meget unge spil-
lere fornøjelsen af at være under 
Michaels vinger. Uanset om han var i 
sandkasseafdelingen eller hos de lidt 
ældre microputter, har det været 
tydeligt, at både børn og træner nød 
samværet og fællesskabet.  
 

Derudover har han de sidste 16 år 
været primus motor i Nord-Als Bold-
klubs Skolecup-udvalg. Skolecuppen 

har i denne periode både fået et kvalitetsløft og et organisatorisk løft.  
Dette er resultatet af godt og samvittighedsfuldt foreningsarbejde. No-
get der er typisk og karakteristisk for Michael Werner. 
 

Udover sin trænergerning og store engagement i skolecuppen, blev 
Michael i 2007 ungdomsformand i Nord-Als Boldklub. Denne post be-
stred Michael ind til han i 2012 blev valgt som klubbens kasserer. Mi-

chael er meget struktureret og deltaljeret i sit arbejde med klub-
bens økonomi og derfor er økonomien i meget trygge hænder.  
Michael fik i 2002 lederprisen i daværende Nordborg Kommune og 
2007 fik han Nord-Als Boldklubs største pris da han blev valgt som 
årets NB’er. 
  

Ovenstående viser tydeligt at Michael har fortjent at få DBU Jyllands 

sølvnål.  
 

Stort tillykke til Michael med den fortjente hæder fra DBU Jylland.  

Foto: Jesper Larsen og Michael Werner 
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Formanden har ordet 
Klubbens fundament 
I den seneste udgave af Sporten 

skrev jeg at ungdomsfodbolden er 

fundamentet for vores klub og den 

holdning har ikke ændret sig over 

sommerferien. Grundstenene i fun-

damentet er bl.a. frivillige hænder, 

kvalitet og økonomi.  
 

Det er mig en stor glæde at vi i den-

ne sæson har ungdomshold i alle 

(dog med undtagelse af U15) årgan-

ge lige fra U6 og helt op til U17. Vi 

kan endda, efter en del års fravær, 

tilbyde 11-mands fodbold for både 

U17 piger og drenge, samtidig med 

at de yngre årgange har tilgang. 

Ungdommen på Nordals vil altså ger-

ne spille fodbold, på trods af flere 

fritidstilbud og skolereform, men det 

kræver at vi som klub gør vores ar-

bejde ordentlig.  
 

Trænere, ledere, hjælpere og foræl-

dre er de frivillige hænder som skal 

udføre arbejdet og dermed sikre at 

vores unge på Nordals bevarer ly-

sten til at spille fodbold i vores klub. 

Det sikres gennem den daglige træ-

ning, kampe og oplevelser såsom 

stævner og sociale arrangementer. 

Kvaliteten i træningen er vigtig og 

det forsøger vi at sikre gennem ud-

dannelse af trænerne, samt ved at 

stille de rette rammer og materialer 

til rådighed. Kvaliteten af oplevelser-

ne forsøger vi at sikre ved at lave 

spændende og gode sociale arrange-

menter og vælge stævner som pas-

ser til både alder og niveau.  
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Jeg tror på, at kvalitet betyder no-

get når ungdommen og frivillige 

skal vælge hvad deres fritid skal 

bruges på.  
 

En forudsætning for ovenstående er 

naturligvis økonomi. Ved dette års 

generalforsamling blev vedtaget en 

kontingentstigning på 100 kr. som 

gælder for alle årgange. Vores nye 

kontingentsatser slår for alvor igen-

nem i dette efterår, hvor kontingen-

tet for sæson 2014-2015 opkræves. 

Kontingentet, som stadigvæk er 

relativt lavt i forhold til andre for-

eninger, er sammen med vores ar-

rangementer i lokalområdet med til 

at sikre kvalitet i vores arbejde.  
 

Vi i bestyrelsen har ansvaret for at 

sikre kvaliteten og ikke mindst for-

udsætningerne for kvaliteten. Det 

ansvar er vi meget bevidste om og 

netop forudsætningerne for kvalite-

ten og sikringen af klubbens funda-

ment mange år frem, har allerhøje-

ste prioritet i bestyrelsen for tiden. 

Derfor vil vi igennem dette efterår 

og fremmod årsskiftet arbejde sten-

hårdt og holde ekstra møder, sim-

pelthen for at sikre kvaliteten og 

dermed sikre vores dejlige klub.  
 

Grundstenene er altså vigtige for 

det stabile fundament og derfor vil 

jeg gerne takke alle trænere, ledere 

og hjælpere for indsatsen og jeg 

ønsker jer alle en god sæson!  

 

Samtidig vil jeg gerne takke alle 

dem som har hjulpet til Skolecup, 

Torvedag, Fest i By, Fodboldskole, 

NB dagen, Pigecup og Lotto, som 

alle er arrangementer som allerede 

er afholdt i 2014. Lotto forstætter 

dog efteråret igennem.  
 

Alle trænere, ledere og spillere fra 

senior og opefter, bedes sætte 

kryds i kalenderen lørdag d. 1. no-

vember, hvor den formelle afslut-

ningsfest afholdes. Invitationer sen-

des ud inden længe.  
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Jesper Larsen 
Formand  

Nordals Boldklub 

Formanden har ordet 



Sønderjyllands cup i Gråsten 

En dejlig weekend og en super 
søndag 
27 til29. juni deltog U12 pigerne, 

der nu er U13 piger Vi ankom til 

Gråsten fredag eftermiddag og fik 

et fint lokale på Gråsten Skole. Efter 

at have fået bagage på plads tog vi 

til vores første kamp mod Viborg. 

Kampen endte 4-2 til Viborg. En 

kamp vi mente vi kunne have fået 

mere ud af men Viborg var gode til 

at bruge deres fysik, så vi ikke kun-

ne få gang i vores spil.  Humøret 

kom dog hurtigt tilbage og vi havde 

en god aften på Gråsten. 
 

Lørdag startede med morgenmad kl 

8:30 og derefter til kamp mod Dyb-

bøl som vi tabte 3-0. Efter frokost 

spillede vi mod Vildbjerg, hvor vi fik 

vores første og en velfortjent sejr. 

Så var pulje kampene overstået og 

vi vendte tilbage til skolen til lidt leg 

og afslapning.  I vores pulje var vi 

blevet nummer 2 hvilket betød at vi 

om søndagen skulle spille A-slutspil. 

Aftenen blev brugt til diskotek, 

samvær med de andre hold og hyg-

ge i klasseværelset. Kl:23:45 var 

alle i soveposerne og der var ro, 

Flot 
 

Søndag morgen skulle vi efter mor-

genmaden i gang med dagens kam-

pe, som var efter vind eller forsvind 

konceptet. Da vi var blevet nummer 

2 i vores pulje skulle vi vinde over 

alle de andre pulje vindere for at 

bliver samlet vinder af A-puljen. I 

første kamp vandt vi over Ikast 

med 2-1. Vi havde et godt forsvar 

og fik spillet os til en række gode 

chancer. Næste kamp var mod Va-

dum og efterhånden som de gode 

resultater rygtes på Nordals kom 

der flere forældre for at se pigerne. 

Kampen mod Vadum var meget lige 

og endte 0-0. I den efterfølgende 

straffespark konkurrence vandt vi 5

-3. Vi var nu finalen og skulle spille 

mod Dybbøl som vi havde tabt til 

dagen inden. Denne gang var kam-

pen meget lige. På grund af 2 gode 

forsvar var der meget spil på mid-

ten, men vi havde vores chancer for 

at afgøre kampen til vores fordel. 

Kampen endte 0-0 og i den efterføl-

gende straffespark konkurrence 

måtte i ud i 10 spark før Dybbøl 

trak det længste strå.  
 

Efter at den umiddelbare skuffelse 

havde lagt, kunne vi modtage vores 

velfortjente præmier. Det var en 

super resultat, der blev skabt ved 

en ægte holdindsats. Pigerne er dej-

lige at have med til stævner, de 

tager sig af hinanden og morer sig 

sammen og spiller fanatisk fodbold. 
 

Tak til Rikke for hjælpen med holdet 

og tak for den gode forældre opbak-

ning og hjælp. En perfekt afslutning 

på forårs sæsonen. 
                                  Lars Jensen 
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Sønderjyllands cup i Gråsten 
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   Efterårs-version – den formelle 

   Sæt kryds i kalenderen 

   Lørdag den 1. november  
på Nørherredhus 

  

Invitation mm. følger 
  

Marie Louise, Helene, Lars Mie, Rosa, Maria, Maja W  
(bagved Klara, Maja G, Isabella,R ebekka, Rikke 



8 år lyder af meget, men de er flø-
jet afsted. Drenge i årgang 2000-
2002 samt en kort overgang piger 
årgang 2002, har jeg brugt tiden på 
i NB. Det har været en fornøjelse 
gennem alle år, og et rart 
”pusterum” fra jobbets stress og 
jag.  
 

Drengene fra årgang 2001 har væ-
ret kernen alle år, og flere drenge 
har været med på hele ”rejsen”.  
 

Tak til Christian Mikkelsen, Jesper 
Thomsen, Gunnar Carl, Carsten 
Schwaermer og Thom Jørgensen, 
som gennem perioden har været 
hjælpetrænere.  
 

Claus Boysen som har dømt utallige 
træningskampe, og taget sin tørn til 
træning og på sidelinjen, når der 
har været fravær i trænerteamet, 
vil jeg ikke glemme at takke.  
 

STOR tak til Lars Tonnesen, som 
har været med alle år – enten som 
forældre eller som fast støtte ved 
min side i hundredevis af træninger, 
og til mange stævner og turneringer 
– ude som inde. 
 

Tak til forældregruppen, som i stor 
stil har bakket op på alle hold, og 

som har kørt, vasket, ordnet frugt 
og bagt unden at stille spørgsmål. 
Tak for lån af jeres herlige unger – 
de har givet mig gode minder for 
livet.  
 

TAK til Nordals Boldklub – jeg har 
nydt af være en ”del af familien” og 
har som træner aldrig manglet no-
get. Der er mange at takke – ingen 
nævnt – ingen glemt.  
 

Den største TAK går naturligvis til 
drengene – håber i holder fast ved 
fodbolden. Tak for gaven og talen. 
 

Held og lykke på jeres vej videre. 
Jeg har dog ikke sluppet træner-
tjansen helt, og træner lige nu U14 
drenge i FC Sønderborg – en over-
bygning og et samarbejde, som NB 
også er en del af. 
 
Hans Jørgen Hansen 

 

 

TAK for denne gang 
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TAK for denne gang 
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NB’s bestyrelse 2014 
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 

  

  

  



Traditionen tro… PigeCup 2014  
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Årets PigeCup fandt sted lørdag den 

16. august – en af de sidste stæv-

ner inden turneringen skydes i 

gang. Godt 500 piger spillede et utal 

af kampe dagen igennem. Og – tra-

ditionen tro – får alle deltagerne en 

medalje med hjem. Samlet set vur-

derer vi, at vores stævne har ca. 

600-700 besøgende, da der med så 

mange fodboldpiger, følger en hel 

del trænere, forældre, søskende og 

andre interesserede. Dejligt med så 

stor fokus på pigefodbold. 
 

Det er faktisk 13’ende gang at vi 

afvikler PigeCup i Nord-Als Boldklub. 

Og efter så mange år, er der mange 

forventninger til stævnet – både fra 

os selv i ungdomsudvalget, og også 

fra vores deltagere udefra. Vi håber 

på, og tror, at alle tog hjem fra 

Nord-Als med en god oplevelse i 

rygsækken.    
 

Med 43 deltagende hold – 7 flere 

end sidste år – må vi være ganske 

tilfredse. Desværre også, traditio-

nen tro, var der igen i år afbud i 

sidste øjeblik, hvilket giver lidt eks-

tra arbejde. Men, med de erfarne 

hjælpere vi har, lykkedes det igen, 

at få alt på plads. Vi havde, traditio-

nen tro, fornøjelsen af at have både 

danske og tyske hold repræsente-

ret.  
 

Dagen igennem blev der spillet flot 

fodbold i alle rækker, og vi (fra NB) 

deltog i U12, U13 og U15 rækkerne, 

og det blev til flotte placeringer. 

Som noget nyt, havde vi i år også 

åbnet op for senior damer. Det blev 

dog kun til to hold; os selv, og vores 

tyske venner fra Altona. Det tog dog 

ikke gejsten fra de to hold, som be-

nyttede dagen til et par gode træ-

ningskampe.  
 

 

 

 



Traditionen tro… PigeCup 2014  
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Vi fik i år en aftale med Danfoss 

som hovedsponsor. Det glæder os 

meget, at en stor virksomhed støt-

ter vores stævne, og ser det som en 

tilkendegivelse af, at vores arbejde 

med at få PigeCup til at være et 

internationalt stævne, er den rette 

vej fremad – både for os og for vore 

sponsorer.  Traditionen tro, fik alle 

spillere frisk frugt, som delvis blev 

sponsoreret af Østergaard Frugt & 

Bær. Vi takker mange gange for 

støtten, der er af afgørende betyd-

ning for, at vi kan afvikle et stævne 

som PigeCup. 
 

Ud over at takke vores sponsorer og 

alle deltagerne fordi I ved jeres del-

tagelse gjorde det muligt at holde 

traditionen i hævd, vil vi i Ung-

domsudvalget gerne benytte lejlig-

heden til at takke Friskolen Øster-

lund for samarbejdet omkring over-

natning.  
 

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, afhent-

ning og opsætning af mål, domme-

re, stævnekontor, køkken, samarit 

og fotograf. Uden jer ville det ikke 

være muligt at afvikle så stort et 

stævne her på Nord-Als. Mange, 

mange tak!  
Lis Schmidt – på vegne af Ungdomsudvalget. 

 

Lis Schmidt – på vegne af 

Ungdomsudvalget. 

 
 

U17 drenge 

Bagerst fra venstre: 
Alexander Sascha, Alvadon Ferati, Frederik Asmussen, Lars Moldt, Jonas Kirkegaard, Casper 
Petersen, Jonas Stistrup, Jeppe Andersen, Tr. Carsten Schwaermer 
Forrest fra venstre: 
Renato Agushi, Abdes Benslimane, Emil Jessen, Mads Andersen, Simon Carstensen, Nikolaj Mik-
kelsen 
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Nordborg 



www.nb-arkivportal.dk  

U12 drenge 
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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” 

Her som appetitvækker tre eksempler med billeder fra 1909, 1970 og 2009. 
                                                                                                                                                          Peter Glock 

http://www.nb-arkivportal.dk


  

  

  

  

www.danskebank.dk 
 

Tænk på penge 
når det passer dig... 
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Sønderborg Afdeling 

Perlegade 9 

Sønderborg 

Jyllandsgade 19 

Tlf. 74 42 27 76 
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NB dagen 2014 
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Nord-Als Boldklub afholdt fredag d. 

4. juli NB dagen 2014, hvor den 

danske sommer viste sig fra sin al-

lerbedste side.  
 

NB dagen er sæsonafslutning for 

hele klubbens ungdomsafdeling og 

er dermed en tilbagevendende begi-

venhed, som de seneste år har ud-

spillet sig på mange forskellige må-

der. Netop derfor er NB dagen ble-

vet meget populær, hvilket tydeligt 

viste sig på forhåndstilmeldingen til 

fælles spisningen, som i år talte 

hele 195 børn, unge og voksne. En 

fantastisk opbakning, som var med 

til at det samlede deltagerantal ved 

NB dagen 2014 overskred 200.  
 

Dagen bød på udlevering af medaj-

ler, kåringer og mangeartede aktivi-

teter som sumobrydning, flødebolle 

kastemaskine, fodrundbold, samt 

Nord-Als Boldklubs fodboldtivoli. 

Derudover bød NB dagen på fælles 

spisning, WM fodbold i tv og socialt 

samvær som varede helt ud på nat-

ten.  
 

Alle ungdomshold blev på skift kaldt 

op på tribunen, hvor de blev præ-

senteret og fik uddelt medaljer og 

pokaler, foran et stolt forældre pub-

likum, som ivrigt fotograferede de-

res glade børn og deres trænere.  
 

Ved de yngste årgange var der me-

daljer til alle spillere, mens der fra 

U10 og opefter blev valgt en årets 

fighter pr. hold, samt en årets spil-

ler pr. årgang.  
 

Kåringerne var ventet med stor 

spænding, som blev fuldt op af 

klapsalver og store smil.  
 

At bespise knap 200 mennesker er i 

sig selv en stor opgave, men det 

klarede arrangørerne med stort bra-

vur og alle fik dejligt grillkød samt 

salat serveret uden den store ven-

tetid. NB dagen 2014, blev arrange-

ret af et hold af meget engagerede 

NB mødre, som på bedste vis havde 

styr på tingene og fik sat deres 

mænd og andre frivillige i gang med 

de mange opgaver.   
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 OK Benzinkort 

Tank penge til Nord-
Als Boldklub 
Få et OK Benzinkort til billig 
benzin og diesel, og støt Nord-
Als Boldklub 
Nord-Als Boldklub har en sponsoraf-

tale med OK, der er bygget op om-

kring OK Benzinkortet. Når du op-

retter et OK Benzinkort gennem os, 

støtter OK Nord-Als Boldklub med 6 

øre pr. liter benzin eller diesel, du 

tanker på kortet. Derudover modta-

ger vi en bonus, når du første gang 

har tanket 500 liter på dit OK Ben-

zinkort. 
 

Så få et OK Benzinkort, og tank 

penge til Nord-Als Boldklub. 

Få et OK Benzinkort. 
 

Har du spørgsmål, er du velkom-

men til at kontakte Jens Hansen på 

24 43 50 58. 
 

Med et OK Benzinkort i hånden kan 

du tanke billig benzin og diesel på 

mere end 670 OK-tankstationer 

over hele landet. Læs mere om dine 

muligheder med OK Benzinkort her. 
 

Hos OK kan du også købe billig fy-

ringsolie, el og varmepumper. Du 

kan bestille døgnet rundt. Gå ind på 

www.ok.dk, eller ring 70 10 20 33. 

 

Se mere på NB’s hjemmeside. 

Vi har i øvrigt sponsornummer   561497 

http://www.ok.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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På besøg ved Hans Lage 
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Fra arkivportalen - Hans Lage 
Sportens udsendte var på besøg 
hos Emmy og Hans Lage på Holm-
gade i Nordborg. Emmy og Hans var 
vært ved en kop kaffe - og selvføl-
geligt bød de også på wiener brød, 
småkager og chokolade. Det var 
super hyggeligt - og snakken gik 
om både fodbold, ferieminder samt 
udviklingen på Nordals. 
 

Hans Lage har som spiller både spil-
let i Nordborg Ungdomsforening 
(NU), Nordborg Sportsforening 
(NSF), Nordborg Idrætsforening 
(NIF) og i Nord-Als Boldklub.  
 

For at kunne spille fodbold i Nord-
borg Ungdomsforening, NU, så skal 
vi altså helt tilbage til tiden før 
1952, idet Nordborg Sportsforening, 
NSF, blev grundlagt i 1953. Årsagen 
hertil er en anden historie. Men helt 
kort handlede det om, at spillerne 
vil 
spil-
le 

kampe under JBU. Således er vi jo 
på besøg hos en mand, der er lidt 
oppe i årene. Hans Lage er født i 
1924 og fyldte 90 år tidligere i år. 
Havde jeg ikke vidst det, så ville det 
aldrig have faldet mig ind, at Hans 
havde så høj en alder. Hemmelighe-
den må ligge ved, at han har en 
ung kone. Emmy er kun midt i 80’-
erne. Parret blev gift i 1950, så næ-
ste år taler vi om krondiamantbryl-
lup! 
 

På billedet nedenfor ses Hans Lage 
midt i bagerste række. Det er et 
foto fra ca. 1950, og det er hentet 
fra NB’s Arkivportal www.nb-
arkivportal.dk 

http://www.nb-arkivportal.dk
http://www.nb-arkivportal.dk


Hans kommer oprindeligt fra Adsbøl 
ved Gråsten, hvor han som dreng 
også har spillet fodbold. Som 14 
årig flytter Hans hjemmefra, og han 
flytter til København. Ja, som 14 
årig! Det var ikke let, at skulle af 
sted i så ung en alder. Men sådan 
var det på det tidspunkt (1938). I 
København spiller Hans for Østerbro 
Boldklub og de træner og spiller i 
Fælledparken. Hans fortæller, at de 
til træningen kunne følge datidens 
dygtige og kendte spillere – bl.a. 
Helge Bronnée og Carl Åge Præst, 
som begge blev professionelle og 
som spillede på landsholdet.  
 

Hans kommer sidenhen ind til Gar-
dehusarregimentet i Næstved, hvor 
han bliver kendt som både dygtig 
og meget atletisk. Atletikken i 
Næstved får gavn af hans hurtig-
hed. Her løber Hans 100 meter løb 
ved forskellige stævner. En 100 me-
ter på 11,2 sekunder fortæller om 
Hans Lages hurtighed. Hans blev 
også opfordret til at fortsætte ved 
husarerne som korporal. Men hertil 
takkede han nej.  
 

I stedet vendte han i 1946 igen 
hjem til det sønderjyske. Med sine 
fine papirer fra militæret, fik Hans 
job ved postvæsenet i Gråsten, 
hvorfra han blev forflyttet til Post-
væsenet i Nordborg i 1947. Dermed 
kunne et langt liv i Nordborg tage 
sin begyndelse. Emmy mødte han 
meget hurtigt, eftersom han fik et 
værelse hos Emmys forældre, som 
drev Dreyers Delikatesseforretning 
på Storegade i Nordborg - der hvor 
Skæve Thorvald lå og hvor der nu 
er Asian Wokhouse.  
 
I 1950 (de skulle jo lige giftes først) 
begyndte Emmy og Hans at bygge 
hus på Holmgade. Grunden blev 
købt for 1500 kr. via pastor Blich-
feldt, idet markerne på vej ud mod 
Holm var ejet Nordborg Kirkesogn. 

Hans gravede selv ud til kælderen 
og han gravede ligeledes afløbet 
ned til Nordborg Bæk. Så var kloa-
keringen på plads! 
 

I 1952 var huset bygget færdigt og 
Emmy og Hans flyttede ind. Siden 
hen kommen sønnen Allan til. Allan 
Lage blev sammen med drengehol-
det under ledelse af Christen Løbner 
Sønderjysk mester i 1967. Men det 
er også en anden historie… 
 

Tilbage til Hans. Fodbold-træningen 

foregik før 1950 på den mark, der 

nu engang blev stillet til rådighed. 

Man startede lige med at rydde 

værste væk efter hestene, så kunne 

der spilles. 

 

På besøg ved Hans Lage 
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Hans Lage 
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Der blev trænet 1-2 gange om ugen 

og kampe kunne spilles på banen i 

Holm. Det var under en kamp i 

Holm at Emmy blev overfaldet af en 

undsluppet abe, som endda nåede 

at bide hende. Dette til stor mor-

skab for veninden Birthe Siegfried, 

kone til spilleren Hans Siegfried. Ja, 

dengang fandtes der aber i Holm. 

Hans var derimod bidt af fodbolden, 

så han kunne jo ikke bare midt i 

kampen komme Emmy til undsæt-

ning. Hvad der blev af aben, melder 

historien ikke noget om.  Men jeg 

har nu været til Holm Cup mange 

gange. Det lader til, at aben har 

fundet andre græsgange. 
 

I 1951 blev de nye baner ved Nord-

borg Skole så indviet. Så fik fodbol-

den bedre vilkår og der var også 

mulighed for omklædning på sko-

len. Transporten til udebanekampe 

foregik på lastbil, hvor der så blev 

anbragt en bænk på ladet. Der har 

sikkert været en god opvarmning til 

kampene, når man skulle holde 

godt fast for ikke at blive kastet 

rundt på turen.  
 

Hans fortsatte med fodbolden helt 

op i 70’erne. I 1972 fik Hans Lage 

overrakt en platte af seniorformand, 

Knud Poulsen. Platten markerede 

Hans´s 25 års jubilæum som fod-

boldspiller på Nord-Als. Og det var 

helt sikkert ikke almindeligt, at man 

fortsatte med spillet, når man var 

oppe i årene. Det er jo mere almin-

deligt i  heldigvis. Fotos nedenfor 

viser både begivenhed og platte. 

Knud Poulsen holder både tale og 

platte.  
 

Hans og Emmy lever et godt pensi-

onistliv, hvor de ser tilbage på et 

langt liv med rejser til bl.a. Italien, 

Østrig, Tyskland, Mallorca, Canada. 

Nu går turen til Kegnæs, hvor de 

fast kommer i hele sommerhalv-

året. Her har de efterhånden kom-

met i 50 år. 

Ellers er Hans og Emmy ivrige keg-
lere. Hans er blevet æresmedlem i 
Kegleklubben. Hans vinterbader og 
er i øvrigt en aktiv mand på alle 
mulige fronter. Nutidens Hans Lage 
ses her nedenfor (Emmy ville gerne 
springe fotograferingen over!).  
 

Stor tak til Emmy og Hans for et 

indblik i et langt liv - og en stor del 

med fodbold. 
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 Lørdag d. 7. Juni 2014 var U12 pigerne 

til et super hyggeligt Cup i Broager. 

Vejret var dejligt, pigerne var i godt hu-

mør og klar til kamp. 
 

Det blev til et par timer i sejrens ånd. 

Pigerne løb totalt af med sejren. Der var 

sammenspil, de kaldte på bolden, tilbød 

sig selv, ja det var nogle super gode 

kampe. Da alle pigerne var fuldt opsatte 

på at ville være på banen, kæmpe og 

være med til at få scoret nogle mål, blev 

aftalen at pigerne på skift tog en halvleg 

som målmand. 

Den første kamp blev spillet mod BNS og 

vores piger løb af med sejren 5-0. 

Den anden kamp som blev spillet mod 

Hørup vandt pigerne med 3-0, og den 

tredje og sidste kamp vandt de 2-0 mod 

BUI. Disse tre super gode kampe, gav 

dem selvfølgelig en plads i finalen. 
 

I finalen spillede de mod Hørup igen, og 

denne gang vandt de 5-0. 

Det var en rigtig dejlig dag, og et super 

hyggeligt arrangement. 
                                              Lars Jensen 

Pause gymnastik med vejrmøller 
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Så er regnskabet for fest i by 2014 

gjort op, og igen i år kan det ses på 

regnskabet, at vi havde vejret med 

os. Vi havde fået et godt program 

sat sammen. Så igen i år  bliver der 

overført et pænt beløb til  Nordals 

Boldklubs ungdomsafdeling.  
 

Vi startede torsdag med et løb 

rundt om Nordborg sø, med flere 

løbere end vi plejer. Torsdag aften 

prøvede vi noget helt nyt,- live mu-

sik som var en succes, så det prø-

ves næste år igen.  
 

Damefrokosten var total udsolgt. En 

super stemning under hele froko-

sten,- og efterfølgende aften, det er 

nogle år siden vi har prøvet det. 

Hyggeeftermiddagen med under-

holdning af Sønderborg harmonika 

klub, samt Bjørn & Johnny fra Kan-

dis slog alle rekorder med 305 per-

soner til hygge og spisning.  
 

Herrefrokosten var med nye tiltag,- 

levende musik og pyntet op til en 

rigtig herrefrokost. Herrerne fik be-

søg af 2 meget søde cult piger, som 

sørgede for jæger bombs til herrer-

ne, disse tiltag har givet meget ros 

tilbage til os. 

Søndag havde vi vores fodboldtur-

nering for U10 drenge, som gik rig-

tig godt, blev spillet på banerne der 

ligger ved Nordborg skole: 
 

Sønderborg Garden var med deres 

opvisning på pladsen. Samt Tivoli 

havde nedsatte priser på deres kø-

rende forlystelser. Og igen i år hav-

de vi besøg af ansigts malerne, som 

malede børnene på pladsen gratis, 

dette er altid en stor succes. 
 

Da Klokken blev 17.00 lukkede og 

slukkede fest i by 2014 for i år. 

Alt dette kunne ikke lade sig gøre, 

hvis vi ikke havde haft alle jer frivil-

lige hjælper, så endnu engang. 

Tusind tak for hjælpen og på gen-

syn i 2015. 
                          Poul Antonisen  
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