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Bundgaard Sport og Tøj Cup 2015 
 

Lørdag d. 7. marts var det igen så vidt, de ”gamle” drenge i oldboys-

afdelingen skulle igen på græs. Eller som man kunne læse på forsiden 

af Jyske Vestkysten dagen efter, ”Forårskåde bedsteforældre løb på 

banen iført skiundertrøje, strikhuer og murerhandsker, da Nordals 

Boldklub lørdag holdt årets første udendørs fodboldkampe for gamle 

drenge. ” 

Jeg kan måske ikke helt genkende det billede avisen tegner - men en-

kelte bedstefædre var der da med  
 

Det var nu 27. gang oldboys afdelingen kunne starte fodbold sæsonen 

med denne lille turnering. På denne herlige forårsdag var der mødt 27 

spillere op. Så vi kunne lave 4 hold, Liverpool, Manchester U, Brøndby 

og FC København, der spillede alle mod alle.  

Efter et par timers fodbold og nogle spændenden kampe, kunne der 

kåres et vinderhold. For at finde vinderholde skulle der dog lidt regning 

til, man skulle helt ud og kigge på flest scoret mål, da båd point, inde-

byrds kampe og målscore var ens. Men slutresultatet blev at Liverpool 

vandt foran Manchester og Brøndby. 
 

Efter et par herlige timer ude på træningsbanen, var der tid til et par 

mindst lige så hyggelige timer i klubhuset.  
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Formanden har ordet 

Det nye NB år 

Et nyt år er nu godt i gang og man-

ge hold er i gang med træningen 

henimod forårssæsonen. Nogle var 

måske endda som forårskåde køer, 

da de kom ud for at trille med bol-

den igen. Jeg er i hvert forårskåd og 

spændt på NB-året 2015. Det bliver 

et spændende år, med mange akti-

viteter, glade og festlige stunder 

både på – og udenfor banen, men 

også et år med udfordringer.  
 

På generalforsamlingen d. 30. janu-

ar, præsenterede NB et underskud 

på 53.476 kr. for regnskabsåret 

2014. Det lyder umiddelbart vold-

somt og enhver med lidt sans for 

økonomi kan se, at et sådant resul-

tat kræver handling og ikke mindst 

rettidig omhu. Vi kan i NB leve med, 

at enkelte år giver underskud i den 

størrelsesorden, men det må natur-

ligvis ikke forsætte sådan i alt for 

mange år. Underskuddet skyldes 

først og fremmest investeringer som 

klubben har gjort for at opretholde 

det niveau vi har været dygtige til at 

opbygge gennem de senere år, men 

det skyldes også manglende indtæg-

ter.  
 

Det sportslige niveau vi har i NB lige 

nu er rigtig godt. Vi har flere spillere 

og flere hold end på samme tids-

punkt i 2014 og dette gælder både 

på ungdoms – og seniorsiden.  
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Formand  

Jesper Larsen 

Mobil: 4055 0759 

E-mail:  

jesper_sporten@hotmail.com 

 Fortsættes på næste side>>> 

Adresseændring 

Så husk at meddele det til NB 

Dette gøres til 

miw@mwerner.dk 



Vores trænere, ledere og hjælpere 

gør et kæmpe stort stykke for at 

dette niveau kan opretholdes -og 

det kræver altså hårdt arbejde! 
 

Niveau kræver ressourcer, både 

økonomiske ressourcer og frivillige 

mennesker. Det er lige netop om-

kring ressourcer vores udfordring 

ligger.  
 

Vi har brug for flere frivillige 

både som trænere, ledere og 

hjælpere. Derfor er det vigtigt 

for mig at sige, at vi alle har et an-

svar for vores klub. Det er vigtigt at 

man som forælder til børn i klubben 

eller som senior/old boys/

veteranspiller giver en hånd med 

når der er brug for det – og så må 

man hellere end gerne tage naboen, 

kollegaen, manden, konen, kære-

sten eller kammeraten med!  
 

Så opfordringen herfra lyder: Sig ja 

og bidrag med frivillighed, når en-

ten et udvalgsmedlem eller Hjælpe-

banken prikker dig på skulderen 

eller ringer. Alle kan bidrage med 

noget.  
 

Vi er også nødt til at finde nye ind-

tægtsmuligheder, for at opretholde 

vores økonomiske fundament og 

gerne undgå underskud i 2014-

størrelsesordenen fremover. Vi må 

tænke nyt og finde nye veje, da de 

tidligere indtægtskilder ikke alle 

sammen er så lette eller gunstige 

som før. Har man i øvrigt bud på 

eller viden om nye og/eller alterna-

tive muligheder for indtægter må 

man meget gerne kontakte mig.  
 

Bestyrelsen har gennem 2014 ar-

bejdet med en tilpasning af organi-

sation i NB og den der kan der læ-

ses mere om andetsteds i denne 

udgave af Sporten. Tilpasningen 

skal være med til at sikre niveauet, 

flere frivillige, nye indtægts mulig-

heder; kort sagt sikre NB fremover. 

Det er bestyrelsens ansvar at orga-

nisationen kommer til at fungere, 

men NB er vores alles ansvar.  
 

Slutteligt vil jeg lige endnu en gang 

have lov til at glæde mig over at 

der til vores ordinære generalfor-

samling d. 30. januar, deltog hele 

50 medlemmer. Det er nærmest 

unikt at en forening af NB´s størrel-

se kan mønstre så mange til en ge-

neralforsamling og det viser at NB 

betyder meget for mange. Tak til 

alle dem der mødte op og bidrog til 

en god aften.  
 

Jeg ønsker alle en rigtig god forårs-

sæson og glæder mig til at møde jer 

alle ude på banerne, i klubhuset 

eller i forbindelse med NB arrange-

menter.  
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Jesper Larsen-

Formand  

Formanden har ordet 



Hjertestarter og førstehjælpskursus 

I forbindelse med den hjertestarter, 

som snart vil hænge ved Nordals 

Boldklubs klubhus, blev der lørdag 

den 21. februar 2015 afholdt et før-

stehjælpskursus, hvor instruktion af 

hjertestarter var en del af indhol-

det. Kurset var udbudt af DBU Jyl-

land og 13 personer med tilknytning 

til Nordals Boldklub deltog i kurset, 

hvor vi startede med Førstehjæl-

pens grundlæggende principper: 
 

A – Airway (Frie luftveje) 

B – Breathing (Vejrtrækning) 

C – Cirkulation (Kredsløbet og hjer-

tet) 

 

Efter grundig gennemgang af vores 

dygtige instruktør, arbejdede vi 

med punkterne i form af gruppear-

bejde og videre til praktiske øvelser 

på dukker, som gav en god fornem-

melse af, hvad der sker med krop-

pen, når man yder førstehjælp i 

form af hjertemassage.  
 

Det kræver armmuskler at holde en 

person i live ved hjertemassage, 

men følelsen af, at der rent faktisk 

er noget man kan gøre, er rar at 

kunne tage med sig videre. 
 

Efter en dejlig frokost i NIC’s cafe-

teria fortsatte kurset med instrukti-

on i brug af hjertestarter og igen 

praktiske øvelse på dukker. Jeg vil 

vove den påstand, at ALLE uanset 

kursus eller ej, vil kunne betjene en 

hjertestarter, så tøv ikke, skulle du 

nogensinde stå i en nødhjælpssitua-

tion. Hjertestarteren fortæller dig 

højt og klart, hvad du skal gøre 

hvornår og hvis hjertet ikke har 

brug for hjælp vil den aldrig støde.  
 

Kurset blev afsluttet med rollespil, 

hvor RICE (Ro, Is, Compression & 

Elevation) blev berørt, RICE er pri-

mært det der bliver brugt i forbin-

delse med fodboldbaner og heldig-

vis for det. Vi fik forbundet hinan-

den og fik en god snak om vigtighe-

den af bl.a. is som smertedæmper 

og kompression ved vrid og ved 

blødninger. 
 

Alt i alt en rigtig hyggelig og meget 

lærerig dag, der bestemt ”klædte os 

på” til evt. nødsituationer. 
 

Brugbare Apps: 

112 app   

Akuthjælp 

Hjertertestart 
Jette Axelsen 
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Tilbud til ungdomsspillere 
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Fortsættes på næste side>>>

Nord-Als Boldklub præsenterer igen i år et flot tilbud til alle spillere i Ung-

domsafdelingen. 

NB giver 100 kr. i tilskud til et af de 3 tilbud.  

Du har selvfølgelig også mulighed for at købe alle 3 tilbud. Uanset hvor 

mange dele du køber, vil dit tilskud fra NB udgøre max. 100 kr. pr. spiller.  

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

   

Træningsdragt 

Pris: 300 Kr.  

(200 kr.)  

Shorts og T-shirt 

Pris: 250 Kr.  

(150 kr.) 

Sportstaske 

Pris: 200 Kr.  

(100 kr.)  

Tøjet/task, købes hos  

”Bundgaard Sport & Tøj” i Nordborg.  

Alle sæt er inkl. NB-logo.  

Ønsker du navn trykt på, koster det 50 kr. 

Tilbuddet gælder frem til den 1-5-2015  



Fodboldlinje på Nordals Skolen 

NB har indgået et samarbejde med 

Nordals Skolen, som betyder at 7. 

klasse fra skoleåret 2015/2016 til-

bydes en fodboldlinje i forbindelse 

med deres skolegang. Fodboldlinjen 

sikrer at eleverne, udover de obli-

gatoriske idrætslektioner, tilbydes 

fodboldtræning 5 lektioner ugent-

ligt. Fodboldlinjen er én af tre nye 

linjer, som 7. klasse vil blive tilbudt. 

I løbet af foråret vil de kommende 

7. klasses elever på Nordals Skolen 

aflevere motiverede ansøgninger til 

skolen omkring deres ønske om lin-

je for skoleåret 2015/2016. 
 

Som det ser ud nu, vil fodboldlinjen 

tilbyde morgentræninger mandag 

og fredag, samt emneuger med fo-

kus på kost, sund livsstil og anato-

mi. Træningerne vil foregå på ba-

nerne/hallen ved Nordals Idræts-

center, hvor NB stiller træningsef-

fekter, samt klubhuset til rådighed. 

Fodboldspillet kan derudover på 

nogle tidspunkter være udgangs-

punkt for undervisningen i andre 

fag. 
 

Der vil være tilknyttet tre lærere fra 

Nordals Skolen til fodboldlinjen:  
 

Jan Nino Jørgensen, som har DBU´s 

A-licens og tidligere bl.a. har været 

træner i Silkeborg. 
 

Oliver Jon Christensen, mangeårig 

idrætslærer på Nordals Skolen, fod-

boldspiller, samt forælder til aktive 

spillere i NB.  
 

Frank Andersen, viceskoleleder, 

samt træner for NB´s U9/10, fod-

boldspiller, samt forælder til aktive-

re spiller i NB.  
 

Formålet med den nye fodboldlinje 

og de to andre linjer, er at motivere 

eleverne i hverdagen i forbindelse 

med deres skolegang og skabe soci-

ale fællesskaber på tværs af klas-

serne på årgangen.  
 

Etableringen af fodboldlinjen er et 

samarbejde mellem NB og Nordals 

Skolen og kan lade sig gøre efter 

skolereformen, som trådte i kraft i 

forbindelse med skoleåret 

2014/2015. Reformen indeholder 

krav om linjer i udskolingen, hvor 

fodboldlinjen altså bliver en af lin-

jerne.  

Fodboldlinje 
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Fodboldlinje 
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Som alt andet nyt så vil fodboldlin-

jen også have en opstartsfase, men 

både NB og Nordals Skolen tror på, 

at linjen er den rigtige vej at gå, 

specielt når man ser på den kom-

mende 7. klasse på Nordals Skolen, 

som rummer en del fodboldinteres-

serede elever. Derudover så har 

skolen for øjeblikket lærerressour-

cer til rådighed, som kan løfte en 

fodboldlinje op på det niveau, som 

både Nordals Skolen og NB ønsker. 

For som alt andet, så kræver nye 

tiltag kvalitet og niveau.  
 

For skolen er målet med fodboldlin-

jen at motivere eleverne til at gå i 

skole og for NB er målet at dygtig-

gøre vores nuværende medlemmer, 

tilbyde dem yderligere kvalificeret 

træning og viden om sundhed, samt 

forhåbentlig få flere medlemmer. 

Derudover skal fodboldlinjen være 

med til at inspirere vores egne træ-

nere til den daglige træning, da fod-

boldlinjen naturligvis er et samar-

bejde mellem NB´s trænere og de 

tidligere nævnte lærere.  Sidegevin-

sten ved fodboldlinjen bliver bl.a. 

for NB, at Jan Nino Jørgensen i løbet 

af det kommende år vil gennemføre 

træningspas med klubbens ung-

domshold, som kan inspirere de nu-

værende NB-trænere, samtidig med 

at han vil hjælpe med råd og vejled-

ning.  NB  vil altså få gavn af, at 

klubben via fodboldlinjen, vil få til-

knyttet til træner med DBU´s A-

licens. 
 

Perspektiverne i fodboldlinjen er for 

mig at se rigtige gode, både for NB 

og for Nordals Skolen.  

Jesper Larsen,  

Formand Nord-Als Boldklub  



Generalforsamling 2015 
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Fredag d. 30. januar afholdt 

Nord-Als Boldklub sin ordinære 

generalformsaling i NB’s klub-

hus. 
 

Hele 50 medlemmer mødte op og 

alle deltog i den hyggelige fælles-

spisning i Nord-Als Idrætscenters 

cafeteria inden selve generalforsam-

lingen 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. 
 

Et deltagerantal på hele 50, vidner 

om at NB’s generalforsamling er et 

tilløbsstykke og om at klubbens 

medlemmer sætter en ære i, at føl-

ge med i årets gang i deres klub. 

Derudover nyder medlemmerne det 

hyggelige samvær, som generalfor-

samlingen i aller højeste grad også 

rummer.  
 

Club 22 formand og tidligere NB-

leder Mogens Christensen blev valgt 

som dirigent og skulle dermed styre 

forsamlingen. Dette klarede Mogens 

på fornemste vis.  
 

NB-formand Jesper Larsen lagde i 

sin beretning vægt på de mangear-

tede aktiviteter og initiativer et år i 

Nord-Als Boldklub byder på. Derud-

over lagde han stor vægt prioriterin-

ger og investeringer i klubben og 

deres betydning for klubbens nuvæ-

rende stærke bredde niveau. Afslut-

ningsvis havde han stor fokus på 

udvikling af klubben, samt ansvars- 

og ressourcefordeling, med henblik 

på fremtidssikring af klubbens ni-

veau. 
 

Senere fremlagde ungdomsformand 

Kristian Dreyer, seniorformand 

Klaus Kjærgaard og oldboysformand 

Klaus Tonnesen deres beretninger, 

hvorefter kasserer Michael Werner 

fremlagde regnskab for 2014, bud-

get for 2015 og til sidst blev kontin-

gentsatserne for 2015 vedtaget 

uden ændringer i forhold til 2014. 
 

Der var nyvalg til Mikael Kjærgaard, 

som erstatter Jens Chr. Hansen som 

medlem af bestyrelsen, samt nyvalg 

til Jørgen Bundgaard, som erstatter 

Alfred Hansen, som suppleant til 

bestyrelsen.   
 

I øvrigt var der genvalg til:    

Formand Jesper Larsen    

Seniorformand  Klaus Kjærgaaard 

 Oldboysformand  Klaus Tonnesen  

 Bestyrelsesmedlem  Anders Ebsen 

 Ungdomsudvalgsmedlem  Jan Wind 

Revisor  Carlo Meyer 

Resvisorsuppleant  Hugo del la Motte 
 

Tillykke med valg og genvalg.  
 



Generalforsamling 2015 
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Afslutningsvis fik NB-leder Preben 

Lund Christensen tildelt DBU Jyl-

lands Sølvnål for snart 25 års leder-

arbejde i NB. Preben er i dag redak-

tør på klubbladet Sporten og web-

master på klubbens hjemmeside. 

Derudover har Prebens store arbej-

de for pige- og kvindefodbolden stor 

betydning i klubben den dag i dag. 

Stort tillykke til Preben med det 

flotte og velfortjente hæder.  
 

Slutteligt blev der trukket lod i NB´s 

støttemedlemslotteri for 2014, hvor 

vinderne blev: 
 

2000 kr. Jette Axelsen 

1000 kr. Kim Hansen 

500 kr. Freddy Naef 

500 kr. Kristian Dreyer 

500 kr. Kurt Nissen 

500 kr. Dorthe Bay Bennedsen  

NB’s bestyrelse 2015 

Formand  Jesper Larsen 

Kasserer  Michael Werner 

Ungdomsformand   Kristian Dreyer 

Seniorformand  Klaus Kjærgaard 

Oldboysformand  Klaus Tonnesen 

B.medlem   Mikael Kjærgaard 

B.medlem   Anders Ebsen 

B.medlem   Ken Christiansen 

B.medlem   Thom Jørgensen 

B.suppleant  Jørgen Bundgaard 

B.suppleant  Ken Wonsyld 
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Dif dommerkomite 

Bundgaard Sport og Tøj Cup 2015 - vinderne 
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I en verden fyldt med ufred, sult og 

sygdom, er der én ting, der altid 

kan samle folk – Fodbold og sport i 

det hele taget. En ”krig” der kan 

vindes og tabes uden mistede liv, 

en ”krig” uden våben og en ”krig” 

der til enhver tid skaber leg og glæ-

de. 

Det er Støvlecentralen en stor glæ-

de endnu engang, at kunne berette 

om, at vi I fællesskab har kunnet 

sende 11 par fodboldstøvler til Afri-

ka – Fodboldstøvler, som helt sik-

kert kommer til at skabe glæde. 
 

Samtidig har Støvlecentralen mod-

taget en masse ”nye” støvler, afle-

veret hos Bundgaard sport & tøj, 

flotte og meget brugbare Støvler – 

TAK - mangler du Støvler så tøv 

ikke, tage endelig kontakt til os på 

tlf. 61799634 (efter kl. 16.00)  
 

Støvlecentralen i tal: 

Sendt til Afrika: 29 par 

Solgt til NB spillere: 14 par 

Beholdning pt.: 27 par (ude) + 9 

par (inde) 

Økonomi: Kr. 1.000,00 indgået til 

NB - Ungdomsafdeling  
Jette Axelsen 

Nyt fra støvlecentralen 
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Fest i by program 2015 

 

Torsdag den 30. april 

16.00 Fyraften i Ølteltet og Pølseboden – specialpriser indtil kl. 18.00 

18.00 Festpladsen åbner med Kjærs Tivoli og Fest i By-boder samt 
Kræmmermarked. 

18.00 Søløbet starter og slutter på P -pladsen ved Tivoli.  
Ruten er på 7,44 km. og går hele søen rundt. 

21.00 Torsdag LIVE 
Livemusik  
Entré: 20 kr.  

02.00 Festpladsen lukker. 

Fredag den 1. maj 

14.00 Damefrokost i Festteltet. Musik ved OS3. 

14.00 
Festpladsen åbner med Kjærs Tivoli og Fest i By-boder samt 
Kræmmermarked. 

18.30 Festteltet åbner. 

20.00 OS3 spiller op til dans i Festteltet. 

02.00 Festpladsen lukker. 

Lørdag den 2. maj 

13.00 Hyggeeftermiddag i Nordborghallen ved Luffes Plads med Bjørn 
og Johnny og Sønderborg Harmonikaklub.  
Der er amerikansk lotteri.  

13.00 Festpladsen åbner med Kjærs Tivoli, Fest i By-boder og kræmme-
re. 

17.00 Herrefrokost 
Menu endnu ikke fastlagt.  

21.00 FESTAFTEN i Festteltet – Fri entré. TIP TOP DUO spiller op til dans  

02.00 Festpladsen lukker. 

Søndag den 3. maj 

11.00 Fodboldturnering, Fest i By-cup for U10 drenge. 

12.00 Festpladsen åbner med Kjærs Tivoli og Fest i By-boder samt 
Kræmmermarked. Der er nedsatte priser på alle de kørende forly-
stelser. 

12.00 Gratis sildebord i Ølteltet, som er sponseret af JM -
Madexpressen, Sildebordet slutter kl. 13.30 

12.00 Børneunderholdning: Gratis ansigtsmaling for børn. 

14.00 Green Forest Pipe Band underholder på festpladsen. 

 17.00 Fest i By 2015 slutter - På gensyn i 2016. 

http://festiby.dk/deunges.html
http://festiby.dk/damefrokost.html
http://www.os3.dk/
http://festiby.dk/hyggeeftermiddag.html
http://festiby.dk/herrefrokost.html


  

  

  

Sønderborg 
Jyllandsgade 19 
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Klubhuset 
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Med nye flotte trøjer er klubhuset parat til den nye sæson 

For 8. år i træk arrangerer Fest i By 

en rigtig herrefrokost, som vi, stolt 

må sige, er blevet en tradition. For 

allerede det andet år, Herrefrokosten 

blev afholdt, blev det en succes, hvor 

alle billetter blev udsolgt. 

Igen i år vil der være SPECIALØL i 

baren. Efter mange opfordringer vil 

man under Herrefrokosten, ud over 

fadøl, vand og diverse spiritus, og-

så kunne købe New Castle Brown 

Ale, Ale No. 16 og Corona Extra.  

Billetter á 150 kr. inkl. 1 fadøl sælges hos  

Fest i by 
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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 Thom Jørgensen 

på 22 18 24 81. 
 

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. 

 Lottospil 

Vi har i øvrigt sponsornummer   561497 

Husk lottospil hver onsdag i Havnbjerg Skole 

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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Årets NB 'er 2014 

Knud Asmussen 



På tur med U14 drengene 
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Se også side 16 



En lille status fra U14 drenge hol-

det. 
 

Vi har haft 2 hold med i indendørs 

turneringen, før jul måtte vi des-

værre melde afbud til en turne-

ringsrunde som nok kostede os en 

plads i A rækken. 
 

Efter jul havde vi så 2 hold med i B 

rækken, det var lidt af en mærkelig 

række da alle hold var forskellige 

fra gang til gang. Vi sluttede på 1. 

og 2. pladsen og det var kun mål-

forskellen der afgjorde hvilket hold 

der vandt rækken, begge hold fik 

16 point og vi håbede på at det var 

nok til begge hold gik videre til regi-

onsfinalerne, desværre lykkes det 

ikke. 
 

Ved regionsfinalerne blev det til 1 

uafgjort og 3 tabte, drengene var 

ikke helt op på dupperne den dag. 

 

Vi havde også tilmeldt et futsal hold 

som blev nr.4 det var kun et neder-

lag til SUB 2 med 1 mål der gjorde 

at vi ikke fik en 3. plads. 

Alt i alt en god indendørs sæson, vi 

har nu trænet udendørs i et stykke 

tid og der er fint opbakning fra 

drengene. 
 

Vi er tilmeldt i træningsturneringen 

hvor det foreløbig er kommet en 

sejr i hus på hele 8-0. 
 

Forårsturneringen skal vi igen spille 

i A rækken og vi glæder os til vi 

skal i gang. 
 

Vi har desværre måtte sige farvel til 

2 spiller og det er selvfølgelig ikke 

så sjovt, vi må så bare rykke lidt 

mere sammen for at få det til at 

lykkes. 

          Lars og Palle 

U14 drengene 
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U14 drenge på Linak Arena d. 15. marts 



Arkivgruppen 

20 

Nyt fra Arkivgruppen 

I  gruppen, som senest har supple-

ret sig med Anders Ebsen, som er 

vor kontakt-mand til bestyrelsen,  

er vi i disse uger i færd med at 

ajourføre og optimere den beståen-

de arkivportal, hvor der hele tiden 

sker forbedringer, ligesom der kom-

mer nye dokumenter til. Billederne 

er blevet større, og hovedparten er 

blevet forsynet med navne på de 

afbildede  personer. 

Alle  gamle klubblade bliver gen-

nemgået, og det kan roligt fastslås, 

at der er mange ”guldkorn” at hen-

te her, bl.a. i mappen KURIOSITE-

TER. 

Gruppens ambitiøse mål  er at for-

syne samtlige billeder, det er flest 

holdfotos, med navne. P.t. eksiste-

rer der ca. 75 sider indeholdende 

over 100 fotos, hvor der savnes 

navne, og her især på hold-

billederne. 

Det står gruppen klart, 

at det nok ikke er muligt 

at lukke alle ”huller”, 

hvorfor eftersøgningen 

nok stoppes i den nær-

meste fremtid, men det 

er vort håb at modtage 

hjælp ”udefra”. 

Hvordan evt. hjælpere 

skal forholde sig, frem-

går af den vejledning, 

man kan læse sig til, når 

man ser et billede på 

portalen, hvor der 

mangler navne. Her findes en let 

forståelig vejledning, som beskri-

ver, hvorledes man nemt og hurtigt 

via en mail kan sende oplysning til 

webmasteren. 
 

Et forsigtigt skøn p.t. er at der me-

nes nu at være omkring 8 – 9000 

dokumenter eller billeder på hjem-

mesiden, og omfanget vokser støt. 

I den nærmeste fremtid går grup-

pen i gang med en ”udvidelse” af 

Portalen, som jo nu i skrivende 

stund  ”kun” rummer klubdoku-

menter  til og med jubilæumsåret 

2009. 

Men glædeligvis kan det oplyses, at 

vi allerede har samlet og modtaget 

en del dokumenter af nyere dato, 

så det tegner meget lovende. 

I takt med, at gruppen nu kommer 

til at beskæftige sig med tiden efter 

2009, fortsætter vi naturligvis med 

at ajourføre og vedligeholde porta-

lens første udgave. 

Fortsættes på næste side>>> 



Man kan konstant finde nye måder 

til at forbedre hjemmesiden, f.eks. 

søge-funktionen, som gruppen ikke 

finder særlig brugervenlig. Den fun-

gerer godt nok udmærket, hvis man 

har et ”sjældent” søgeord, men gi-

ver alt for mange ”resultater” hvis 

f.eks. en Jens Peter Hansen søger 

efter holdbilleder med ham 
 

Det var lidt nyt om det spændende 

projekt, Nord-Als Boldklub’s Ar-

kivportal, og det er vor agt lø-

bende at opdatere ”PORTALEN”, så 

til alle kun dette:  Glæd jer! 

 

Her til sidst vises et ”typisk” billede 

fra PORTALEN som mangler navne. 

Billedet findes fra hjemmesidens 

startside i mappen Ungdomsafdelin-

gen, året 1978 med teksten Dren-

geholdet i Lübeck .........osv.  

Bagerst fra venstre: 

?1, ?2, ?3, Jens Hansen, ?4, Henrik Holm, ?

6, ?7, træner Poul Erik Nielsen, Iver Krogh. 

Forrest fra venstre: 

?9, Bendt Jørgensen, Walter Mygil, ?12, Mi-

chael Nielsen, ?14 
 

Vi siger på forhånd tak for hjælpen! 

Peter, Carl-Erik, Hugo, Bent og An-

ders  
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peterglock@live.dk er adressen du kan bruge hvis du kan hjælpe os med det vi efterlyser på denne side. Du 
kan også aflevere en seddel med ”svaret” i NB’s klubhus hvor der forefindes en postkasse mærket ARKIV-

Det gamle klubhus - billede fra 1990 

mailto:peterglock@live.dk


Club 22 orienterer 
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På sidste kvartalsmøde, der også var 

generalforsamlingen var  

Sekretær Peter Glock og 

Formand Mogens Christensen  

på valg og de blev begge genvalgt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved Fest-i-by står Club 22 for arran-

gementet "Hyggeeftermiddag" lør-

dag eftermiddag den 2. maj.  

Har du lyst til at hjælpe, bedes du 

kontakte Club 22 bestyrelsen. 

     Club 22/Mogens Christensen. 
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U14 d. mod Graasten BK 

Traditionen tro afholdes Damefroko-

sten store bededag, hvor der i Festtel-

tet vil være dækket op til årets fest. I 

år serveres der en lækker buffét med 

kæmpe salatbar.  

Hvis du ikke allerede har sikret dig 

en af de 350 billetter, som sælges 

til Damefrokosten, så kan du nå 

det endnu. Billetten koster 325 kr. 

inkl. buffét samt fri øl, vand, vin og 

Butler Baby (is-te med vodka) ad 

libitum indtil  kl. 18.00.  

Billetten kan købes hos Matas i Nordborg og Nebeling i Guderup. 

Sidste frist for køb af billetter er mandag den 27. april.  

Fest i by 
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Sporten nr. 2. 2015 udkommer i maj 2015. 

Indlæg kan sendes til sporten@nordals-boldklub.dk 

 

Træningstider på anlæg 

HOLD MAN TIR ONS TOR 

U6/7  16.30-17.30   

U8    16.30-17.30 

U9  17.30-18.30  17.00-18.30 

U10/11 18.00-19.30  18.00-19.30  

U12 18.00-19.30  18.00-19.30  

U13/14  18.00-19.30  18.00-19.30 

U17  19.00-21.00  19.00-21.00 

 Piger         

U11/12 17.30-19.00  17.00-18.30    

U12  17.00-18.30 17.30-19.00  

U13/14  17.00-18.30  17.00-18.30 

U17 18.30-20.00   18.30-20.00 

Senior     

Damer 19.00-20.30   19.00-20.30   

Herrer   19.00-21.00   19.00-21.00 

Masters 19.00-20.00       

callto:+4574450500

