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Fodboldlinje på Nordals 
Nord-Als Boldklub har indgået partnerskab med Nordals Skolen, som 

betyder, at 7. klasse i dette skoleår tilbydes en fodboldlinje i forbindel-

se med deres skolegang. Fodboldlinjen havde første dag fredag d. 14. 

august.   

Fodboldlinjen er én af tre nye linjer, som 7. klasse har kunnet vælge, 

hvor eleverne to gange ugentligt er blandet på tværs af klasserne. Ele-

verne har før sommerferien afleveret motiverede ansøgninger og været 

til en samtale, inden de kunne optages på én af linjerne, udtaler vice-

skoleder på Nordals Skolen Frank Andersen.  

Fodboldlinjen sikrer at eleverne, udover de obligatoriske idrætslektio-

ner, tilbydes fodboldtræning 4 lektioner ugentligt. Træningen foregår 

mandag og fredag morgen på banerne ved Nordals Idrætscenter, hvor 

Nord-Als Boldklub stiller materialer og klubhus til rådighed. Derudover 

vil der på sigt kunne tages udgangspunkt i fodbold i andre fag. 

 

Vi er som idrætsforening naturligvis glade for at samarbejde med Nord-

als Skolen for at kunne motivere eleverne yderligere til deres skole-

gang og give dem mulighed for mere bevægelse, udtaler formand for 

Nord-Als Boldklub Jesper Larsen.  
Fortsættes på næste side 9 
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Formanden har ordet 

Efteråret er på vej 
Efter sommerferien er vi nu i fuld 

gang med efterårssæsonen. Jeg hå-

ber at alle har haft en god sommer 

og ferie, enten her hjemme eller i 

udlandet. 
 

Efteråret og denne del af fodboldsæ-

sonen kører, som nævnt allerede 

derudaf og jeg håber at alle er kom-

met godt i gang. Nogle har været i 

gang siden starten af august og er 

måske allerede begyndt at se frem 

imod indendørssæsonen. Heldigvis 

venter der endnu mange spændende 

kampe på grønsværen dette efterår. 

Jeg ønsker alle hold et forstsat godt 

efterår.  
 

Som noget helt nyt i dette efterår 

arrangerer vi Skolecup i uge 43, d. 

23. oktober-25. oktober. Selve af-

viklingen af Skolecup vil være helt 

som vi alle sammen kender det, 

tidspunktet er blot ændret. Bestyrel-

sen har besluttet at Skolecup frem-

over afvikles i uge 43 primært af to 

årsager: Uge 43 lægger umiddelbart 

i forbindelse med opstarten af inden-

dørssæsonen, hvilket betyder at 

eventuelle nye spillere, vil kunne 

starte til indendørs fodbold i forlæn-

gelse af Skolecup. Derudover vil af-

viklingen i uge 43 ikke kollidere med 

diverse gymnastikopvisninger i lo-

kalområdet. Beslutningen betyder 

også at der i 2015 vil blive afviklet 

to Skolecups, men fremover vil der 

naturligvis kun være tale om et Sko-

lecup pr. kalenderår.  

 

 

 

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 

BrianPaulsen 

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 

Fortsættes på næste side>>> 



Fodboldlinjen, som er et samarbej-

de mellem NB og Nordals Skolen, er 

endnu et nyt og meget spændende 

projekt som vi har lanceret i dette 

efterår. Der går i øjeblikket 18 7. 

klasses elever på fodboldlinjen, som 

hver uge træner fodbold i fire lekti-

oner. Træningen foregår ved Nord-

als Idrætscenter, hvor NB stiller 

materialer og klubhus til rådighed. 

Der er tilknyttet tre trænere til fod-

boldlinjen: Oliver Jon Christensen, 

Jan Nino Jørgensen og Kim Hansen, 

som danner et godt og kvalificeret 

team. Jeg forventer mig meget af 

fodboldlinjen og tror på at projektet 

bliver en gevinst for både NB og for 

Nordals Skolen. Læs mere om fod-

boldlinjen andet steds i denne ud-

gave af Sporten. (se forsiden) 

For en måneds tid siden afviklede vi 

for 14. gang NB´s Pigecup, som 

endnu en gang var vellykket og en 

succes, om end der deltog færre 

hold end de seneste par år. At del-

tage i NB´s Pigecup er en tradition 

for en del klubber og det vidner om 

et velorganiseret arrangement af 

hjælperne bag Pigecup, stor tak for 

indsatsen alle sammen!  
 

Lige før sommerferien afviklede vi 

NB dagen 2015, som endnu en 

gang foregik i strålende solskin. NB 

dagen 2015 var som altid en hygge-

lig eftermiddag og aften og delta-

gerantallet var igen højt, nemlig i 

omegnen af 200. Stor tak til alle 

hjælpere og deltagere for en god 

sommerafslutning!  
 

Når vi nu er ved afslutning, vil jeg 

lige reklamere for NB´s afslutnings-

fest 2015, som holdes på Hotel Nør-

herredhus lørdag d. 7. november kl. 

18.30. Festen er for alle voksne 

spillere, trænere, ledere, hjælpere, 

æresmedlemmer og støttemedlem-

mer. Invitationen er på vej ud og 

kan bl.a. ses i Sporten og på hjem-

mesiden. Jeg vil opfordre alle, som 

har lyst og mulighed til at deltage 

denne aften. Det bliver en aften 

med god mad og drikke, kåringer 

og en masse social samvær med 

familien NB, kort sagt en aften som 

er værd at se frem til. 

Jesper Larsen,  

Formand Nord-Als Boldklub  
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Formanden har ordet 

Fra NB dagen 2015 



Afslutningsfest 2015 
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Invitation til Nord-Als Boldklubs 

AFSLUTNINGSFEST 2015 –  

for alle voksne spillere, trænere, ledere, hjælpere, 

støttemedlemmer og æresmedlemmer 

Lørdag den 7. november kl. 18.30  

på Hotel Nørherredhus 

Super stemning - god mad - populære priser på drikkevarer -  

kåringer - musik - underholdning m.m. 

Pris for mad kun 150 kroner (betales ved tilmelding) 

Tilmelding 

 til Ken Christiansen (24 23 71 79) 

senest mandag den 26. oktober 2015 



Club22 til høstmarked 
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Club 22 repræsenterede i dag NB 

ved Nordborgs høstmarked. 
 

Der var 177 bolde i målet ved NB’s 

gættekonkurrence. 
 

3 personer gættede rigtigt og blandt 

dem blev vinderen af præmien fun-

det via lodtrækning, og det blev 

personen med ”lykketallet” 192 på 

den udleverede NB folder. 
 

Vedkommende kan hente sin præ-

mie hos Frisør Sacha fra tirsdag den 

8. september 2015 ved fremvisning 

af NB folderen. 

 

Besøg club22’s hjemmeside her: 

http://www.123hjemmeside.dk/

club22/18276210  

Eller scan koden her til højre: 

http://www.123hjemmeside.dk/club22/18276210
http://www.123hjemmeside.dk/club22/18276210


Høj sol og glade piger – NBs Pi-

geCup 2015  

Årets PigeCup fandt sted lørdag den 

22. august i dejligt solskin. Vi tak-

ker vejrguderne! Omkring 300 piger 

dystede imod hinanden i et utal af 

kampe. Og – traditionen tro – får 

alle deltagerne en medalje med 

hjem. Derudover var der i år poka-

ler til rækkes nr. 1-2-3 og 4. Det 

gav en del store smil . 
 

Samlet set vurderer vi, at vores 

stævne har ca. 500 besøgende, da 

der med så mange fodboldpiger, 

følger en hel del trænere, forældre, 

søskende og andre interesserede.  
 

Dejligt med så stor fokus på pige-

fodbold. 

 

Det er faktisk 14’ende gang at vi 

afvikler PigeCup i Nord-Als Bold-

klub. Det i sig selv øger forventnin-

gerne til stævnet – både hos os selv 

i ungdomsudvalget, og også fra vo-

res deltagere udefra. Vi fik gode 

tilkendegivelser fra deltagerne, og 

vi tror på, at alle tog hjem en ople-

velse rigere.  I lighed med tidligere 

år, var der både hold fra ind- og 

udland. Vores trofaste tyske hold 

Hamburg Altona var igen at finde på 

grønsværen.   

 

NB’s pigecup 
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NB’s pigecup 
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I år så vi desværre et dyk i antal 

deltagende hold. Med 30 hold, er i 

noget under sidste år, hvor flere 

end 40 hold var med. Vi var i år 

præget en del af afbud i sidste øje-

blik, samt et par hold der slet ikke 

mødte op på dagen. Det er lidt ær-

gerligt, og giver naturligvis en del 

ekstra arbejde med planlægningen. 

Men, med de erfarne hjælpere vi 

har, lykkedes det få alt på plads 

alligevel.  

Planlægningen var dog noget lettere 

i år, da vi valgte at lade hver pulje 

indbyrdes spille ”alle-mod-alle”, og 

ikke som tidligere år, hvor vi havde 

ombrydning over middag. Denne 

ændring gjorde selve kamprogram-

met noget lettere at håndtere. 

Sønderborg Kommune var i år en af 

vores store sponsorer. Det glæder 

os meget, at lokalsamfundet støtter 

vores stævne, og ser det som en 

tilkendegivelse af, at vores arbejde 

med at få PigeCup til at være en af 

de større sportsbegivenheder på 

Nord-Als, er den rette vej fremad – 

både for os og for vore sponsorer. 

Alle spillerne fik frisk frugt, som del-

vis blev sponsoreret af Østergaard 

Frugt & Bær. HJ Lakering sponsore-

rede transport til afhentning af mål. 

Vi takker mange gange for støtten, 

der er af afgørende betydning for, 

at vi kan afvikle et stævne som Pi-

geCup. 

 

 
Fortsættes på næste side>>> 



NB’s pigecup 
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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 Ungdoms-

udvalget gerne benytte lejligheden 

til at takke Friskolen Østerlund for 

samarbejdet omkring overnatning.  

Sidst men ikke mindst, en STOR tak 

til alle frivillige hjælpere. Et stævne 

som dette, kræver hjælpere til man-

ge forskellige opgaver; dommere, 

klargøring af frugt, klargøring og 

overrækkelse af medaljer, afhent-

ning og opsætning af mål, stævne-

kontor, køkken, fotograf og samarit. 

Uden jer er det ikke muligt at afvik-

le så stort et stævne her på Nord-

Als. Tusind, Tusind tak!  

Lis Schmidt –  

på vegne af Ungdomsudvalget. 

Se flere billeder på  

www.nordals-boldklub.dk.....   

  
 

 

 

 

   

 



Fodboldlinje på Nordals 
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Netop mere motivation til skolegang 

og muligheden for mere bevægelse 

er formålene med fodboldlinjen, 

som har tilknyttet to lærere og en 

træner fra Nord-Als Boldklub;  Oli-

ver Jon Christensen, idrætslærer på 

Nordals Skolen og Jan Nino Jørgen-

sen, lærer på Sportsefterskolen SI-

NE og indehaver af DBU´s træner A

-licens er sammen med Kim Han-

sen, træner for Nord-Als Boldklub´s  

U15 piger, dem som står for træ-

ningen.  
 

Vi stiller naturligvis gerne vores ma-

terialer, trænere og klubhus til rå-

dighed for et så godt projekt som 

fodboldlinjen. Vi håber naturligvis, 

at linjen både vil motivere eleverne 

i deres skolegang, men også at de 

får lyst til at dyrke mere motion og 

gerne spille fodbold, siger formand 

for Nord-Als Boldklub Jesper Larsen.  
 

Muligheden for at etablere partner-

skabet mellem Nord-Als Boldklub og 

Nordals Skolen udspringer af skole-

reformen, som trådte i kraft i for-

bindelse med seneste skoleår 
 

Fodboldlinjen er sammen med de to 

andre linjer i første omgang for-

søgsordninger for skoleåret 

2015/2016, og det har ikke været 

et krav for optagelse, at man allere-

de spiller fodbold eller dyrker anden 

idræt i sin fritid. Det glæder os, at 

18 elever havde fodboldlinjen som 

deres første prioritet, som de alle 

har fået opfyldt, siger viceskoleleder 

på Nordals Skolen Frank Andersen.  
 

Projektet støttes økonomisk af DBU, 

som også finder, at fodboldlinjen er 

en god måde at skal skabe sam-

menhæng mellem skole og for-

eningsliv.  
 

Støtten fra DBU og samtidig deres 

anerkendelse af vores samarbejde 

med Nordals Skolen, betyder for os 

som forening, at vi bl.a. kan stille 

ordentlige materialer til rådighed og 

samtidig lægge de frivillige timer i, 

som projektet kræver. Jeg ser gode 

perspektiver for skolen og for os i 

projektet på både kort og lang sigt, 

siger formand for Nord-Als Boldklub 

Jesper Larsen.   
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Dif dommerkomite 
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Superveteraner 
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NB spiller til DBU samling 

William Bundgaard udtaget til DBU 

talent samling. Ved samlingen skul-

le drengene være medier i forbin-

delse med DBU´s A-

træneruddannelse, og samtidig fun-

gerede samlingerne som udvælgel-

se af de spillere som til efteråret 

skal starte på DBU´s U15 talentcen-

tre frem imod dannelsen af et U16 

landshold. 

 

Her er Williams oplevelse: 

Det hele startede med at jeg fik en 

mail om at DBU havde udtaget 192 

spillere rundt i hele Danmark, hvor 

jeg var en af de spillere. Der 

var 3 camps i alt, hvor 

spillerne var fordelt efter 

højde, hvor jeg var med 

på campen med de hø-

jeste spillere. 

 

Onsdag morgen tog mig 

og en kammerat fra fc 

Sønderborg som og-

så var udtaget af-

sted på toget mod 

Vildbjerg i Nord-

jylland.  

 

Selve stedet er 

et Hotel/ 

idrætsanlæg, 

der var 29 

græsbaner og 

6 kunstbaner.  

 

Da vi ankom, blev 

vi taget imod af vo-

res fysioterapeut og 

gik hen til Hotel-

let. Vi startede med at få vores væ-

relsesnøgle og informationsmøde, 

og startede ellers bare ud med før-

ste træning i 30 graders varme.  

 

Vi var i alt 4 hold deroppe med 

16  spillere på hvert hold. Der var 

også fordelt 6  A-licens trænere på 

hvert hold, man trænede 3 gange 

om dagen i 2 timer plus kamp i 4 

dage.  

 

Træningen var benhård med meget 

positionsspil og løb. Det bedste af 

det hele var da man trak en lands-

holdstrøje over hovedet sådan for 

alvor, det var som en drøm der var 

gået i opfyldelse, man spillede 

nemlig to kampe deroppe mod de 

andre hold.  

 

Til hver kamp var der mange 

tilskuere men ikke forældre det 

var skam talentspejdere fra 

Fx. FCK, Brøndby IF, FC 

Midtjylland og ellers alle 

de andre superliga klub-

ber.  

 

Hvis man blev skadet 

inde på banen eller 

lignende kom fysiote-

rapeuter løbende ind 

og hjalp.  

 

Det var en kæmpe 

oplevelse, og fedt at væ-

re med til. 

 

William Bundgaard  

U15 spiller 
William Bundgaard 



DBU’s talentudvikling 
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Formål: 

At udvikle spillere, der kan begå sig 

på højeste nationale og internatio-

nale niveau. 

DBU’s U15 talentcentre: 

At give spillerne kendskab til DBU’s 

fodboldfilosofi og spillerstil 

At forberede dem på de krav, der 

stiles i DBU’s elitære miljøer 

At stimulere og motivere til at ud-

vikle deres talent optimalt 
 

Udtagelsesprocedure for spillere til 

DBU’s U15 Talentcentre (U13-U14): 

For at finde den nye årgang til 

DBU’s talentcentre (U15) vil der 

forudgående være et tæt samarbej-

de imellem DBU’s to Talenttrænere, 

DBU’s Regionaltrænere og samtlige 

af landets licensklubber (A, B og T). 
 

I et forløb på to år (U13-U14) følges 

spillerne i deres licensklubber og 

disses netværksklubber. Via kamp-

besigtigelse og træning i klubben af 

Regionaltræneren, indstilles B & T 

klub spillere til DBU’s A-kurser, 

hvorefter den endelige udtagelse 

foretages til DBU’s U15 Talentcentre 

i Ballerup/Tilst.   
 

Spillere fra landets A-licensklubber 

uddannes i egen klub, med besigti-

gelse af Talenttræneren, frem til 

andet halvår af U15 alderen. Heref-

ter indlemmes spillere med størst 

vurderede potentiale på U15 Talent-

centret. Denne udvælgelse vareta-

ges af DBU’s  Talenttrænere i tæt 

dialog med T+/U15 træneren i A-

licensklubben.  
 

Der arbejdes over hele året med ca. 

28-30 spillere ad gangen på hvert 

af de to U15 Talentcentre i Dan-

mark. 
 

Hvad kigger DBU efter? 

Spillernes færdigheder vurderes 

indenfor de fire hovedområder, så-

ledes at vi får kortlagt spillernes 

spidskompetencer indenfor et eller 

flere af disse hovedområder: Tak-

tisk, mentalt, teknisk og fysisk. 
 

Indenfor de fire hovedområder er de 

mest centrale begreber for os i DBU: 

S – Spilintelligens 

 A – Attitude 

 T – Teknik 

 S – Speed 

I DBU’s røde tråd kan du desuden læse 

om hvad der arbejdes med på DBU’s 

Talentcentre.  
 

U15 Uddannelsesforløb (se 

også særskilt plan): 
 

Over et U15 spilleruddannelses-

år afholdes sammenlagt ni 1. 

dags samlinger både i øst og 

vest Danmark. Derudover afhol-

des der fire særskilte future-

samlinger, som specielt tilgode-

ser spillere udfra fysisk størrelse 

og/eller med fødselsdato i 3. og 

4. kvartal.  Som endelig afslut-

ning på hele U15 uddannelses-

forløbet udtages ca. 55-60 spil-

lere til U15 træf, hvorfra brutto-

truppen til U16 landsholdet ud-

tages.  

 



  

  

  

Sønderborg 
Jyllandsgade 19 
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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 

rohleder sport 
 

Gågaden  -  Sønderborg  -  Tlf. 74 42 41 10 

 

 

 

 

 

17 

Årets NB 'er 2014 

Knud Asmussen 



På tur med U14 drengene 
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Damerne havde besøg af Funnyball 
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Arkivgruppen 
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www.nb-arkivportal.dk 
Arkivgruppen beskæftiger sig efter sommerferien primært med at aktua-
lisere Portalen, som jo nu mest rummer klubdokumenter fra 1909 til og 
med NB’s jubilæumsår 2009. Der er allerede lagt en del ”nyere” doku-
menter på siderne og flere vil løbende komme til i de næste par måne-
der, så vi kan holde det vi ”reklamerer” med på hjemmesidens forside, 
nemlig 106 års fodbold i Nordborg 
 
Vi savner dog stadigvæk navne på en del holdbilleder! 
Gruppens ambitiøse mål var jo at forsyne samtlige holdbilleder med nav-
ne. Men det er sværere end vi havde regnet med og vi er langt fra mål-
sætningen, selvom vi har modtaget en del hjælp fra nær og fjern. 
Efterlysninger her i klubbladet har heller ikke givet det ønskede resultat. 
Se nedenstående billede. Det har været i sidste udgave i SPORTEN. Et 
forholdsvis ”ungt” billede, men ingen respons! 
Nu forsøger vi en gang til at efterlyser navne til samme billede! 
Hvis det så heller ikke giver et resultat, vil vi overveje om vi fortsat vil 
bruge plads her i SPORTEN til vores anliggender. 
           

 
Billedet findes i Portalen under: Ungdomsafdeling > 2003 > Lilleputhold 
med trænerne Alfred Hansen og Jens Nissen 

Vi siger på forhånd tak for hjælpen! 
Peter, Carl-Erik, Hugo, Bent og Anders   

http://www.nb-arkivportal.dk
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I arkivportalen kan du blandt meget andet 

spændende stof omkring NB også se alle årgan-

ge af Sporten der er udkommet siden juni 1962. 

Scan koden og læs hele Sporten juni 1962 



U9 drengeholdet med forældre 
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Støvlecentralen 

  

Fodboldskolen 2015 

Har du lyst til at spille fodbold men mangler 

støvler eller sko? 

Er dine støvler blevet for små, kort før sæ-

sonen slutter?  

Så besøg støvlecentralen, de har også et 

tilbud til dig: 

Web: http://www.u488805.mono.net/ 

Facebook: Scan matrix 
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Sporten nr. 3. 2015 udkommer i november 2015. 

Indlæg kan sendes til sporten@nordals-boldklub.dk 

 

På facebook kunne der d. 19. august kl. 20.58 læses følgende om  

Nordals B. lokalopgør mod Midtals IF 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Besøg facebooksiden siden - scan matrix.  

NBs første hold spillede her til aften 1-1 på udebane mod Midtals i en 

særdeles medrivende serie 2 kamp, hvor holdet spillede 35 minutter i 

undertal.  

Martin Hansen bragte NB foran på straffespark efter 9 minutter.  

Godt kæmpet drenge! 

callto:+4574450500

