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Arkivportalen efterlyser ”gamle fotos” 

På arkivportalen er der enkelte fotos/omtaler af hold fra Nordborg 

Idrætsforening (NIF) fra tiden før sammenslutningen i 1969. 

Der blev dog også spillet fodbold i Havnbjerg Idrætsforening (HIF) og i 

et gammelt fotoalbum har vi fundet dette holdbillede fra 1968 der viser 

HIF’s drengehold. 

Er der blandt ”Sportens” læsere personer ”det ligger inde med” fotos 

fra tiden før sammenlægningen (både NIF og HIF’s hold) vil Arkivporta-

len gerne låne materialet og evt. lægge fotos ind på hjemmesiden 

 www.nb-arkivportal.dk i mappen ”Før NB fra 1909 – 1969”. 

Du er velkommen til, at kontakte Peter Glock på tlf. 40859415 eller 

mail peterglock@bbsyd.dk eller evt. et andet medlem af Arkivgruppen. 

HIF's drengehold fra 1968 på Langesø stadion  

Bagerst f.v.: Claus Nielsen, Holger Søberg, Anton Nieman Jensen, Erling Høi, Jan Jørgen-

sen, Arne Ebsen, Hans Schmidt, Børge Neesgaard  

Forrest f.v.: Frede Lorenzen, Preben Høi, Finn Sørensen, Jørn Nissen, Anders Ebsen 

mailto:peterglock@bbsyd.dk
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Adresseændring 

Så husk at meddele  

det til NB 

Dette gøres til 

miw@mwerner.dk 



Efterårssæsonen er i fuld gang-

Jeg håber at I alle sammen har haft 

en rigtig god sommer. Heldigvis 

viser september vejret sig fra tid til 

anden fra sin sensommerlige side, 

hvilket de mange NBspillere nyder 

godt af, nu hvor eftersæsonen er 

skudt i gang.  
 

Ja, vi er mange spillere i NB og for 

tiden kommer der flere til. Specielt i 

de yngste årgange er der stor frem-

gang, men også på det seneste har 

vore ældste ungdomshold i U16 op-

levet tilgang. Det er meget glæde-

ligt og for mig at se, vidner det om 

at det er sjovt og lærerigt at spille 

fodbold i NB. Flere spillere fordrer 

også flere trænere og ledere. Det 

har bl.a. betydet at der henover 

sommeren er kommet nye ledere til 

omkring ungdomsholdene, hvilket 

også vidner om at lysten til frivilligt 

arbejde lever i bedste velgående. 

Dog har vi altid brug for flere hæn-

der, så har du tid og lyst til at give 

en hånd, så meld dig endelig.  
 

Sommerferien var knap slut før vi 

endnu en gang afholdt NB´s Pige-

cup. Stævnet blev endnu en gang 

afviklet på en god måde og i en fan-

tastisk atmosfære. Om end der i år 

var et relativt lavt antal deltagende 

hold, så var stævnet en succes og 

en god oplevelse for dem der del-

tog. Stævnet blev i år sponsoreret 

af Broager Sparekasse, som flot 

mødte op med en campingvogn, 

som hurtigt blev brugt som stævne-

kontor. Derudover medbragte Broa-

ger Sparekasse præmier, som spil-

lerne fik med hjem, udover medal-

jer og pokaler. At NB´s Pigecup 

endnu gang blev en succes skyldes 

de dygtige og arbejdsomme frivilli-

ge som via en solid planlægning 

gennemførte stævnet. På klubbens 

vegne takker jeg for indsatsen! -0g 

jeg glæder mig over at det ser ud til 

at der også bliver et NB´s Pigecup 

2017.  
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Fra kampen mod Svenstrup d.  11. september 



Formanden har ordet 

Efteråret byder også på Skolecup, 

som afvikles fra d. 28.-30. oktober. 

Denne udgave af Skolecup er en 

helt speciel en af slagsen, da det er 

stævne nr. 50 i rækken, altså et 

vaskeægte jubilæumsstævne. Først 

og fremmest er jeg både glad, stolt 

og også imponeret over at vi når 

Skolecup nr. 50 og jeg er sikker på, 

at der venter adskillige Skolecups 

forude. Skolecup 2016 er også spe-

cielt da det i år er Beth Jensen som 

er primus motor. Beth er meget 

engageret og jeg ser frem til at 

stævne som afvikles ud fra nye 

vinkler og perspektiver. Beth er 

nemlig ansat på Nordals Skolen, 

hvorfor skoleperspektivet kommer 

ind i planlægningen, hvilket i øvrigt 

er temmeligt optimalt når vi taler 

Skolecup. Desuden glæder det mig 

utroligt meget at Skolecup i år fak-

tisk planlægges og gennemføres i 

samarbejde med Nordals Skolen. 

Nordals Skolen putter for tiden res-

sourcer i planlægningen og vil desu-

den stille med elever, som frivillige 

hjælpere til stævnet. Samarbejdet 

omkring Skolecup 2016 udspringer 

af vores samarbejde med skolen 

omkring Fodboldlinjen på Nordals 

Skolen og det viser at vi gennem 

samarbejde kan gå nye veje og nå 

nye højder. Jeg glæder mig til Sko-

lecup 2016! 
 

Gennem sommerferien har vores 

hjemmeside fået nyt design. Siden 

opdateres stadig og har man input, 

er man naturligvis velkommen til at 

kontakte undertegnede eller web-

master Preben Christensen. Hjem-

mesiden skal fungere som informa-

tionsplatform, mens vi vil bestræbe 

os på at bruge Facebook endnu me-

re til aktuelle historier. NB´s Face-

book side har i øvrigt over 1050 

likes, men vi har altid brug for flere, 

så skynd dig og tryk LIKE!  

Jeg håber at alle er kommet godt i 

gang med eftersæsonen og ønsker 

jer alle gode træninger og kampe. 

Jeg glæder mig til at spændende 

efterår, hvor der som altid vil være i 

gang i den i NB.  

Jesper Larsen 

Formand Nord-Als Boldklub  
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NB’s pigecup 2016 
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Fulgte du U15 pigernes vej mod 

finalen om det Jyske mesterskab. 

Se eller genoplev hvad der stod på 

NB’s Facebooks fra den 21. til 24. 

juni 2016 
 

21. juni 

Nordals Boldsklub's succesrige U15 

piger spillede her til aften semifinale 

på deres vej mod finalen om det 

Jyske Mesterskab. Aftenens mod-

stander på banerne ved Sydpark 

stadion i Haderslev var FC Horsens 

Da dommerens slutfløjt lød, stod 

der 4-0 på lystavlen til de seje piger 

fra NB. 

Nu venter der en spændende finale-

kamp allerede på fredag d. 24 juni. 

Spillested er endnu ikke offentlig-

gjort. 

STORT tillykke til pigerne. 

22. juni 

Så er modstanderen til Nordals 

Boldklubs U15 piger fundet, de skal 

møde Ringkøbing IF, der ligesom 

NB kom i finalen med en sikker 4-0 

sejr. 

Kampen vil blive spillet i Sdr. Hy-

gum fredag d. 24 juni kl. 19.00 

Mens vi venter på finalebraget skal 

afvikles, så nyd sejren sammen 

med pigerne på dette lille videoklip 

Facebook  21. til 24. juni 2016 
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Facebook  21. til 24. juni 2016 
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24. juni kl. 16.00 

15 toptunede piger er klar til deres 

største kamp i karrieren, kampen 

om det Jyske mesterskab hvor da-

gens modstander Ringkøbing IF er 

den sidste modstander i årets kamp 

om den endelige sejr. Opbakningen 

er også på plads, en busfuld af for-

ældre og bedsteforældre er taget 

med, og er klar med bannere og 

"slagsange" på sidelinien. 

Så det er kun en ting at sige, piger, 

vis kampånden frem, og repræsen-

ter Nordals Boldklub på fornemste 

vis.  

Held og lykke i dagens kamp. 

24. juni kl. ca. 20.00 

NB's U15 piger vandt 

Efter en jævnbyrdig og spæn-

dende kamp mod en rigtig god 

modstander fra Ringkøbing IF 

kan pigerne med aftenens 1-0 

sejr kalde sig Jyske mestre. 

Kæmpe tillykke med mesterska-

bet, i kan være stolte af jeres 

indsats 

 



Fodboldl injen på Nordals  

fortsætter  

Nord -Als  Bo ldk lub  i ndg ik  fø r  

sko leåret  2015/2016  part -

nerskab  med Norda l s  Sko-

len,  omkr ing  fodbo ld l in jen  

på Norda ls  Sko len.  Fodbo ld-

l in jen  var  é t  a f  t re  l i n je t i l -

bud  t i l  7 .  k l asse på  sko len.   

Fodbo ld l i njen s i krede  at  e le -

verne  udover  de  ob l i gator i -

ske  id ræts lekt ioner ,  havde  

f i re  ugent l ige  lekt ioner  med  

fodbo ldt ræning .   

Fodbo ld l i n jen  har  s ik ret  e le -

verne  mere  bevægelse  sko-

le t iden,  som den nye  sko le-

re fo rm ford rede .  Derudover  

har  fodbo ld l i n jen,  sammen 

med de t re  andre  l in jer ,  s ik-

ret  godt  sammenho ld  på  

tværs a f  årgangen og  v ig-

t igst  a f  a l t  mot i veret  e lever -

ne  t i l  a t  gå  i  sko le ,  udta ler  

v i cesko le leder  på  Norda l s  

Sko l en  Frank Andersen.   

Træningen foreg i k  mandag  

og f redag  morgen på  baner-

ne  ved  Norda l s  Idrætscen-

ter ,  hvor  Nord -Al s  Bo ldk lub  

st i l l ede  mater ia l er  og k lub-

hus  t i l  råd ighed .   

 

Vi  har  som idrætsfo rening  

været  g l ade  fo r  at  samar-

bejde  med Nordal s  Sko len.  

Det  er  de j l ig t  at  v i  har  kun-

net  b idrage  t i l  mere bevæ-

ge lse  i  sko len.  Der fo r  s t i l l e r  

v i  natur l igv is  ge rne  mater i a-

ler  t i l  råd ighed ,  udta ler  fo r -

mand  fo r  Nord -Als  Bo ldk lub  

Jesper  Larsen.   

 

Fodbo ld l i n jen  har  været  en  

stor  succes og  for t sætter  i  

sko leåret  2016/2017  med 

endnu f l e re  e lever .   
 

 

Fodboldlinien 
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Fodboldlinien 

Der  v i l  være t re  t rænere t i l -

knyt tet  t i l  fodbo ld l i n jen  i  

l øbet  a f  sko leåret ;  K im Han-

sen lærer  på Norda ls  Sko len  

og t ræner  fo r  Nord -Als  Bo ld -

k lub´s   U16 p iger ,  F rank 

Andersen,  t ræner  for  NB´s  

U10 d renge  og  v i cesko le le-

der  på  Norda l s  Sko len,  samt 

Jesper  Larsen pædagog på  

Norda ls  Sko len  og  fo rmand  

for  Nord -Al s  Bo ldk lub  

 

Fodbo ld l i n jen  for tsæt ter  i  

sko leåret  2016/2017 ,  som 

ét  a f  seks  l i n je t i l bud  t i l  7 .  

og  8 .  k lasse .  I  det  snart  

fo rgangne sko leår  de l tog 16  

e lever  på  fodbo ld l i n jen  og  

søgningen har  været  s tor  t i l  

næste  sko leår .  Så ledes har  

he le  33  e lever  fodbo ld l in jen  

som deres  fø rste  p r i o r i te t  

fo r  sko leåret  2016/2017 ,  

s iger  v i cesko le leder  på Nor-

da ls  Sko len  Frank  Andersen.   

 

Vi  er  g lade  for  at  kunne  

for t sætte  samarbejdet  med 

Norda ls  Sko len  og med en 

så  sto r  søgning fo r  næste  

sko leår ,  så  må v i  gø re  noget  

r ig t ig t ,  s iger  fo rmand for  

Nord -Als  Bo ldk lub  Jesper  

Larsen.    

 

For  at  b l i ver  optaget  på  fod-

bo ld l in jen  e r  der  fo rsat  i kke  

krav om,  at  e l eve rne  t i l  

dag l ig  sp i l l e r  fodbo ld  e l l e r  

er  akt ive  i  fo reninger ,  men 

l in jen  ska l  g ive  e leve rne  

kendskab  t i l  en  foren ing .  

 
Fortsættes på side 11>>> 
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Nyt hos Bundgaard Sport  
Jack and Jones tech 

T-shirt 99,-   Sweatbuks 249,-   Sweattrøje 299,- 
 

Hos Bundgaard Sport - Storegade 34 - Nordborg 



Fodboldlinien 
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Fodbo ld l i n jen  har  betydet  

f le re  f r i v i l l i ge  for  os  som 

forening .  Så ledes har  e le -

verne  på fodbo ld l in jen  gen-

nem året  hju lpet  ved  vores  

Sko lecup,  som dommere,  

t id tagere  og  med  p rakt i ske  

opgaver  t i l  vo res  1 .  ho lds  

hjemmekampe.  To  lærere  f ra  

Norda ls  Sko len  har  a l le rede  

nu sat  s ig  i  sp idsen for  o r-

gani ser i ngen af  Sko-

lecup2016  og  har  tænkes  

e leverne  med  ind.  Jeg se r  

gode pe rspekt i ver  i  de  unge  

som f r i v i l l i ge ,  idet  de op le -

ver  g læden ved  f r i v i l l i g t  a r-

bejde  og v i  får  f le re  hæn-

der ,  s iger  fo rmand  fo r  Nord -

Als  Bo ldk lub  Jesper  Larsen.  

 

Samarbejdet  med bo ldk lub-

ben fa lde r  os  natur l i g t  og  v i  

ser  gode  perspekt ive r  i  a t  

være  endnu mere  synl ige  

ved  Sko lecup  2016,  s iger  

v i cesko le leder  på  Norda l s  

Sko l en  Frank Andersen.   
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Nymøllevej 8, Guderup . 6430 Nordborg 

Tel.:  7445 8590 ALS 
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Skolecup nr. 50 

Holdet bag ved skolecuppen  

Fra d. 28.-30. oktober indbyder vi 

til Skolecup 2016, som er nr. 50 i 

rækken. Der er altså tale om et ju-

bilæumsstævne, som også vil være 

en smule anerledes end de forgang-

ne år. Skolecup arrangeres nemlig 

denne gang af NB i samarbejde 

med Nordals Skolen. Samarbejdet 

udspringer af Skolecups nye primus 

motor Beth Jensen, som er ansat på 

skolen og af NB´s samarbejde med 

skolen omkring Fodboldlinjen. Tan-

ken med samarbejdet er at give 

Skolecup nye perspektiver og gerne 

føre det mod nye højder. 
 

Skolecup er som altid indendørs 

fodbold for skoler i gammel Nord-

borg og Augustenborg kommune. I 

år kan 0.-8. klasse deltage, således 

er der udvidet med 8. klasse siden 

2015. Hold må bestå af maks 7 spil-

lere med mindst én pige på banen 

ad gangen. Holdene spiller mod hin-

anden årgangsvis.  
 

Invitationerne er på vej ud på sko-

lerne og mange skoler har allerede 

haft besøg af en repræsentant for 

Skolecup, som har informeret om 

tilmelding osv.  
 

Både planlægning og afvikling af 

Skolecup 2016 sker i et samarbejde 

mellem Nord-Als Boldklub og Nord-

als Skolen. På stævnedagene vil 

frivillige fra Nord-Als Boldklub og 

elever og ansatte fra Nordals Skolen 

hjælpe til.  
 

For spillere vil der ud over en sjov 

fodboldoplevelse være pokaler, me-

daljer og mindre præmier at vinde, 

mens tilskuere også vil have mulig-

hed for at opleve en dejlig stemning 

i hallen. Skolecup 2016 er et oplagt 

klasse-arrangement, hvor både for-

ældre og børn vil have mulighed for 

socialt samvær uanset om man spil-

ler fodbold eller ej. Alle er velkomne 

fodboldspillere -som ikke fodbold-

spillere.  



  

  

  

Sønderborg 
Jyllandsgade 19 
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NORD-ALS AUTOVÆRKSTED ApS 

Nordborgvej 54, Svenstrup, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 63 06 

Alle former for reparationer udføres! 



U12 piger 
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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/


 

 

 

 

 

Sønderborg :  

Rohleder Sport . Perlegade 27 . 6400 Sønderborg .  

T 74 42 41 10 . Epost soenderborg@intersport.dk 

Gråsten :  

Rohleder Sport . Nygade 14 . 6300 Gråsten .  

T 74 65 21 21 . Epost graasten@sport-direct.dk  
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Årets NB 'er 2015 

Betina Gonnsen 

mailto:soenderborg@intersport.dk
mailto:graasten@sport-direct.dk
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 NBs PigeCup 2016 – Sjov og no-

genlunde vejr   

Nord-Als Boldklubs PigeCup fandt 

sted lørdag den 13. august i et lidt 

blandet vejr – sol og regn – men 

det lod deltagerne sig ikke påvirke 

af. Omkring 225 piger dystede imod 

hinanden, og traditionen tro får alle 

deltagerne en medalje med hjem. I 

år fik alle deltagerne også en drik-

kedunk fra vores sponsor – Broager 

Sparekasse. Det vindende hold i 

hver række fik også en stor pokal til 

ejendom. 
 

Med så mange unge fodboldpiger, 

følger der forældre, søskende og 

naturligvis trænere med, og vi vur-

dere, at vores stævne samlet set 

har ca. 500 besøgende. Vi glæder 

os over det fortsatte store fokus på 

pigefodbolden. 
 

2016 var året, hvor vi nåede en 

slags jubilæum, idet det er 15’ende 

gang at vi afvikler PigeCup i Nord-

Als Boldklubs historie. Det i sig selv 

øger forventningerne til stævnet – 

både hos os selv i ungdomsudval-

get, og også fra vores deltagere 

udefra. Vi fik gode tilkendegivelser 

fra deltagerne, og vi tror på, at alle 

tog hjem med en god oplevelse i 

rygsækken. Selvom stævnet i år 

faldt sammen med ferien i Nord-

Tyskland, var vores trofaste tyske 

hold -  Hamburg Altona - igen at 

finde på grønsværen.   
 

Vi så i år et dyk i antal deltagende 

hold specielt i de ældre årgange - 

U15, U17 og damer – hvilket gjorde 

at vi var nødsaget til at aflyse disse 

rækker. Med 22 deltagende hold, 

har vi nået vores ”smertegrænse”, 

og vi vil i udvalget revurdere stæv-

net, og diskutere hvad vi gør frem-

over. 

Pigecup 2016 



Selv med færre hold, kræver det 

hjælpere til mange forskellige opga-

ver; dommere, klargøring af frugt, 

klargøring og overrækkelse af me-

daljer, opsætning af mål, stævne-

kontor, køkken, fotograf, osv. Uden 

jer er det ikke muligt at afvikle så 

stort et stævne her på Nord-Als. 

Mange, mange tak!  
 

Broager Sparekasse var vores 

hovedsponsor, og det glæder os 

meget, at lokalsamfundet støtter 

vores stævne, og ser det som en 

tilkendegivelse af, at vores arbejde 

med at få PigeCup til fortsat at væ-

re en af de større sportsbegivenhe-

der på Nord-Als, er den rette vej 

fremad – både for os og for vore 

sponsorer. I år havde vi via dette 

sponsorat mulighed for at have 

Stævnekontoret helt ude ved ba-

nerne – i kraft af en lille camping-

vogn. Det var en super løsning, som 

gjorde det lettere for deltagerne at 

henvende sig. Vi takker mange gan-

ge for støtten, der er af afgørende 

betydning for, at vi kan afvikle et 

stævne som PigeCup. 
 

Ud over at takke vores sponsor 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.  
 

Og….. sidst men ikke mindst, en 

STOR tak til alle frivillige hjælpere.  

Lis Schmidt – på vegne af Ung-

domsudvalget. 

Pigecup 2016 
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Sporten nr. 4. 2016 udkommer i december. 

Indlæg kan sendes til sporten@nordals-boldklub.dk 

 

Formand  Jesper Larsen 

Kasserer   Michael Werner 

Ungdomsformand  Jørgen Bundgaard 

Seniorformand  Klaus Kjærgaard 

Oldboysformand   Klaus Tonnesen 

Bestyrelsesmedlem   Mikael Kjærgaard 

Bestyrelsesmedlem   Anders Ebsen 

Bestyrelsesmedlem   Ken Christiansen 

Bestyrelsesmedlem   Thom Jørgensen 

Bestyrelsessuppleant   Poul Antonisen 

Bestyrelsessuppleant  Ken Wonsyld 

Bestyrelsen 2016  

callto:+4574450500

