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Samarbejde på Nordals imponerer  
Fodboldlinjen på Nordals Skolen, som er et samarbejde mellem Nordals 

Boldklub og Nordals Skolen, var et af tre samarbejder, som blev præ-

senteret på Temadagen Åben Skole hos Nordea Fonden d. 24. januar. 

Temadagen, som var arrangeret af Center for Ungdomsstudier, DIF, 

DGI og Nordea Fonden, var en foreløbig afslutning på projektet Skole 

og foreningsliv i bevægelse, som Fodboldlinjen på Nordals Sko-

len var udvalgt til at være en del af.  

Ved temadagen præsenterede viceskoleleder på Nordals Skolen, Frank 

Andersen, og formand for Nord-Als Boldklub, Jesper Larsen, deres op-

skrift på et godt og givtigt samarbejde mellem skole og forening. For 

samarbejdet om fodboldlinjen har nemlig skabt værdi for begge parter. 

Vi er fra skolens side meget glade for samarbejdet og naturligvis stolte 

over, at vi fik muligheden for at dele vores erfaringer med andre sko-

ler, idrætsledere og organisationer, siger viceskoleleder Frank Ander-

sen og tilføjer, at samarbejdet ikke kun har skabt værdi for de 30 ele-

ver, som deltager på linjen, men også for skolen som helhed, bl.a. i 

form af endnu mere engagerede lærere og synlighed i lokalområdet.  

Fortsættes på  side 7 
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Nyt år 

Vi er nu allerede godt inde i februar 

2017 og bolden ruller enten inden – 

eller udendørs for de fleste hold. 

Jeg håber at I alle sammen er kom-

met godt ind i det nye år og at I alle 

er klar til endnu et NB år.  
 

Jeg ser meget frem mod et 2017, 

som er jeg sikker på bliver et spæn-

dende og godt år for vores klub.  
 

Vi vil i bestyrelsen, som altid be-

stræbe os på at skabe de bedst mu-

lige rammer for alle trænere, spille-

re, ledere og forældre. Derudover 

vil vi forsøge at udvikle klubben, så 

vi sammen står bedre rystet til de 

udfordringer som 2017 helt sikkert 

vil byde på.  
 

I slutningen af januar afholdt vi tra-

ditionen tro klubbens ordinære ge-

neralforsamling i klubhuset. Inden 

den officielle del var der fællesspis-

ning i NIC’s cafeteria. Hele 44 NB’e-

re deltog i fællesspisning og gene-

ralforsamling, hvilket er et utroligt 

flot deltagerantal.  

-og hvad der er endnu flottere er at 

det høje deltagerantal faktisk er en 

lige så fast tradition, som biksema-

den til fællesspisningen.  Der kan 

læses mere om generalforsamlingen 

andet steds i dette blad, men jeg 

gerne fremhæve to begivenheder 

fra aftenen:  
Ved generalforsamlingen fik vi valgt 

en ny senior – og oldboysformand. 

Lars Møllerskov afløste Klaus Kjær-

gaard som seniorformand, efter 

Klaus havde siddet på posten i 9 år. 

Seniorformandsposten er vigtig i 

NB, da senior er vores flagskib og 

dem som vore unge spillere ser op 

til. Jeg ser frem til at Lars bliver en 

del af bestyrelsen og er sikker på at 

hans energiske væsen er det rigtige 

for seniorudvalget. Jakob Steinvig 

afløste Klaus Tonnesen som old-

boysformand, efter Klaus´s 4 år på 

posten. Oldboys afdelingen er klub-

bens mindste afdeling, forstået på 

den måde at hold og spillere er me-

re selvkørende end i de to andre 

afdelinger. Bl.a. derfor ser jeg frem 

til at følge Jakobs nye idéer omkring 

afdelingen.     
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En anden vigtig begivenhed ved 

generalforsamlingen var dennes ja 

til indtrædelse i FC Sønderborg se-

niorsamarbejde fra efteråret 2017, 

som bestyrelsen havde stillet for-

slag omkring. Afstemningen var 

ganske klar idet 40 stemte for og 1 

imod, hvilket underbygger at det for 

mig at se, er den rigtige beslutning 

og det af flere grunde:  

-Vi er allerede en del af ungdoms-

samarbejdet og har pt. 5 spillere 

tilknyttet FC Sønderborg 
 

-Ved ikke at være en del af senior-

samarbejdet risikerer vi at miste 

spillere ved overgangen fra ungdom 

til senior, hvis de ønsker at prøve 

kræfter med danmarksserie fodbold 

i FC Sønderborg, da de i så fald ville 

være tvungne til at stifte moder-

klub. Dette undgår vi ved indtræ-

delsen 
 

-Vi kan jævnfør ovenstående behol-

de vore spillere 

-Give vore spillere muligheden for 

at prøve sig af på højere niveau, 

hvis evnerne rækker dertil 

-Måske tiltrække spillere udefra, da 

det pt. ikke er alle klubber i områ-

det som er del af seniorsamarbejdet 

(i skrivende stund er den tætteste 

klub Midtals).   
 

Jeg glæder mig til at følge kampe 

og træninger på anlægget i 2017 og 

glæder mig til at hilse på og snakke 

med så mange af Jer som overho-

vedet muligt. –og har du en god idé 

til nye tiltag eller forbedringer, så 

prik mig eller et andet bestyrelses-

medlem på skulderen, vi har altid 

brug for nye idéer og vinkler!  
 

Jeg ønsker alle en rigtig god forårs-

sæson. 

         Jesper Larsen 

   Formand Nord-Als Boldklub  



Generalforsamling 2017 
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Fredag d. 27. januar afholdt Nord-

Als Boldklub sin ordinære general-

forsamling i NB’s klubhus. Hele 44 

medlemmer mødte op og alle deltog 

i den hyggelige fællesspisning i 

Nord-Als Idrætscenters cafeteria 

inden selve generalforsamlingen gik 

i gang. Traditionen tro stod menuen 

på biksemad  

Der var i øvrigt deltagelse af tre 

æresmedlemmer, nemlig Carlo Mey-

er, Peter Glock og Poul Lyngkilde. 
 

Et deltagerantal på hele 44, 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. Som afslutning på den 

officielle del, blev der traditionen tro 

serveret lagkage og kaffe.    
 

Club 22 medlem 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 den positive 

udvikling i medlemstallet som NB 

har oplevet de seneste år. NB’s 

samarbejde med Nordals Skolen og 

perspektiverne i dette fik også man-

ge pæne ord med på vejen, mens 

klubbens samlede økonomi og be-

tydningen af denne blev beskrevet 

for de fremmødte.  

 

Senere måtte Kristian Dreyer, som 

stedfortræder for ungdomsformand 

Jørgen Bundgaard som var blevet 

syg, fremlægge ungdomsforman-

dens beretning. Herefter var det 

seniorformand Klaus Kjærgaard og 

oldboysformand Klaus Tonnesen 

tur, hvorefter kasserer Michael Wer-

ner fremlagde et flot regnskab 

for 2016, samt budget for 2017.  

Efter aflæggelse af regnskab mod-

tog revisor Carl Erik Rasmussen 

klapsalver og NB-vin for at have 

revideret samtlige NB-regnskaber i 

historien.  

 

 
Fortsættes på næste side>>> 



Der var nyvalg til Lars Møllerskov, 

som erstatter Klaus Kjærgaard som 

seniorformand, samt nyvalg til   

Jakob Steinvig, som erstatter 

Klaus Tonnesen, som Old boys 

formand.   

Generalforsamling 2017 
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Formand  Jesper Larsen 

Kasserer   Michael Werner 

Ungdomsformand  Jørgen Bundgaard 

Seniorformand  Lars Møllerskov 

Oldboysformand   Jakob Steinvig  

Bestyrelsesmedlem   Mikael Kjærgaard 

Bestyrelsesmedlem   Anders Ebsen 

Bestyrelsesmedlem   Ken Christiansen 

Bestyrelsesmedlem   Thom Jørgensen 

Bestyrelsessuppleant   Poul Antonisen 

Bestyrelsessuppleant  Ken Wonsyld 

Formand  Jesper Larsen 

Bestyrelsesmedlem   Anders Ebsen 

Bestyrelsesmedlem   Mikael Kjærgaard 

Bestyrelsessuppleant   Poul Antonisen 

Ungdomsudvalgsmedlem Jan Wind 

Revisor  Carlo Meyer  

Revisorsuppleant  Hugo de la Motte  

I øvrigt var der genvalg til:    

Tillykke med valg og genvalg 

 

Bestyrelsen 2017 
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Formand for Nordals Boldklub, Je-

sper Larsen, er også glad for samar-

bejdet og stolt over, at det blev ud-

valgt til præsentation på temada-

gen. Det er dejligt, at vi i et mindre 

lokalsamfund formår at få et samar-

bejde op at stå, som der bliver lagt 

mærke til, og som andre er impone-

rede over. Vi ser et potentiale i 

samarbejdet og udvider det gerne.  

Samarbejdet er allerede efter blot 

halvandet år udvidet og dækker nu 

også over det traditionsrige Sko-

lecup, som Nordals Boldklub ved 

egen kraft har arrangeret i 50 år. 

2016-udgaven blev således arran-

geret i samarbejde mellem skolen 

og boldklubben, hvor boldklubben 

stillede rammer og skabelonen til 

rådighed, mens skolen klarede det 

praktiske omkring invitationer, til-

melding og program. Det var natur-

ligt for os at tage ansvar og blive en 

del af Skolecup. Det kræver enga-

gerede medarbejdere og dem har vi 

på skolen, siger Frank Andersen.  

Således blev en af skolens lærere 

hurtigt frontfigur for Skolecup og 

tog rundt på områdets skoler og 

fortalte om stævnet. Det er fanta-

stisk for en forening som vores, at 

skolen vil være en så aktiv medspil-

ler omkring vores Skolecup. Det 

åbner døre, som vi ikke selv havde 

nøglen til, siger Jesper Larsen og 

tilføjer, at en tredjedel af eleverne 

fra fodboldlinjen samt flere af sko-

lens lærere meldte sig som frivillige 

i forbindelse med afholdelsen af 

Skolecup.  

 

At eleverne via et linjefag melder 

sig som frivillige til et foreningsar-

rangement er en ny positiv dimensi-

on af linjefaget, som er med til at 

danne de unge mennesker. Det er 

at gøre noget frivilligt for andre har 

for os stor værdi, og det glæder os, 

at eleverne oplever denne værdi på 

egen krop, siger Frank Andersen.  

Fortsættes på næste side>>> 



For Nordals Boldklub har den helt 

store gevinst ved samarbejdet net-

op været de nye frivillige kræfter, 

som klubben kan trække på. Vi har 

gennem samarbejdet fået flere fod-

boldspillere i klubben, og det er rig-

tig dejligt, men den helt store ge-

vinst er klart de nye frivillige, som 

deltog ved Skolecup. Over en tred-

jedel af de 60 frivillige, som gen-

nemførte Skolecup, var frivillige, 

som ikke før havde hjulpet klubben, 

og det udspringer direkte af samar-

bejdet med skolen, siger en glad 

Jesper Larsen.  
 

Frank Andersen og Jesper Larsen er 

enige om, at samarbejdet er en 

succes, og at det skal fortsætte. 

Fodboldlinjen tilbyder i øvrigt i løbet 

af foråret 2017 eleverne DBU træ-

nerkurser, som skal give kendskab 

til trænergerningen og muligheden 

for at kunne løfte sig fra at spille 

fodbold til at lære fra sig. Måske det 

er måden, hvorpå vi finder fremti-

dens trænere, siger Jesper Larsen.  

Fodboldlinien 
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Bundgaard Sport & tøj Cup 2017 

Så  er der ved at være tid igen, til 

at alle rutinerede ben skal luftes, og 

hvor vi skal se en god gang fodbold 

på lysbanen, samt efterfølgende 

have nogen hyggelige timer i klub-

huset 
 

Håber på et stort fremmøde, og 

husk alle er velkomne fra oldboys 

afdelingen, oldboys-, veteran-

superveteran-, og mastersspillere 

m.fl  
 

Sæt kryds i kalenderen, så vi kan få 

en god turnering, sat sammen den 

dag. 

Vis ses 
 

Se indbydelsen på næste side>>> 
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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 
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Nymøllevej 8, Guderup . 6430 Nordborg 

Tel.:  7445 8590 ALS 



13 

 Taksigelse 

Hjertelig tak 

Hjertelig tak for  

opmærksomheden  

i forbindelse med min 

80 års fødselsdag. 

Det glædede mig meget. 

Mange hilsner 

Carlo Meyer 
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NORD-ALS AUTOVÆRKSTED ApS 

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

Alle former for reparationer udføres! 
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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 2016 

Kenn Christiansen 

mailto:soenderborg@intersport.dk
mailto:graasten@sport-direct.dk
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 Club 22 blev stiftet den 2. nov. 

1979.  
 

Det er Club 22's formål, gennem 

kammeratligt samvær, sportslige og 

selskabelige arrangementer, at ple-

je medlemmernes positive tilhørs-

forhold til NORD-ALS BOLDKLUB 

(NB), samt støtte NB med råd og 

dåd.  
 

Som medlemmer kan optages per-

soner, der enten gennem deres tid-

ligere eller nuværende virke i NB 

kan leve op til klubbens formål.  

Interesserede kan kontakte besty-

relsen. Medlemstallet er begrænset 

til 30.  
 

Kontingentet er pt. 200 kroner pr. 

kvartal.  

 

Der afholdes kvartalsmøder 

(medlemsmøder) i februar, maj, 

august og november.  

Efter mødernes ”officielle” del er der 

spisning og hyggelig samvær hvor 

der ofte bydes på ”underholdning”.  

Foruden kvartalsmøderne arrange-

res der en del andre arrangementer 

hvor medlemmernes ”påhæng” 

medinviteres.  
 

Bestyrelsen i 2017  

Formand: Jens Hansen 

Kasserer: Anders Ebsen 

Sekretær: Birger "Bikse" Petersen 

 

Revisor: Per Petersen 

Protokolfører: Bent Riemer 

Club 22  

Club 22 - artikel i Sporten 2009 



Nordals boldklub’s støtteforening 

Club22 har afholdt sin ordinære ge-

neralforsamling 
 

Der blev valgt en ny ledelse af Club 

22, Jens Hansen blev valgt som ny 

formand, og Birger ”Bikse” Petersen 

blev valgt som sekretær. 

Desuden var der  nyvalg af Jan 

Wind som nyt medlem af Club 22 

Club 22 
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Billede øverst: Birger Petersen og Jens Hansen  
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Senior 

NB’s seniorherrer har haft deres 

første træningsaften i 2017.  

Træningspasset blev afviklet på 

kunstgræsplænen i Guderup, og 

hele 31 spillere var mødt op.  

Træningen foregår fremover hver 

torsdag kl. 19 på kunstgræsbanen 

og tirsdag i hallen.  
 

Officiel træningsstart med efterføl-

gende spillermøde er lørdag d 11. 

februar. ALLE ER VELKOMNE!  

Nordals Cup 1988 



Senior 
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Futsal seniorhold januar 2017 

Bagerst fra venstre: 

Thue Olsen, Hans J. Hess, Henning Hess, Niclas Simonsen, Martin Won-

syld, Thom Jørgensen, Kevin Werner, Martin Christensen. 

Forest fra venstre: 

Brian Fedders, Kim Hansen, Bo Larsen-Ledet og Rene Wind. 
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Billeder  

DSC_0288.NEF

 



Billeder 
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Sporten nr. 2. 2017 udkommer i maj. 

Alle med tilknytning til NB er velkomne til at sende et indlæg 

Indlæg kan sendes til sporten@nordals-boldklub.dk 

 

Støttemedlemslotteriet 

Vindere udtrukket ved  

NB’s generalforsamling 2017 

2000 kr. Gerhard Wilhelmsen 

1000 kr. Klaus Kjærgaard  

500 kr. Martin Hansen  

500 kr. Jette Tonnesen  

500 kr. Jette Tonnesen  

500 kr. Michael Werner 

Bliv støttemedlem i  

Nord-Als Boldklub 
Nord-Als Boldklub er i gang med en 

fantastisk udvikling både på senior- 

og ungdomssiden. Dette betyder, at 

der skal mange penge til for at drive 

klubben. 

 

Dette kan du hjælpe med ved  

at blive støttemedlem for  

kun 150 kr. om året. 

 

Alle skal kunne være en del af Nord-Als Boldklub - lige meget om man er 

en stor fodboldspiller, en trofast fan eller bare en, der vil støtter op om 

klubben. 

Som støttemedlem opnår du en række fordele: 

Adgang til klubbens generalforsamling (dog uden stemmeret). 

Nord-Als Boldklubs medlemsblad Sporten tilsendt på hjemadressen 

Personligt medlemskort 

Adgang til klubbens arrangementer 

Fællesskab med alle klubbens medlemmer 

 

Tilmeld dig med navn og adresse på mail til kasserer Michael Werner, 

miw@mwerner.dk eller kontakt ham på telefon 30 54 35 65. 

callto:+4574450500

