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Mange spillere hos U6/7  
U6 og U7 er kommet rigtigt godt igang med forårs sæsonen. Vi har 

oplevet en stor interesse og tilgang fra en masse friske unge spillere.  
 

Vi har tilmeldt et hold i både U6 og U7 turneringen. Børnene udviser en 

stor lyst og vilje til at vinde kampene, når vi er langs til turneringen. 

De har udviklet sig utroligt meget, efter de 2 gange vi har været af-

sted. Det er tydeligt at se, at de tager øvelserne fra træningen med sig 

til kampene. De er begyndt og blik for spillet regler og formår at spille 

sammen som et hold.  
 

Begge hold har klaret sig rigtig flot sportsligt, men bestemt også på det 

sociale plan. Det er tydelig for os som trænere at se, at de er begyndt 

at lære hinanden bedre at kende og generelt har det rigtig godt sam-

men. Der er plads til en masse leg og sjov til træningerne og i pauser-

ne ved turneringerne.  
 

Samtidig er det rigtig dejligt med forældrenes engagement, det gælder 

både til træning og turnering. Vi oplever en stor støtte og opbakning 

hos forældrene, som er rigtig gode til at få alle spillerne til at føle sig 

og til at være en del af sammenholdet. Tusind tak for det. 
 

Vi ser meget frem til resten af sæsonen og glæder os meget til at del-

tage i NB dagen  

                                                           Dan, Kenneth og Dennis 
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Der er sommer på vej 

Det er ikke alene sommeren der 

lurer lige om hjørnet, men også fe-

rie og fodboldpause. Der har været 

spillet mange spændende og medri-

vende kampe rundt på anlægget og 

spillere og trænere har brugt uttali-

ge timer på træning. Ja, når en klub 

har i omegnen af 270 aktive fod-

boldspillere, så bliver der spillet 

mange kampe og trænet i mange 

timer. 
 

Jeg vil gerne takke alle spillere, 

trænere, ledere og hjælpere for ind-

satsen i foråret 2017 og naturligvis 

også tak til alle som har heppet på 

sidelinjerne!  
 

Efterårssæsonen når kun lige at 

blive skudt i gang før NB´s Pigecup 

løber af stablen. Jeg glæder mig til 

et stævne, som bliver arrangeret af 

erfarne kræfter og som for en del 

holds og klubbers vedkommende er 

en tradition at deltage i. Derudover 

så kan pigefodbold noget, som vi 

drenge og mænd kunne lære noget 

af, nemlig at det altid er hyggeligt 

og socialt at være en del af.  

Foråret har udover kampe og træ-

ning naturligvis også stået i Fest i 

By’s tegn. Dette års udgave af Fest 

i By var en helt speciel en af slag-

sen idet det var Fest i By nr. 50 i 

rækken. Endnu en gang formåede 

vores dygtige og arbejdsomme Fest 

i By komité sammen med mange 

lige så dygtige og arbejdsomme 

frivillige at gennemføre et fantastisk 

flot arrangement. Jeg er stolt over, 

for at vi som klub kan stable et så 

gennemført flot arrangement på 

benene, til glæde og gavn for hele 

Nordborg. Som jeg også skrev i 

årets program er det en byfest og 

det er det fordi, der noget for alle 

og hele byen er dermed inviteret og 

tager del i festlighederne. Så tillyk-

ke til Nordborg med Fest i Bys 50 

års jubilæum! – uden Fest i By var 

Nordborg et fattigere sted.  
 

Stor tak til Fest i By Komiteen og 

alle frivillige hjælpere, godt gået!  
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Formanden har ordet 

Fortsættes på næste side>>> 



Formanden har ordet 
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I uge 26 afholdes der vanen tro 

DBU’s fodboldskole i klubben og 

endnu en gang er det frivillige NB’e-

re som klarer gennemførslen enten 

som ledere, trænere, trænerassi-

stenter eller praktiske hjælpere. Har 

man muligheden, så vil jeg opfodre 

til at man kigger fordi anlægget 

mellem kl. 9 og kl. 15 i uge 26 og 

oplever glæden ved fodboldspillet, 

som fodboldskolen i den grad ud-

stråler. 

 

I forlængelse af fodboldskolen, dvs. 

fredag d. 30. juni, afholdes årets NB 

dag, som er en festdag og sæsonaf-

slutning for alle hold i klubben. 

Husk at møde op og få en dag og 

aften i NB’s fantastiske fællesskab. 
 

Jeg ser frem til at møde mange af 

jer til NB dagen og ønsker alle i og 

omkring NB en rigtig god sommer! 

         Jesper Larsen 

   Formand Nord-Als Boldklub  

Pigecup 2017 

PigeCup 2017 – invitationerne 

er sendt ud, og planlægningen 

er i gang 

Lørdag den 12. august kl. 9:00 sky-

der vi årets PigeCup i gang. Det er 

16 gang vi afholder stævnet, og 

håber på stort fremmøde fra om-

kringliggende klubber, og så natur-

ligvis også fra op- og udland. 
 

Tidligere års deltagere har ytret øn-

ske om at de ældre årgange fik mu-

lighed for at spille 11-mands bold.  

Det lytter vi naturligvis til, og i år 

har vi slået U15-16-17 sammen til 

en pulje, der så spiller 11-mands. Vi 

håber at vi med dette tiltag får stør-

re større opbakning for disse årgan-

ge. 
 

Vanen tro, får vi naturligvis brug for 

en masse frivillige hjælpere til alt, 

lige fra at pakke frugt til at dømme 

kampe. Men I hører fra os…. J 
 

Vi ses på banerne den 12. august. 

Yderlige information på vores hjem-

meside www.pigecup.dk 

Lis Schmidt - på vegne af Ungdoms-

udvalget  



Linjefagslever underviste de yngste 
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Eleverne på Fodboldlinjen på Nord-

als Skolen, som er et samarbejde 

mellem Nordals Boldklub og Nordals 

Skolen, afholdt onsdag før Kristi 

himmelfart ”Børnefodboldens dag” 

for indskolingen. En hel eftermiddag 

stod Fodboldlinjens elever, fra 7. og 

8. klasse, for 10 stationer som sko-

lens 140 yngste elever skulle igen-

nem.  
 

Gennem foråret har fodboldlinjeele-

verne gennemført DBU´s Børnefod-

boldens basis kursus og ung kamp-

leder kursus og eftermiddagen sam-

men med de yngste elever var der-

med kulminationen på kurserne og 

det eleverne havde lært. 
 

”Børnefodboldens dag” var først og 

fremmest en dag hvor alle skulle 

have sjovt og lege med bolden, 

hvilket klart lykkedes. Det er utro-

ligt dejligt at opleve, hvordan de 

ældre linjefags elever tager sig af 

de yngste og hvordan der opstår et 

fællesskab omkring glæden ved at 

lege og bevæge sig, udtaler vice-

skoleleder Frank Andersen.  
 

Fodboldlinjeeleverne har i mindre 

grupper selv valgt den aktivitet de 

ville lave og det blev til 10 meget 

forskellige aktiviteter, som eksem-

pelvis stafetter, fodboldrundbold og 

motorikbaner. Dette var vigtigt da 

det netop betød at alle kunne være 

med uanset om de havde spillet 

fodbold før eller ej. Vi er meget gla-

de for linjefagselevernes engage-

ment omkring denne dag og rigtig 

stolte over deres indsats og evne til 

at guide skolens yngste gennem 

aktiviteterne, siger linjefagslærerne 

Kim Hansen og Jesper Larsen.   

Fortsættes på næste side>>> 



 

Linjefagslever underviste de yngste 
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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 

 

Bestyrelsen 2017 



Linjefagslever underviste de yngste 
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Læring, dannelse og frivillighed 

Med gennemførelsen af kurserne og 

”Børnefodboldens dag” på skolen er 

det først fremmest målet at linje-

fagseleverne lærer at planlægge og 

gennemføre aktiviteter og ikke 

mindst stå frem foran andre og for-

midle det, men dannelse kan også 

komme spil; Der er meget læring i 

at stå frem foran andre og formidle 

sit foretagende, få de andre med på 

det og ikke mindst turde og evne at 

justere undervejs. Disse erfaringer 

kan eleverne bruge fremover, ek-

sempelvis til eksamen. Desuden er 

der også dannelse i at gøre noget 

for andre og yde en indsats for at 

andre kan få en god oplevelse og 

have det sjovt, siger viceskoleleder 

Frank Andersen.  

Netop det at gøre noget for andre 

og dannelsesaspektet glæder for-

mand for Nord-Als Boldklub Jesper 

Larsen der udtaler: ”Det glæder mig 

utroligt meget at eleverne på Nord-

als Skolen får muligheden for at stif-

te bekendtskab med trænergernin-

gen. Det er naturligvis mit håb at 

nogle af eleverne får lyst til at blive 

trænere senere hen. Desuden er jeg 

meget enig i dannelsesaspektet, da 

det at være frivillig i en forening og 

gøre noget for andre, for mig har 

meget med dannelse at gøre og jeg 

håber på at de unge derigennem vil 

få gode oplevelser med frivilligt ar-

bejde”. 



Gennem foråret har eleverne på 

fodboldlinjen på Nordals Skolen væ-

ret igennem to kurser; Børnefodbol-

dens basis på 6 timer og ung kamp-

leder på 3 timer.  
 

Begge kurser er en del af DBU´s C-

licens og eleverne har gennemgået 

og bestået kurserne i forbindelse 

med linjefags undervisningen på 

skolen.  

Kurset på 6 timer var, som navnet 

også siger, et basis kursus omkring 

børnefodboldtræning. DBU instruk-

tøren John fra Silkeborg tog elever-

ne igennem en del teori omkring 

opbygning af stationstræning, samt 

en del praktisk undervisning. Den 

teoretiske og praktiske undervisning 

mundende ud i at eleverne som af-

slutning på kurset, i mindre grupper 

skulle organisere, vise og sætte en 

station i gang. Hver gruppe fik et 

tema tildelt, for eksempel afslutnin-

ger, vendinger eller høj puls og ud 

fra det givne tema skulle stationen 

bygges op.  

Kurset gav eleverne indblik og en 

smule føling med hvordan en træ-

ning med børn fra 5-9 år kan byg-

ges op.  

Ung kampleder kurset omhandlede 

dommergerningen i forbindelse med 

3, 5 og 8-mand kampe. Eleverne 

blev her introduceret til regler og 

retningslinjer og til slut fik de lov 

selv at dømme en intern trænings-

kamp.  Ligesom det forgående kur-

sus indeholdt dette kursus både 

teori og praksis, som blev gennem-

gået af DBU instruktør Bjarne fra 

Århus. Specielt den teoretiske del 

gav anledning til en del spørgsmål 

og diskussioner, hvilket var med til 

at klarlægge, hvor kompliceret 

dommergerningen i virkeligheden 

er. 

Fodboldlinjen på Nordals Skolen på kursus 

8 



9 

 

Fest i by Cup 2017 
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Hos Bundgaard Sport - Storegade 34 - Nordborg 

Morgan Skjorte 300,- 



Lottospil 
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 Det ugentlige lottospil i UHR Husets 

kantine i Havnbjerg kører ”stille og 

roligt” og hver uge møder spillerne 

op i håbet om, at kunne gå derfra 

med kødpakker, kontanter og me-

get andet. 

I løbet af 1. halvsæson har der kun 

været 2 aflysninger så der er af-

holdt 25 lottospil med ca. 3.750 

gæster og der er råbt ca. 86.000 tal 

op og delt ca. 1.780 gevinster ud så 

Lone, Jørn og hjælperne fortjener 

en god sommerferie. 

Vi spiller sidste gang – inden som-

merferien – onsdag den 05. juli og 

starter igen – alt efter vejret – i 

begyndelsen af september. 
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Nymøllevej 8, Guderup . 6430 Nordborg 

Tel.:  7445 8590 ALS 
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 Ros til trænerne 

På opfordring fra Sporten om at 

skrive lidt om holdets trænere er 

der kommet et skønt lille indlæg fra 

Kristian og Hans Jocob’s mor, hun 

sendte følgende: 
 

Ja, det vil jeg så rigtig gerne, de 

yder nemlig en kæmpe indsats - 

helt frivilligt - til både træning og 

kamp! 
 

Der er altid plads til glæde 

og sjov. Der motiveres med 

opmuntrende tilråb og 

snakkes taktik på børneni-

veau. 

Kristian spiller på U6 med 

trænerne Dennis, Dan og Kenneth - 

han er helt afhængig af stemningen 

trænerne skaber, og han er vild 

med det. 
 

Storebror Hans Jacob spiller med på 

U8 hvor seriøsiteten og kampgej-

sten lever højt. Her yder Dorthe, 

Jacob og Kim en gigantisk indsats. 

                 I er SÅ seje    

Samme med 117 andre pigehold har 

U12 pigerne fra Nordals B. har del-

taget i Madsby Pigecup. 
 

Madsby pigecup er blevet afviklet 

22 gange, og har 

udviklet sig til et af 

de største stævner i 

Danmark. 

Pigerne fra NB var 

afsted fra fredag til 

søndag, hvor der 

stod hygge og fod-

bold på programmet. 
 

I den indledende 

runde blev det til en 

sejr og 2 nederlag, 

og dermed en plads i 

B finalen. 

Her blev det til et 

knebent nederlag 

mod Damsø, og i den sidste kamp 

mod Erritsø blev der  spillet lige op. 

Foto er taget af Maia Kjær Bech-

Petersen 

 

U12 piger til Madsby Pigecup 
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NORD-ALS AUTOVÆRKSTED ApS 

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

Alle former for reparationer udføres! 



Tak til U16 drenge 
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Vi vil fra U10 gerne sige tak til NB’s 

U16 drenge. Lørdag d 29. april blev 

der spillet hjemmekampe for både 

U10 og U16 drenge, der var færdige 

på samme tid.  
 

I omklædningsrummet var der høj 

stemning da begge hold havde vun-

det og U16 drengene gav i den grad  

de "små" U10 drenge en på opleve-

ren da de fik lov til at være med til  

 

at synge sejrssang i omklædnings-

rummet efter kampen.  
 

Så tak fordi der var overskud til at 

oplære de yngre årgange - er sikker 

på de vil huske denne oplevelse og 

håber de vil kopiere den overfor 

yngre spillere en dag i fremtiden    

     

     Tak igen fra træner-teamet  
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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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U8 årgang 2009 

Så er det gode vejr ankommet og vi 

er startet op med udendørs træ-

ning. Det går rigtig godt og der er 

sket en stor udvikling siden sidste 

år. 
 

Turneringen er godt i gang og der 

bliver fightet på livet løs. Det er en 

stor omvæltning at skulle spille på 

en større bane med større mål 
 

 

 

Stævner er det også blevet til,  

senest i Broager, hvor vi deltog 

med 2 hold i Maliq Sommercup.  

Her blev det til et par sejre, et par 

nederlag og en enkelt uafgjort. 
 

Træner Teamet fra U8 vil gerne  

ønske alle spillere og forældre en 

rigtig god sommer. 

            Kim, Dorte og Jacob 



Gruppen bag Arkivportalen har 

brugt den sidste tid til ”lidt kontor-

arbejde”, hvor vi bl.a. har gennem-

gået indholdet for ”tekniske fejl”. 

Lidt statistik er der også blevet tid 

til og p.t. omfatter Arkivportalen 

2.000 links til over 20.000 doku-

menter fra 1909 til 2017. Der er 

tale om en række forskellige doku-

menter, lige fra et lille avisudklip fra 

1978, hvor drengeholdet spiller 0-0 

mod Haderslev og til ”det store slide 

show” fra NB-dagen i 2016. 

Vi har dog også ”fokus” på fremti-

den og Arkivgruppen vil sammen 

med klubbens bestyrelse i løbet af 

det kommende år starte arbejdet 

med et ”jubilæumsskrift” der skal 

udgives i forbindelse med NB’s 50-

års jubilæum november 2019. 

Fra 2017 har Arkivgruppen det mål, 

at der hvert år ”skaffes” et holdbil-

lede med navne af alle klubbens 

hold, i 2017 er der tale om 16 hold.  

Skulle vi mangle et enkelt navn el-

ler flere vil vi bede om hjælp via 

”Facebook” som har vist sig, at væ-

re en hurtig og effektiv hjælp. 

 

Venligst 

www.nb-arkivportal.dk 

Nyt fra arkivportalen 
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Billede øverst: Birger Petersen og Jens Hansen  

Det ældste billede i arkivportalen fra 1909 

Til højre det nyeste billede  i arkivportalen, fra 2017 
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Serie 3 - 1. april 2017 

Anders And Cup 1997 

Bagerst fra venstre: 

Martin Christensen, Niclas Simonsen, Simon V. Christensen, Henning 

Hess, Fenol Ajrusi, Jesper Smidemann, Martin Nissen og Hans J. Hess 

Forrest fra venstre: 

Denis Bajrami, Bo Larsen-Ledet, Mads Peter Østergaard, Kim Hansen, 

Mike Hansen, Nichlas Hoffmann. Jacob Jepsen og Niels Nikolaj Lund. 



 

Senior - fra pokal kampen mod Egen 
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Træningslejr U13/14  

I marts måned tog  21 drenge fra 

årg. U13 og 14 på træningslejr i 

Rødding. 

Vi kørte hen på eftermiddagen så vi 

ankom til Rødding kl. 17, hvor vi 

blev indkvarteret og fik pakket ud. 

Så fik vi lidt aftensmad som bestemt 

var ganske udmærket. Efter aftens-

maden havde vi en time med styrke-

træning efterfulgt af en times bow-

ling. Drengene fik herefter lov til at 

få lidt tid på egen hånd, (inde i cen-

teret selvfølgelig), og til midnat sag-

de vi godnat. 
 

Lørdag startede dagen med en god 

gang morgenmad, efterfulgt af en let 

formiddagstræning. 
 

Efter middagsmaden skulle vi spille 

træningskamp mod Hviding’s u15 

hold, og med en røvfuld på 10-1 

måtte vi erkende vi havde en masse 

at arbejde med.  

Vi forsatte til svømmehallen hvor 

drengene virkelig hyggede sig.  
 

Lørdag aften var vi i biografen og se 

en 3D film, hvilket var en kæmpe 

oplevelse for de fleste, på nær Ricki 

som tog sig en rigtig god og lang lur 

under filmen. Vi var dog søde at 

vække ham da filmen var færdig. 
 

Søndag fik drengene halvanden time 

i svømmehallen inden turen atter 

gik Als.  
 

Det var en fantastisk tur, og både 

spillere og trænere synes det var en 

god oplevelse men vi var godt træt-

te da vi kom hjem. 

Tak for en god tur alle sammen og 

tak til de forældre der kørte os frem 

og tilbage.    



 
Billeder 
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Sporten nr. 3. 2017 udkommer i september. 

Indlæg kan sendes til sporten@nordals-boldklub.dk 

 

callto:+4574450500

