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20 år med fodboldskole i Nordborg 
I uge 27 afholdt Nord-Als Boldklub DBU´s fodboldskole på baner-

ne ved Nordals Idrætscenter.  
 

Det var 20. år i træk at Nord-Als Boldklub var værtsklub for DBU’s 

fodboldskole. Denne begivenhed blev markeret på fodboldskolens 

sidste dag, da formand for DBU Jyllands region 4, Jens Chr. Han-

sen kom besøg. Jens Chr. Hansen gav fodboldskolen i Nordborg og 

samarbejdet mellem DBU og Nord-Als Boldklub flotte ord med på 

vejen og overrakte skolelederne Søren Sørensen og Palle Søgaard 

et diplom.  
 

Børn i alderen 8-15 år deltog i en sjov uge med en masse fodbold 

og high-fives. Børnene var delt op i alderssvarende grupper, som 

hver havde tilknyttet en træner og en assistent. 
 

Alle trænere eller assistenter har i øvrigt enten spiller, træner el-

ler ledertilknytning til Nord-Als Boldklub. De frivillige kræfter fra 

Nord-Als Boldklub er altgørende for gennemførelsen af fodbold-

skolen og heldigvis har det ikke været svært at finde instruktører, 

udtaler skolelederne Søren Sørensen og Palle Søgaard.  
 

Den sidste eftermiddag på fodboldskolen, blev vanen tro sluttet af 

med fodboldkamp mellem instruktørerne og efterfølgende vand-

kamp.  
 

Udover en sjov og lærerig uge med nye kammeratskaber modtog 

alle deltagere et Hummel spillersæt, en drikkedunk og en Select 

fodbold.  
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Efterårssæsonen er i fuld gang 

Jeg håber at I alle sammen har haft 

en rigtig god og varm sommer. 

Sommervejret og varmen har vi i 

hvert fald ikke kunnet klage over, 

eller har vi!?  
 

Tørken gennem sommeren gav i 

hvert fald tørre og gule græsplæner 

og flere steder i landet lukkede 

kommunen faktisk fodboldbanerne. 

Det var ikke tilfældet her og der 

skal herfra lyde en stor tak til Nord-

als Idrætscenter for deres banepleje 

i løbet af sommeren. Stadion og 

flere træningsbaner er blevet van-

det til stor glæde og gavn for os 

fodboldspillere, tak!  
 

Netop varmen var på sit højeste da 

Liverpool International Academy 

besøgte Nordals i slutningen af juli 

måned. Det var fantastiske tre da-

ge, hvor 60 børn blev trænet af 

professionelle trænere fra storklub-

ben Liverpool. –og professionelt var 

det! Alle 60 børn blev trænet samti-

dig på stadion og det var et syn for 

guder hver morgen når børnene 

mødte: banen var grøn og ny van-

det og alle træningsredskaber som 

kegler, bolde og mål stod klar. Der 

var børn fra både Sjælland, Fyn og 

Nordjylland, så hele landet var altså 

repræsenteret på fodboldskolen. For 

os som klub var det desuden en 

kæmpe gave at byde en Champions 

League finalist og tidligere vinder 

velkommen på Nordals og vi arbej-

der benhårdt på at kunne gentage 

succesen næste år. Herfra skal der 

desuden lyde en stor tak for Nordals 

Idrætscenter for samarbejdet om-

kring fodboldskolen og indkvarterin-

gen af de fem Liverpool trænere og 

tak til Nordborg Golfklub som tog 

imod de fem trænere og lod dem 

spille golf den ene aften!  
 

Efteråret byder på Skolecup, som 

afvikles fra d. 26-28. oktober. Sko-

lecup arrangeres igen i samarbejde 

med Nordals Skolen, som vi forve-

jen samarbejder med omkring Fod-

boldlinjen på Nordals Skolen. Det er 

igen Beth Jensen som er primus 

motor for stævnet. Nordals Skolen 

putter for tiden ressourcer i plan-

lægningen og vil desuden stille med 

elever og lærere, som frivillige 

hjælpere til stævnet. Jeg glæder 

mig til Skolecup 2018! 
 

Efteråret byder også på NB afslut-

ningsfest, som igen i år holdes på 

Nørherredhus og denne gang d. 10. 

november. Festen er for alle voksne 

spillere, trænere, ledere, hjælpere 

og støttemedlemmer. Jeg håber vi 

ses til en fornøjelig aften i NB fami-

liens selskab.  
 

Jeg håber at alle er kommet godt i 

gang med eftersæsonen og ønsker 

jer alle gode træninger og kampe. 

Jeg glæder mig til et spændende 

efterår, hvor der som altid vil være i 

gang i den i NB.  

 

                     Jesper Larsen 

    Formand Nord-Als Boldklub  
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Formanden har ordet 



Senior efterår 
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Sommerferien 2018 er ved at være 

slut for de fleste af os.  

En sommerferie med masser af dej-

lig sol og varme.  
 

Trods sommerferie er der i senioraf-

delingen blevet trænet og spillet 

fodbold tirsdage og torsdage

(whiskeyturnering) i ferien, så for-

men kunne holdes vedlige. 
 

Efterårssæsonen 2018 er skudt 

igang, og denne gang med hele 3 

seniorhold. 

1. holdet der spiller i serie 2 

2. holdet der spiller i serie 5 

og NB 3 der spiller i serie 6 (FC Nord) 

 

NB 3 er et lukket hold der består af 

tidligere/nye spillere, som selv har 

valgt, at stå for træningen og kam-

pe.  

De indgår under de samme regler/

vilkår som den øvrige del af senior-

afdelingen. 
 

Der er efter sommerpausen kom-

met nye/gamle spillere til. Velkom-

men til NB. 
 

Der skal også lyde en tak til alle 

NB’s supportere, der trofast møder 

op til vores hjemme/udekampe. 

Held & lykke til de 3 seniorhold med 

efterårssæsonen. 

             Seniorformanden 

Bagerste række fra venstre 

Hans J. Hess, Rene Schwab, Martin Nissen, Patrick Lorentzen, Henning Hess, Thom Jørgensen, 

Kristian Mikkelsen, Martin Wonsyld, Carsten Schwaermer.  

Første række fra venstre: 

Kim Hansen, Nicklas Lorentzen, Anders Petersen, Claus Zickert, Jacob Jepsen, Nichlas Hoff-

mann, Edmond Sahili, Mads P. Østergaard   



Senior efterår 
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Senior serie 6 

Senior serie 5 



M+32  holdbillede 
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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 2018 



U10 til BNS Cup 
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Lidt nyt fra arkivportalen 
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Bagerst: Chr. Løbner, Preben Hein, Peter Feldsted, Egon Christensen, Claus Graversen, 

Poul Lyngkilde 

Midt: Frank Herup Nielsen, jan Dybsø Pedersen 

Forrest: Jan Christensen, Anton Duus, Birger Jensen, Bendt iversen 

Chr. Løbner’s hold blev SI-mestre i 1962 

Fra et avisudklip 1962 

Det var et stolt og lykkeligt puslingehold fra Nordborg, der i går sluttede 

efteråssæsonen som sønderjyske mestre, og ekstra kulør på begivenhe-

derne satte naturligvis Claus Gravesens mål, som idrætsudvalgsforman-

den Holger Jacobesen, Sønderborg, ved pokaloverrækkelsen betegnede 

som sæsonens flotteste mål. 

Manden bag succesen er holdets ihærdige leder, lærer Chr. Løbner, og 

han fik også, som drengene havde samlet sammen til, ogg som blev over-

rakt ham sammen med en æske chocolade efter kampen som et udtryk 

for drengenes taknemlighed for det god ledelse. 
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Lidt nyt fra arkivportalen 

Arkivgruppen præsenterer denne 

gang et dokument som var et af de 

første vi fik ”foreviget” i Arkivporta-

len for godt 6 år siden. I mellemti-

den er mængden af dokumenter 

vokset støt til flere tusinde, dog ef-

terhånden med faldende tendens 

hvad tilgang af ”nye gamle” doku-

menter angår. 
 

For tiden beskæftiger gruppen sig 

mest med at arkivere holdbilleder 

og materiel om alle klubaktiviteter 

fra nyere dato, så for eksempel Li-

verpool fodboldskolen, NB-dagen 

2018, NB’s nye Serie 6 hold og de 

fleste andre hold fra den aktuelle 

turnering allerede ”foreviget” i Por-

talen. 
 

Det gælder dog stadigvæk at vi 

fortsat er meget interesseret  i at 

modtage gamle dokumenter fra fod-

bold i Nordborg gennem tiderne!  
 

Venligst 

Arkivgruppen  

Peter Glock,  

Anders Ebsen,  

Hugo de la Motte,  

Bent Riemer,  

Carl Erik Rasmussen 

Bagerst fra venstre: 

Pia Andersen, Inge Lise Johansen, Bibi Albinus, Connie Schou, Trine Petersen, Grethe 

Hjort 

Forrest fra venstre: 

Jytte Petersen, Bente Tiettje, Ulla Rasmussen, Gitte Hansen, Lone Nielsen, Laila Arnold  

Nb’s damehold 1971 
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Nymøllevej 8, Guderup . 6430 Nordborg 

Tel.:  7445 8590 ALS 
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 Oprykning til serie 2 
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NORD-ALS AUTOVÆRKSTED ApS 

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

Alle former for reparationer udføres! 



U14 mod Varnæs/Bovrup 
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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 

U9 piger 

http://www.ok.dk/
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Årets NB 'er 2017 

Klaus Kjærgaard 
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NB med hele 3 seniorhold i efteråret 

Nord-Als Boldklub’s seniorherrer er 

ved at være klar til efterårets turne-

ringskampe i henholdsvis serie2, 

serie 5 og serie 6.  
 

Nord-Als Boldklub stiller for første 

gang i mange år med tre seniorher-

rer hold i turneringen. Det glæder 

selvsagt trænerne, men ikke mindst 

seniorformand Lars Møllerskov som 

udtaler: ” Det er fantastisk, at spe-

cielt så mange unge mennesker 

vælger at spille fodbold hos os i NB. 

Det er de unge og de ældre trofaste 

spillere vi skal bygge fremtiden på 

og det vidner om at vores arbejde 

de seneste to år pt. bærer frugt”.  
 

NB’s 1. hold spiller serie 2 under 

ledelse af det rutinerede og kompe-

tente makkerpar, med cheftræner 

Carsten Schwaermer og assistent-

træner Hans Jørn Hess. De to har 

gennem mange år været en del af 

seniorfodbolden i NB og har til ef-

teråret sammensat et hold beståen-

de af rutinerede kræfter og unge 

talenter med en masse spilleglæde. 

Holdet er oprykker i serie 2, så der 

venter en spændende sæson.  
 

2. holdet er under ledelse af senior-

formanden Lars Møllerskov, som 

har med et purungt hold at gøre, 

som gennem de seneste sæsoner 

har formået at præge toppen af se-

rie 5. Det vil de også forsøge at gø-

re i denne sæson.  
 

Det nye NB 3. hold styres af Denis 

Bajrami, Ali Ferati og Semran Dul-

jaj, som alle tidligere har tørnet ud 

for NB. Holdet er nyt og til dels 

selvstyrende under Nord-Als Bold-

klub og skal for første gang prøve 

kræfter med turneringsfodbold, 

hvilket dets spillere glæder sig me-

get til.   



Serie 6 mod Lysabild 26 august 2018 
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20 

Fodboldskolen 2018 
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Fodboldskolen 2018 

Årets DBU fodboldskole fandt sted i 

uge 27 i det smukke sommer vejr 

ved Nordals idrætscenter. 
 

Fodboldskolen var ikke særlig stor i 

år, der var kun  tilmeldt 26 spillere. 

4 veloplagte træner var klar til at 

tage mod spillerne mandag morgen, 

spillerne blev delt op i 2 hold som 

matchede hinanden. 

Allerede fra fodboldskolens start var 

humøret højt blandt spillere og le-

dere. 
 

Selv om der var varmt hele ugen, 

blev der trænet på livet løs. Fredag 

var tradition tro den dag, hvor der 

skulle spilles fodboldkamp mod træ-

nerne, og med masser af vand klar 

på sidelinjen. 
 

Trænerne havde dog en overraskel-

se klar til spillerne, der skulle som 

afslutning på fodboldskolen tages et 

billede med spillerne under DBU 

flaget. Hvad spillerne ikke viste var 

at trænerne havde gjort klar med 

masser vand på terrassen til at hæl-

de ud over spillerne. 
 

Bjarne Østergård har valgt at stop-

pe som leder af fodboldskolen, der 

skal herfra lyde en stor tak for det 

kæmpearbejde han har lavet. 
 

Birger Andersen har også valgt at 

stoppe, Birger var den der sørgede 

for at trænere og ledere kunne få 

noget at spise både i løbet af da-

gen. 

Det jeg vil huske Birger for han var 

altid god for en bemærkning, som 

både trænere og ledere kunne lide. 

Der skal lyde en kæmpe tak til Bir-

ger for det kæmpe arbejde han har 

lavet. 

           Palle Søgaard 
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Liverpool fodboldskole 



Skolecup 2018 
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Husk at sætte kryds i kalenderen d 26.-28. oktober  

hvor årets Skolecup løber af stablen  



 
Sporten nr. 4. 2018 udkommer i  december 

Indlæg kan sendes til pc@pebbe.dk 

 

 

Efterårsversionen - den formelle 

Sæt kryds i kalenderen 
 

Lørdag d. 10. november 

På Hotel Nørherredhus 


