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Årets NB’er 2019 
Gitte Mathiesen  

Gitte Mathiesen er en rigtig 
NB’er. 
At være en rigtig NB’er er 
en følelse og et tilhørsfor-
hold, som gør at man sim-
pelthen ikke kan lade vær 
med at give en hånd når 
klubben og i Gittes tilfælde 
Fest i By har brug for det. -
og at man gør det med glæ-
de.  

Denne definition passer rigtig godt på Gitte Mathiesen, som har været 
en del af Fest i By i over 20 år. Mange af årerne har hun haft en nøgle-
rolle som kasserer hos Fest i By.  
 

Gitte er blevet en rigtig NB’er, men først indenfor de seneste 8-9 år.  
Gitte har altid været en aktiv foreningskvinde med stort F. Hun har 
været et stort aktiv for Nordals Håndboldklub, som fra 1973-2010 ar-
rangerede netop Fest i By sammen med Nord-Als Boldklub. Da Nordals 
Håndboldklub valgte at træde ud af dette samarbejde fulgte Gitte, 
hendes enorme energi, glæde, gejst og mange timers frivillige arbejde 
heldigvis med over i vores klub og i Fest i By. 
 

Nøglerollen som kasserer har Gitte altid taget meget alvorligt og sat en 
stor ære i at alt var i orden og det gerne til tiden. Hun har aldrig indta-
get kasserer-rollen som den ”støvede bogholder”. Nej, hun har altid 
været meget mere end det.  
 

Ingen opgaver har gennem tiden været for store eller for små for Gitte 
når det gjaldt Fest i By. Arbejde på festpladsen, nattevagter i kom-
mandocentralen eller sågar op kridtning af fodboldbane har hun taget i 
stiv arm og med højt og smittende humør.  
 

Netop det gode humør og en altid hjælpsom og imødekommende ind-
stilling til alle mennesker såvel som opgaver er kendetegnende for Git-
te.  
 

Gitte er en rigtig foreningskvinde med en masse energi, hjertet på ret-
te sted og så gør hun altid sit arbejde ordentligt.  
Nord-Als Boldklub har stor respekt for hendes arbejde for Fest i By og 
er hende meget taknemmelig.   
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Adresseændring 
Så husk at meddele det til NB 
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miw@mwerner.dk 

 

Ansvarlig redaktør  
Preben Christensen  
Tlf. : 25 88 18 50  
E-mail: pc@pebbe.dk  

Distrubition  

Ib Anthony  
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Preben Christensen  
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Ib Anthony  
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Kevin Werner  

Formand  
Jesper Larsen  
Mobil: 40 55 07 59  
E-mail:  
jesper_sporten@hotmail.com  

Formanden har ordet 

Et jubilæumsår med gang i 
2019 -50 års jubilæumsåret- var 
et fantastisk et af slagsen og jeg 
vil her gerne sende alle som har 
været en del af arrangementerne 
en stor tak. Tak til alle som har 
hjulpet til ved eller taget et stort 
ansvar og været tovholder for ju-
bilæumsarrangementer. Det har 
været et enormt privilegie for mig, 
at være en del af arrangementerne 
og se hvordan I alle har ydet og 
endnu vigtigere nydt det! 
 

Desuden håber jeg at alle i NB har 
haft et godt 2019 med mange go-
de oplevelser, spændende og vel-
spillede kampe. For nok har 2019 
stået i jubilæets tegn, men fodbol-
den har bestemt ikke stået stille i 
vores klub. Herfra skal lyde en stor 
tak til alle trænere, holdledere og 
hjælpere som gennem året har 
sørget for de bedste rammer for 
vore børn og unge i NB. Uden jer 
var der ingen klub! 
 

Jeg er selvsagt stolt over at vi som 
klub har formået at markere vores 
50 års jubilæum med 10 arrange-
menter, hvor alle børn, unge og 
voksne har kunnet deltage og væ-
re en del af festen. Desuden er jeg 
stolt over at vi igen har kunnet 
invitere Nordborg med, således at 
mange uden daglig tilknytning til 
NB også har været med til at fejre 
50 året. Vi startede med besøg af 
og foredrag ved Jan Mølby, hvor 
160 gæstede Nord-Als Idrætscen-
ter og fik en på opleveren. Jan 
Mølby havde mange gode anekdo-
ter i ærmet og samtidig gav han 
sig tid til en snak med alle. NB 
dagen 2019 blev en udvidet en af 
slagsen, hvor 70 unge NB’ere bol-
trede sig i idrætscenteret og sam-
men overnattede på god gammel-
dags lejrskole manér, det var fedt!  
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Kort inden sommerferien besøgte 
SønderjyskE superligahold os og 
spillede showkamp mod et udvalgt 
Alshold på Langesø Stadion foran 
mere end 700 tilskuere. Det var 
fantastisk sommeraften, hvor alt 
flaskede sig.  
 

I løbet af sommerferien fandt to 
fodboldskoler sted hos os. I starten 
af sommerferien var det DBU’s fod-
boldskole og senere gæstede Liver-
pool FC endnu en gang vores baner. 
Alt i alt var 75 børn på fodboldskole 
i Nordborg gennem sommerferien. 
Skolecup som kørte af stablen i uge 
43 viste endnu en gang at stævnet 
formår at samle skoler og klasser 
omkring glæden ved fodbolden og 
allermest sammenholdet omkring 
banen. Denne gang var hele øen 
inviteret med og det blev en øjen-
åbner på positiv vis for flere skoler 
fra Sønderborg by.  
 

At lottospil i den grad har sin beret-
tigelse var vores jubilæumslotto et 
tydeligt bevis på. Hele 250 spillede 
med en søndag i oktober i de flotte 
lokaler i Havnbjerg. Lottoholdet gør 
virkelig et stort stykke arbejde i 
denne tid.  
 

D. 9. nov. blev en stor aften på 
Nørherredhus, hvor 250 NB’ere fej-
rede ”familien-NB”, fællesskabet og 
de fælles historier. Det var en stor 
aften, som blev afsluttet på behørig 
vis med festfyrværkeri. –og at det 
så netop på det tidspunkt var tåget, 
betød ikke noget for festen som 
fortsatte til ud på natten.  
 

Blot 14 dage senere blev jubilæet 
fejret på lidt mere formel vis ved en 
reception. Endnu en gang var delta-
gerantallet fantastisk, idet 150 
mødte op og havde en dejlig efter-
middag sammen. Dagen bød på 
flotte taler, men heldigvis også en 
masse hyggeligt samvær, som net-

op kendetegner vores klub.  
 

D. 26. dec. slås hovedet på sømmet 
når vi genopliver alles tiders jule-
dags tradition: Julehalbal. Denne 
gang bliver det i en retro version, 
med liveband og gamle kendinge 
som Dj´s og i baren.  
 

Nu hvor 2020 nærmer sig så er det 
også ved at være generalforsam-
lingstid. Generalforsamlingen fore-
går denne gang fredag d. 31. janu-
ar 2020 i klubhuset. Inden den offi-
cielle del, vil der naturligvis være 
fællesspisning. Mere information og 
mulighed for tilmelding kommer på 
hjemmesiden og facebook i starten 
af det nye år. Jeg vil opfordre alle 
til, at møde op til generalforsamlin-
gen og få indblik i årets gang i vo-
res dejlige klub og samtidig også få 
muligheden for at få indflydelse på 
hvad der skal ske fremover i NB. 
Alle er velkomne og jeg garanterer 
hyggeligt samvær både før, under 
og efter den officielle del af aftenen.  
 

Til sidst vil jeg gerne takke alle i og 
omkring NB for jeres indsats i 2019! 
Det er glædeligt at så mange har 
lyst til at yde en indsats for vores 
klub, til glæde og gavn for mange! - 
og jeg håber at I har lyst til at fort-
sætte i 2020.  
 
Rigtig glædelig jul og godt nytår 
 

Jesper Larsen 
Formand Nord-Als Boldklub  

 

Formanden har ordet 



Generalforsamling 2020 
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            Generalforsamling 
                       

                             Husk generalforsamling 2020 
                              Afholdes fredag d. 31. januar 

                           Nærmere info omkring tilmelding 
                            tidspunkt informeres på 

                            Hjemmeside og Facebook 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Recption jubilæumsbogen 
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Bestyrelsen 2019  

 

Formand  Jesper Larsen  

Kasserer  Michael Werner  

Ungdomsformand  Jørgen Bundgaard  

Seniorformand  Lars Møllerskov  

Oldboysformand  Jakob Steinvig  

Bestyrelsesmedlem  Jakob Sigsgaard  

Bestyrelsesmedlem  Anders Ebsen  

Bestyrelsesmedlem  Ken Christiansen  

Bestyrelsesmedlem  Thom Jørgensen  

Bestyrelsessuppleant  Poul Antonisen  

Bestyrelsessuppleant  Ken Wonsyld  



Generalforsamlingen 2014 
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Bliv spilleklar til 2020 
sæsonen for bare 300kr. 
NordAls Boldklub præsente-
rer igen i år et flot tilbud om 
spillersæt til alle spillere i 
Ungdomsafdelingen . Kravet 
er at du har betalt dit kon-
tingent for indeværende sæ-
son. 
Spillersættet består af: 
• Hættetrøje 
• Lange bukser 
• Tshirt 
• Shorts 
• Sokker 
Det er det helt nye Hum-
melsæt 2020 model. Alle 
sæt er inkl. NBlogo på trøje 
og t-shirt, og NB giver 
tilskud for ét sæt pr. spiller.   
(Vejl. udsalgspris er 
1.050kr.)  

Du kan også få dit eget 
navn på tøjet! 
 

Din pris er 300kr. for 
HELE sættet (5 dele) 
Tøjet bestilles og købes 
hos Bundgaard Sport i 
Nordborg. Kom ind og 
prøv og 
bestil allerede nu.  
 

(de lange bukser leveres i 
starten af 2020 – resten fås 
nu) 
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Jubilæumsbogen ud 

Nord-Als Boldklub udgiver flot 

50 års jubilæumsbog 

I fredags løftede NB-formand Jesper 

Larsen endelig sløret for den længe-

ventede bog om Nord-Als Boldklub 

gennem 50 år. Det skete ved en 

sammenkomst i NB’s klubhus, hvor 

fire æresmedlemmer, tre tidligere 

formænd, dele af bestyrelsen, samt 

8-mands gruppen som havde stået 

for udarbejdelsen af bogen deltog. 

Bogen var ventet med spænding og 

den skuffede bestemt ikke.  
 

Jeg er pavestolt over at vi som for-

ening kan udgive en sådan flot bog i 

forbindelse med vores jubilæum. Det 

har været hårdt arbejde, men det 

hele værd og så har det været et 

privilegie for mig at være en del af 

gruppen og arbejde sammen med 

garvede NB’ere som jeg ser som de 

sande arkiver, udtaler Jesper Larsen.  
 

8-mands gruppen har i over et år 

arbejdet på og skrevet bogen. Her 

har klubbens online arkivportalen, 

som indeholder over 20.000 do-

kumenter, været en stor hjælp. 

Det har dog alligevel krævet en 

del timer at få bogen sammensat 

inden den kunne sendes til tryk. 
 

Det har været hårdt arbejde, men 

når man står med et så flot resul-

tat bagefter så har det været det 

hele værd, siger Peter Glock, Bent 

Riemer og Poul Lyngkilde enstem-

migt.  
 

Bogen har et oplag på 500 stk. og 

uddeles for tiden som gave til alle 

nuværende og tidligere ledere, nu-

værende trænere, støttemedlem-

mer, sponsorer og samarbejdspart-

nere. Andre interesserede kan købe 

bogen til blot 75 kr. på bestilling ved 

klubbens formand Jesper Larsen. 

Ellers vil bogen kunne købes ved 

Nordals Julemesse, ved jubilæums-

festen d. 9. november eller receptio-

nen d. 23. november.  
 

Det er virkelig en stor glæde at kun-

ne forære bogen som gave til mange 

af dem, som har arbejdet mange 

timer for vores klub. Det har været 

et stort arbejde at udvælge og ikke 

mindst vælge fra hvad der skulle 

med i bogen, så nogle læsere vil nok 

undre sig. Men det er lige præcis 

formålet med bogen, nemlig at læ-

seren skal tænke tilbage på de ople-

velser vedkommende har haft i NB 

og dermed tænke videre end det, 

som er beskrevet på de 275 sider, 

siger NB-formand Jesper Larsen. 



NB dagen 
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Jubilæumsreception  
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Nord-Als Boldklub holdt jubilæ-

umsreception 

Lørdag d. 23. november holdt Nord-

Als Boldklub 50 års jubilæumsre-

ception i Nord-Als Idrætscenter.  
 

Hele 150 NB’ere og folk med relati-

on til klubben mødte op og fejrede 

klubben, fællesskabet og hyggede 

sig med hinanden og de historier 

som alle hver især kunne fortælle.  

 

Som en mere formel del af receptio-

nen var der taler fra formand Jesper 

Larsen, Borgmester Erik Lauritzen, 

DBU Jyllands formand Bent Clau-

sen, NIC direktør Jens Chr. Hansen, 

Niels Ole Bennedsen på vegne af 

Club 22+ og den garvede NB’er Carl 

Erik Rasmussen sluttede af. Fælles 

for talerne var ros til Nord-Als Bold-

klub som en forening der samler 

folk på Nordals og vægter fælles-

skabet.  
 

Derudover var stor anerkendelse til 

alle klubbens frivillige og det store 

arbejde som de hver især udfører til 

glæde og gavn for områdets børn 

og unge. Nord-Als Boldklub er mere 

end fodbold, hvilket blev pointeret 

flere gange, når talen gik på alle de 

aktiviteter klubben gennem tiden 

har været en del af udover fodbol-

den. Klubbens støtte-klub Club 22+ 

sluttede i øvrigt af med at synge en 

flot sang for receptionens deltagere.  
 

Jeg er utrolig stolt, beæret og fak-

tisk rørt over at så mange valgte at 

møde op til vores reception. Det 

vidner i den grad om, at Nord-Als 

Boldklub har betydet meget for 

mange mennesker. Det glædede 

mig at så mange ”gamle” klubiko-

ner, byrådsmedlemmer, repræsen-

tanter fra andre klubber, samt an-

dre samarbejdspartnere havde ta-

get sig tid til at komme forbi. –og 

på klubbens vegne takker jeg man-

ge gange for de flotte gaver, siger 

formand Jesper Larsen.  
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Senior 2019 

Man kan sige at forårssæsonen 

2019 for vores 2 seniorhold sluttede 

på den bedst tænkelige måde. 

For 2. holds vedkommende vendte 

de tilbage til serie 5 efter et kort 

ophold i serie 6, 
 

og for 1. holds vedkommende vend-

te de tilbage til serie 2, efter at de 

var ude i 2 spændende playoff kam-

pe mod henholdsvis Haderslev og 

Løjt. Den afgørende kamp mod Løjt 

om oprykning til serie 2 blev lidt af 

en gyser. Efter 2-2 i den ordinære 

kamp og forlænget spilletid måtte 

drengene ud i straffesparks konkur-

rence, som de heldigvis trak sig 

sejrrigt ud af. 
 

Endnu engang stort tillykke til beg-

ge Teams og en stor tak til de frem-

mødte/ 
 

Vi ses igen på Langesø Stadion, når 

forårsturneringen 2020 sparkes i 

gang 
 

Glædelig Jul til alle Jer spillere/

trænere/trofaste fans og Jeres fa-

milie. 

 

Lars Møllerskov 

Seniorformand 

       

  

 

Playoffkamp d. 19. nov. mod Haderslev FK 
Hans J. Hess, Nichlas Hoffmann, Edmond Saliji, Nicklas Simonsen, Thom Jørgensen, Andreas 
Brogaard Jessen, Henning Hess, Tue Lund, Carsten Schwaermer 
Rene Schwab, Morten Carl, Bo Larsen-Ledet, Lasse H. Jepsen, Jakob Struck, Jacob Jepsen, Mar-
tin Nissen  
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Oldboys 2019 
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Jeg vil gerne her i slutningen af ju-

bilæumsåret i Nordals Boldklub, 

ønske jer alle sammen en rigtig 

glædelig jul og et godt nytår. 
 

Det har været et år med masser af 

fart på, vi har stort set været i gang 

med et arrangement pr. måned i 

hele 2019.  
 

Det har været super spændende, 

og sjovt at være en del af. Om ikke 

andet føler Jeg dette 50 års jubilæ-

um har samlet NB og afdelingerne 

på kryds og tværs. 
 

Men husk alle sammen, vi har lige 

et super stort julebal til at slutte 

året af med, så find din indre dan-

senisse frem og 90’looket tilbage, 

så vi alle kan give den gas den 26 

december. 
 

Glædelig jul og godt nytår, vi ses 

2.juledag 

Jakob Steinvig  
Oldboys Formand 

Oldboys M+55 holdbillede september 2019 
Bagerst f.v.:Kurt Nissen, Benny Larsen, Frank Lennart Petersen, Hans 
Jørgen Lorenzen, Gunnar Carl, Torsten Larsen 
Forrest f.v.:Myles Downey, Jens Nissen, Kieran Daly, Torsten Sacha  
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 Jubilæumslotto 
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Årets NB’er 2019 
Gitte Mathiesen 



Jubilæums-og afslutningsfest 2019 
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Nord-Als Boldklub holdt traditionen 

tro afslutningsfest for trænere, le-

dere, hjælpere, æresmedlemmer og 

seniorspillere og oldboys her hvor 

efteråret går på hæld.  
 

Festen blev holdt på Hotel Nørher-

redhus i Nordborg.  
 

Festen var denne gang ekstra speci-

el da den også markerede klubbens 

50 års jubilæum. Der var derfor 

skruet ekstra op for festlighederne 

og hele 244 NB’ere festede sammen 

og fejrede ”Familien NB’s” fælles-

skab. 
 

Festsalen på Hotel Nørherredhus 

var i dagens anledning pyntet i Nord

-Als Boldklubs røde og sorte farver. 

Det store fremmøde vidner om et 

godt sammenhold i klubben, hvor 

alle nyder hinandens selskab og 

hvor NB’ere kom langvejs fra for at 

deltage.  
 

Kl. 23.00 kom aftenens overraskel-

se frem, da et professionelt og im-

ponerende festfyrværkeri kunne 

nydes udenfor Nørherredhus.  
 

Der var fire æresmedlemmer tilste-

de; Peter Glock, Carlo Meyer, Poul 

Lyngkilde og Verner Petersen. 

Festen var præget af højt humør, 

god stemning og en masse snak om 

gamle dage.  
 

Som en fast bestanddel af det festli-

ge program var uddelingen af poka-

ler mv. altid imødeset med stor 

spænding og forventning. Denne 

gang med følgende kåringer: 

Jubilæums-og afslutningsfest 2019 

Årets NB’er 2019:    Gitte Behrends Mathiesen 

Årets Seniorspiller 2019:   Serie 3 holdet 

Sæsonens fighter NB Serie 3:   Andreas Brogaard 

Sæsonens spiller NB Serie 5:   Frederik Asmussen 

Sæsonens fighter NB serie 5:  Kasper Tonnesen        

Årets spiller 2019 NB Oldboys:   Thom Jørgensen 

Årets spiller 2019 NB M+40:   Arne Frederiksen  

Årets spiller 2019 NB Masters:  Gunnar Carl 
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Nyt fra CLUB22+ 

Lørdag den 30.11. blev der for 3. år afholdt ”Isskulpturfestival” på ”Den 

røde plads” i Nordborg. Kunstnerne sørgede for, at de store isblokke blev 

forvandlet til flotte skulpturer som de mange besøgende kunne glæde sig 

over. Lokale foreninger sørgede for mad og drikke og N.B. var – som de 2 

tidligere år – på pladsen med ringridere og ”Glühwein mit Schuss” Club 

22+ med venner sørgede for mandskabet og her kan du se eftermiddagens 

hold – Aino, Kieran,  John og Jørgen som sammen med formiddagens hold 

– Dorthe, Niels-Ole, Paul A. og Bent sørgede for, at ”der blev langet godt 

300 ringridere og 250 glas ”Glühwein” over disken”. 

 Lørdag den 09.11. afholdt N.B. afslutningsfest/jubilæumsfest på 

”Nørherredhus” og  tidspunktet ”faldt sammen” med Club 22+’s kvartals-

møde og derfor kunne de 2 ting kombineres.  24 af Club 22+’s medlem-

mer med koner mødte op til festen. Inden festen skulle der dog lige afhol-

des et kort møde, hvor den aktuelle situation kunne drøftes mens man 

nippede til en lille øl. 



Serie 6 mod Notmark 
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U10 drengene  
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Bundgaard  

SPORT & TØJ 
Storegade 34 - 6430 Nordborg 
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Sporten nr. 1. 2020 udkommer i  februar 
Indlæg kan sendes til sporten@nordals-boldklub.dk 
 

 

Nord-Als Boldklub ønsker  
alle sine medlemmer  

og deres familie,  
venner af klubben,  

annoncørerne  
og sponsorerne 

Glædelig Jul og Godt Nytår 

callto:+4574450500

