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Jens Hansen ( t.v. ) har afløst Peter Glock som formand for Nord-Als Boldklub

Konsulenter i
ungdomsafdelingen
Til den kommende sæson har Nord-Als
Boldklub "ansat" Verner Petersen og
Carsten Hald som konsulenter i
klubbens ungdomsafdeling.
Verner og Carsten vil hjælpe ungdoms-
trænerne med gode råd og vejledning i
forbindelse med træningen og herunder
vil de også overvære de enkelte
afdelingers træning.
Hjælp til uddannelse og afholdelse af

mindre kurser vil også være områder som
Verner og Carsten vil hjælpe med.

DBU's Fodboldskole
Som tidligere nævnt i SPORTEN afholder
Nord-Als Boldklub DBU's fodboldskole i
uge 27 og billetsalget starter den
14.03.2001 via BilletNet.

I år er der ny rekord for antallet af
fodboldskoler idet der afholdes i alt 214
arrangementer fordelt over hele landet.



2

Generationsskifte på
formandsposten i NB
På den årlige generalforsamling den 26.
januar trådte foreningens formand
igennem de sidste 10 år Peter Glock
tilbage fra posten og overlod den til Jens
Hansen, der blev enstemmigt valgt på en
som sædvanlig godt besøgt general-
forsamling i klubhuset.
Traditionen tro var deltagerne før den
egentlige generalforsamling samlet i
hallen s cafeteria til en god gang
biksemad og spejlæg. Det må have
smagt for flere klagede over at de nok
havde spist lidt for meget.

Efter dette måltid var vi så tilbage i
klubhuset hvor Peter Glock bød
velkommen, Børge Zanchetta blev valgt
til dirigent, hvorefter Peter aflagde sin
sidste beretning for forsamlingen.

Peter har en evne til hver gang at få sit
budskab ud til forsamlingen, han kan
rose for veludført arbejde, men kan også
rise hvor det skal gøres. ( Beretningen
kan læses på NB's hjemmeside ).

Anders aflagde sin beretning om
ungdomsafdelingen i 2000, på :in e.gen
humoristiske måde, men ogsa kritisk
hvor der var noget at kritisere.
Vi må konkludere, at det har været en
sæson på det jævne, men bedre held i
2001, var Anderses budskab. Det mest
positive var pigerne i NB, der næsten løb
med det hele og har taget alle laurbær,
det vil I da ikke have hængende på jer
drenge ? Vis at I også kan hente gode
resultater hjem i 2001.
Et tiltag man må glæde sig over er det
samarbejde der startes op mellem de 4
nordalsiske klubber på ungdomsfronten
og i første omgange i de ældste rækker.

Seniorudvalgets beretning tog Bjarne
Skou sig af.

Bjarne havde som vi jo har erfaret ikke de
store sportslige succeser at berette om.
Klubbens og trænernes målsætning blev
tilsidesat på det skammeligste.
Førsteholdet skulle være blandt de bedste
i Serie 3, og 2. holdet skulle tilbage i serie
4, var målsætningen. Bjarne havde en del
undskyldninger for de manglende
resultater men efter min mening er det
spillernes' indstilling, der ikke er på samme
niveau som trænere og klubledere, en ting
som der skal rettes op på i de kommende
år.
Det sidste er min egen mening. Så k
seniorspillere, få ændret jeres indstillin., I

kan jo godt spille fodbold. I hører da ikke
hjemme i serie 5 og serie 4, nej serie 2 og
serie 4 !

Et forslag om udvidelse af bestyrelsen
blev efter lidt diskussion vedtaget af
generalforsamlingen.
Derefter var der valgene med følgende
resultat:
Formand Jens Hansen, nyvalg
Best.medlem Bjarne Skou, genvalg
Best.medlem Flemming Villadsen, nyvalg
Best.medlem Peter Glock, nyvalg
Best.suppleant John Brammann, genvalg
Revisor Carlo Meyer, genvalg
Revisorsuppleant Leif Nielsen, genvalg

Til slut tak til Peter for det store
lederarbejde gennem 10 år på denne post,
en post du altid har udfyldt med ener i
og altid har sat klubben i højsædet.
problemer der gennem tiden har v.ælCl,

har du til enhver tid løst med værdighed
og altid fundet den bedste løsning for alle
parter. Den bedste gave klubben i år kan
give Peter som afskedsgave er oprykning
til serie 3.

Traditionen tro fik vi så efter
generalforsamlingen en hel fodboldbane
af marcipan og flødeskum!

Chresten B/om
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Dreyers el-service
Brønd 7 a, Holm, 6430Nordborg

tlf. 74450201

Salg - Service - Reparation

Maskinvedligeholdelse

Erik Jensen VVS
• Deres VVS· Installatør

Søren Nyvang og Mogøns Qrau
Mellemvej 2, 6430 Nordborg

Tlf. 74450565
Fax 74452608

MALERMESTER

rITfiii-(~-n--"" .
~~

Alt malerarbejde udføres

Mellemvej 21- Nordborg - Tlf. 744518 52

Frisør

Enghoff
Havnbjerg Butikscenter

tlf. 74450840

ALS MOTOR
Nordborg

Tlf. 74451818
*

Sønderborg
Tlf. 74432022

Cafe & Pizzeria

reafØ~
Storegade 27 B - Nordborg

Tlf. 7449 OS 67

LANGESØ
HERREFRiSØR

www.danskebank.dk

v/John H. Rasmussen

Mågevej 2, Langesø
Tlf. 74 45 12 31

• vi gi'r dig det rigtige at vælge imellem

Tænk på penge

når det passer dig ...

Danske

Voigts Bolighus AIS
Løjtertoft 26, Nordborg'

Tlf. 74 451432
Fax. 74 45 49 20
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Endelig blev Carl Erik Rasmussen
genvalgt til revisor.
Sluttelig var der pølsebord til alle
fremmødte, og her blev der rigtig snakket
NB før, nu og i fremtiden.

Oldboys
Generalforsamling
Traditionen tro afholdtes vores general-
forsamling den 3. torsdag i januar
måned.
Der var i år ikke mødt så mange som der
plejer, 19 medlemmer deltog. Mødet
foregik i en god tone, som den plejer,
med Mogens Christensen som dirigent.

Formandens beretning var igen i år en
opsamling af godt og mindre godt hvad
der er sket i foreningen i årets løb for til
sidst at komme ind på den nye sæson
2001. Der var ikke glemt noget i Peers
beretning som kan læses på oldboys
hjemmeside .

Alfred fremlagde klubbens regnskab,
som balancerede med et lille underskud.

Oldboys bestyrelsen (fra venstre) :
Sekretæren Chresten Blom, formanden
Peer Christiansen og kassereren Alfred
Hansen.

Der skulle vælges en formand, spille-
udvalg samt en revisor.
Der var genvalg til Peer Christiansen der
går i gang med sin 4. periode på posten.
Gunnar Carl valgtes til spilleudvalg i
stedet for Svend Haar.

Chresten

Til SPORTEN's læsere
For at gøre klubbladet så attraktivt som
muligt er det nødvendigt, at redaktøren
"fodres" med stof fra alle afdelinger.
Om det er trænere, spillere, forældre eller
andre der har tilknytning til NB e
ligegyldigt alle er velkommen til al
sende stof til SPORTEN.

"Stof' kan være oplevelser i forbindelse
med fodboldkampe eller andet
foreningsarbejde, beskeder til med-
lemmer eller alt hvad der har noget at
gøre med NB eller fodbold generelt.

Du kan sende dit indlæg som kladde
direkte til redaktøren, aflevere det i
SPORTEN's postkasse i klubhuset, bruge
E-mail (peterglock@mail.tele.dk ) eller
via Nord-Als Boldklub's hjemmeside med
adressen www.nordals-boldklub.dk.

Du er også velkommen til at sende fotos
med - og husk, sker der et eller andet
"spændende" på hjemmebane eller i
klubhuset, kommer redaktøren gerne og
tager billedet til klubbladet eller
hjemmesiden.

Altså, vær med til at holde liv i NB's
klubblad, redaktøren glæder sig til at høre
fra dig.

Peter

Ny funktion i NB
Det lykkedes kassereren at finde en
person, der er villig til at lave et stykke
arbejde med opkrævning af kontingent.
Ib Anthony har sagt ja til jobbet som
"kontingentopkrævningskonsulent".



NORDBORG
- så behøver du kun at handle et sted

Åbningstider:
Mandag 9.00-18.00
Tirsdag 9.00-18.00
Onsdag 9.00-18.00
Torsdag 9.00-19.00
Fredag 9.00-19.00
Lørdag 9.00-16.00

Bagerafdelingen :
Mandag 7.00-18.00
Tirsdag 7.00-18.00
Onsdag 7.00-18.00
Torsdag 7.00-19.00
Fredag 5.45-19.00
Lørdag 6.30-16.00

Er du mellem 18 og 25 år har vi et godt tilbud til dig: Bliv Ung Privat
kunde i Sydbank. Så får du lidt mere i rente, du får din egen rådgiver, du

får mulighed for at få et Blue Card, et boliglån - og du får vores opbakning
til dine økonomiske planer.

Kig ind - du er altid velkommen

SYDBANK
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Kim Blom blev valgt som "årets spiller"
på klubbens afslutningsfest.

Klubhuset mangler
medarbejdere
Som bekendt har klubhuset "faste"
åbningstider når der er seniortræning
tirsdag og torsdag aften, samt lørdag
eftermiddage når 1. holdet eller 2. holdet
spiller deres hjemmekampe.
For at passe disse "vagter" har
klubhuset brug for 1 eller 2 nye med-
hjælpere.
Er du interesseret, eller vil du vide mere
om jobbet kan du kontakte Bjarne
Jensen på tlf. 74453746.

Så er det sket!
En glad og stolt Hertha Pedersen
fortalte SPORTEN at hendes sand-
kassehold (klubbens yngste ) endelig
fik skudt et mål !
Dette skete under et stævne i Kruså
hvor alle 5 spillere på holdet også fik
medaljer med hjem.
Til lykke med det. Vi venter spændt på
holdets næste bedrifter.

Trænere i
ungdomsafdelingen
Efter lang tids arbejde er ungdoms-
udvalget nu næsten færdig med årets
trænerliste. Enkelte er stoppet, enkelte
nye er kommet til og langt de fleste af
sidste års trænere har valgt at fortsætte
arbejdet i klubbens ungdomsafdeling.

I alt 25 trænere står nu klar til at træne
klubbens 200 ungdomsspillere, der er
fordelt på i alt 11 afdelinger.
I næste nummer af Sporten bringer vi e
komplet oversigt over trænerne.

Benzin - og vaskepenge
til Nord-Als Boldklub
Hver gang der er blevet blev tanket, eller
man har benyttet vaskehallen med NB's
vaskekort hos Bente og Frederik Hol
Shell Nordborg, er der faldet et beløb t.
klubben.
Det er i alt blevet til 8775 kroner, som
blev overrakt i december til NB's
formand Jens Hansen.

n Da jeg tog mit fodboldtrænerkursus i
Kain midt i halvfemserne lærte jeg, at
du ikke bliver en god fodboldtræner før
du har været fyret.
Så jeg kan konkludere, at jeg må være
en allerhelvedes god fodboldtræner. ss .,

Morten Olsen,
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matas
vl Bente Sudergaard

Nordborg - Stationsvej
tlf. 74 45 17 11

-Skal der festes ?
VI udlejer

Borde· Stole· Tæppeplader • Scene
l/S COM. - ARR.

Tlf. 74451919
Nord·Als Idrætscenter

Stationsvej4, Nordborg
Tlf. 74450533

DET BESKYTTEDE
VÆRKSTED

ØSTERLUND
Mellemvej 16,6430 Nordborg

Tlf. 74 49 04 SO

..~.".]!!!~I
DØGNSERVICE

6430 Nordborg

Storegade15· Tlf.74450152

~

LOCK CYKLER
<:»

Parallelvej 2 • Lavensby
Tlf. 74490883

Frisør

Enghoff
Havnbjerg Butikscenter

tlf. 74450840

AutoMester
Nord-Als Autoværksted ApS
Nordborgvej 54, Svenstrup

~74 45 63 06

1VIA.R.~SSEN
SPORT
AARUp· nf. 64431012

et; godt; st;ed at;hBJIdJ.e •••••

Kontakt Verner
Tlf. 74 45 3146

Tlf. 74453764
vi Nordborg Slot

NORDBORG TRÆLAST
Holmgade 39

ir 7445 1457

..-



Fremgang hos pigerne
Micro I miniputpiger har afsluttet deres
første sæson som fodboldspillere i NB.
Pigerne, der næsten alle var nystartede
ud i fodboldens kunst, har siden den
første kamp blevet spillet i foråret, og
som endte med et "stort" nederlag, kun
haft fremgang, og sidst på sæsonen
begyndte de første kampe at falde ud til
deres fordel.
Pigerne, der i dag, hvis de alle er tilstede
samtidigt, er 19 spillere, og det var netop
det der skete til deres

"julehyggefodboldafslutningstævne"
hvor Notmark, som vi besøgte i
eftersommeren, var inviteret på genvisit.
Notmark I NB afviklede en alle mod alle
turnering, hvor også mødrene spillede
med. Kampene var sjove at se på,
spændende for pigerne, og så var der
mål præmier til alle fra DHL.
Efter kampene var der julehygge i
klubhuset med æbleskiver, gløgg og saft.
Der var desuden en præmie til de 3

dygtigste piger fra GP kontorsystemer i
Sønderborg og alle fik til sidst en
godtepose der var sponseret af KIA, Inge
på Danfoss, Voigt møbler og Matas. En
god dag var slut, et nyt spændende år
venter.

Preben

Julebal
Intet varer evigt - heller ikke rækken
"økonomisk givtige julebal".
Efter 17 år med gode solide overskud
må vi nu erkende at juleballet år 2000
blev en skuffelse rent økonomisk.
En kombination af færre gæster og
større udgifter gør nu, at årets resultat er
tæt på at være "utilfredsstillende".

Der vil i den kommende tid blive drøftet
nærmere omkring afvikling af dette års
julebal og vi er håber at kunne vende
tilbage med et bedre resultat næste
gang.
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THE DOCUMENT COMPANY

RANKXEROX
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Til kl. 22.00 : DaglIgvarer / Blade / Aviser / DrIkkevarer
Døgnet rundt : Kan du fylde tanken op / BIlvask

Autoriseret bnlle- K V. OP TI Kog kontaktlmseoptlkcr __

Ridepladsen 1 ·6430 Nordborq tlf.: 74451551 . fax: 74 45 05 49

JØRGEN HANSEN
AUT. EL & WS INSTALLATØR
STOREGADE 30 . 6430 NORDBORGA
TELEFON 7445 1540· GIRO 1586475El & VVS

" INTER SPOIIr"
rohleder seert
GÅGADEN - SØNDERB~RG - TLF. 74 42 41 10

NYGADE 14 - GRASTEN - TLF. 746521 21

Den ku'
·0'Yl •••



Lilleputpige holdet deltog i B 1913's store
indendørsstævne.

På studietur i Holland
Verner Petersen var sammen med 45
andre trænere og ledere fra JBU på
studietur hos SC Heerenveen i Holland.
På programmet var træning, kurser,
møder, besøge ungdomskampe og
æresligakampene Heerenveen-PSV
Eindhoven og Nijmengen-Feyenoord.

Ifølge Verner var det meget spændende
at se hvordan de gør tingene i Holland og
han mener at nogle ting kan bruges i NB.

Sådan starter
seniorholdene
Serie 4
07.04.01 Broager ude
12.04.01 Ulkebøl hjemme
21.04.01 Dybbøl ude
28.04.01 Hørup hjemme
Serie 5
07.04.01 Notmark ude
12.04.01 Sønderborg CB hjemme
21.04.01 Sønderborg Fremad ude
Serie 6
07.04.01 Lysabild hjemme
12.04.01 Dybbøl ude
21.04.01 Midtals hjemme

Nyt fra bestyrelsen
på første møde efter general-
forsamlingen konstituerede bestyrelsen
sig med Peter Glock som næstformand.

Seniorspillerne har i mellemtiden valgt
deres repræsentant til bestyrelsen, og
det blev 1. hold spilleren Jesper
Thomsen.
Dermed har foreningens overordnet
ledelse følgende sammensætning:

Formand Jens Hansen
Næstformand Peter Glock
Kasserer Bjarne Knudsen
Bestyrelsesmedlem Bjarne Jensen
Bestyrelsesmedlem Bjarne Skou
Bestyrelsesmedlem Flemming Villadsen
Seniorafdelingens repræsentant Jesper
Thomsen.
Ungdoms formand Anders Ebsen
Oldboys formand Peer Christiansen

på næste bestyrelsesmøde færdiggøres
opgavefordelingen i udvalget hvor et af
målene er at styrke ungdomsarbejdet
ved at flere fra bestyrelsen får tilknytning
til denne afdeling.

Næste bestyrelsesmøde er onsdag den
14. Marts 2001.

Thomas, Rikke og Søren har til-
sammen solgt 570 julekalendere!



Herremagasinet
Storegade 14

6430 Nordborg
Telefon 7445 1610

I NB's klubdragt kan købes hos os
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Professionel

Internet adgang, udvikling
og design for private og erhverv ...

;) QJ~net Adgang
Perlegade 9 6400 Sonderborg Til 73 42 70 00 hHp:I/www.dia.dk email: info@dia.dk

Favør
Havnbjerg

Tlf. 74 45 17 37
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BESTYRELSEN
Formand Jens Hansen Niels Bohrsvej 19 tlf. 744917
Næstformand Peter Glock Midthaven 25 tlf. 7445 31 /~
Kasserer Bjarne Knudsen Perikonvej 9 tlf. 74453821
Best. medlem Bjarne Skou Overhaven 13 tlf. 74490064
Best. medlem Bjarne Jensen Midthaven 29 tlf. 74453746
Best. medlem Flemming Villadsen Turøvej 48 tlf. 74490093
Ungdomsformand Anders Ebsen Rypevej60 tlf. 74490018
Oldboysformand Peer Christiansen Turøvej 14 tlf. 74453388
Seniorafd. repr. Jesper Thomsen Enebærvej 5 tlf. 74450890

UNGDOMSUDVALG
Udvalgsformand Anders Ebsen Rypevej60 tlf. 74490018
Sekretær Kjeld Høi 0sterhaven 1 tlf. 74491632
Udvalgsmedlem Jan Wind Maihaven 38 tlf. 74490772

SENIORUDVALG
Udvalgsformand Bjarne Skou Overhaven 13 tlf. 74490064
Udvalgsmedlem Ken Christiansen Th. Brorsensvej 88 tlf. 242371 79
Udvalgsmedlem Preben Naef Sprogøvej 10 tlf. 74490759

OLDBOYS AFDELING
Formand Peer Christiansen Turøvej 14 tlf. 744533
Kasserer Alfred Hansen Th. Brorsensvej 78 tlf. 744901 L,,,

Best. medlem Chresten Blom Perikonvej 14 tlf. 744911 63

KLUBADRESSE NB's klubhus, Stadionvej 1, Langesø tlf. 74451806
Internet www.nordals-boldklub.dk

Redaktør
Peter Glock. Midthaven 25, 6430 Nordborg, ~ 744531 79, e-mail: peterglock@mail.tele.dk
Distribution
Ib Anthony, Mågevej 25 , 6430 Nordborg, 'r!!1 74450500
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