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Nord-Als Boldklub's klubblad - 33. årgang - Nr. 2 - februar 2002

Nord-Als Boldklub's veteranhold indendørs som vandt rækken med 48 ud af
8 point og en målscore på 108-32. Læs mere om holdet på side 10.

Ingen ændringer
i bestyrelserne
På generalforsamlingerne sidst i janu-
ar var der genvalg til samtlige besty-
relsesposter. Bestyrelsen i NB har
dermed følgende sammensætning:
Jens Hansen (formand ), Peter Glock
(næstformand), Bjarne Knudsen
(kasserer), Bjarne Skou og Bjarne
Jensen ( bestyrelsesmedlemmer),

Anders Ebsen (ungdomsformand) og
Jesper Thomsen (seniorafdelingens
repræsentant) .
Oldboysafdelingen styres af Peer
Christiansen (formand), Alfred Han-
sen (kasserer) og Chresten Blom
(sekretær).

Læs mere om årsmøderne inde i bla-
det på siderne 2 og 8.
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NB's generalforsamling
den 25.01.02
Udpluk fra formandens beretning

Nord-Als Boldklubs primære opgave
er at skabe de rammer, der giver
børn, unge og voksne lyst til at virke
i vores forening. Om det primære i
den sammenhæng er fodbold, kam-
merater, ambitioner eller bare inte-
ressen for sig selv og sit barn er ikke
så afgørende. Det afgørende er, at
vi i NB tilbyder muligheden for at
opnå et ægte fællesskab med an-
dre. Og det gør vi !
Fællesskab er ikke længere en me-
tervare. Så desto større er NB's
betydning på dette område. Denne
forpligtelse og udfordring har vi ge-
nerelt altid løst på glimrende vis. Det
agter vi selvfølgelig også at fortsæt-
te med.
Succes-kriteriet bliver med dette
udgangspunkt aldrig entydigt. For
nogen er sportslige præstationer
vigtigst, hvorimod det for andre er
den sociale kontakt, der er afgøren-
de.
Det er i dette spændingsfelt vi bør
forsøge at operere, således at der er
plads til begge interesser. Med
Nordborgs geografiske beliggenhed
er det simpelthen en nødvendighed.
Det er meget sjældent, at NB får
tilgang af spillere på senior-plan.
Derfor er vi 100 % afhængige af
vores egne ungdomsspillere. Hvis
ikke vi er dygtige nok til at give vo-
res ungdomsspillere alle de behov
og udfordringer, som gør, at de be-
varer lysten til NB's fodbold og fæl-
lesskab, så bliver seniorfodbold og
oldboysfodbold fremover kun muligt

på 5- og 7-mandsplan eller på inde-
fodboldplan. Konsekvensen heraf
bliver, at vi ikke længere har medlem--
mer og forældre med fodbold- og
trænererfaring fra senior. Og så vide-
re ...
Denne erkendelse er ikke ny. Men
den har været udgangspunktet for, at
vi i bestyrelsen besluttede at afholde
en ungdomskonference. Vi vidste på
en del områder godt, hvad der skulle
til. Men en konference er et godt in-
strument, når det gælder om at mobi-
lisere ny energi til de nødvendige nye
tiltag. Flemming Villadsen, Bjarne
Jensen og Anders Ebsen stod for
planlægningen af konferencen, som
var et glimrende arrangement.
Disse generelle betragtninger inde-
holder stort set al den substans, som
bør være bestyrelsens og klubbens
reference for de kommende års ind-
satsområder - nemlig styrkelsen af
ungdomsafdelingen. Ikke før vi har
fået struktur og styr på disse nye
tiltag, giver det mening at lave sports-
lige målsætninger, der rækker nogle
år ud i fremtiden. Rent faktisk arbej-
der vi ikke bevidst med målsætnin-
ger. For nogle er dette nok helt ab-
surd eller visionsløst. Jeg føler ikke,
at det er et problem, sådan som for-
holdene er lige nu. »
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Dreyers el-service
Brønd 7 a, Holm, 6430 Nordborg

tlf. 74450201

Salg - Service c Reparation

Maskinvedligeholdelse

Erik Jensen VVS
• Deres VVS- installatør

Søren Nyvang og Mogens Grau
Mellemvej 2, 6430 Nordborg

Tlf. 74450565
Fax 74 45 26 08

LANGESØ HERRE-
FRiSØR

ALS MOTOR
Sønderborg

Tlf. 74 43 20 22

MALERLAGERET
- den professionelle vejledning

Mellemvej 21- Nordborg
Tlf.74451852

Frisør

Enghoff
Havnbjerg Butikscenter

tlf. 74 45 08 40

Cafe & Pizzeria

Cafe Roma
Storegade 27 B • Nordborg

Tlf. 7449 05 67

v/John H. Rasmussen
Mågevej 2, Langesø

Voigts Bolighus A/S
Løjtertoft 26, Nordborg

TIt. 7445 1432
Fax. 7445 49 20

www.danskebank.dk

Tænk på penge

når det passer dig...

Danske ISankl

- vi gi'r dig det rigtige at vælge imellem
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Eksempelvis er en øget forældre-
involvering for mig en operationel
målsætning, som giver langt større
indhold for en foreningsleder end i
bedste fald gætterier om sportslig,
medlemsmæssig og økonomisk sta-
tus 5-10 år frem i tiden.
Der er med andre ord nok at tage fat
på. Og husk ting tar tid!

Slutteligt ønsker jeg at sige tak til alle
hjælpere, trænere, ledere og kolleger
i bestyrelsen for indsatsen til gavn for
NB.
Nord-Als Boldklub ønskes hermed
en rigtig god sæson 2002.

Jens Hansen

Nyt om NB's
vaskeordning hos Shell

NB har i godt 2 år haft en sponsoraf-
tale med Shell i Nordborg. I denne
aftale indgår både en benzin- og en
bilvaskordning.
Benzinordningen er uforandret. NB
modtager stadigvæk Y2 øre for hver
liter benzin, som Shell i Nordborg får
solgt til kunderne. Så opfordringen er
helt enkelt:
Tank benzin hos Shell i Nordborg,
så støtter du Nord-Als Boldklub.
Kontakt evt. Frederik Holm fra Shell
eller Jens Hansen fra NB for at høre
nærmere om rabatter på benzin med
et kontokort fra Shell.
Med hensyn til vaskeordningen er
der sket en del ændringer.
Vi har skiftet det gamle vaskekort ud
med et nyt Stempelkort.
Kortet kan fås i klubhuset eller ved
henvendelse til et bestyrelsesmed-
lem.

Bagsiden af stempelkortet

For hvert fuldt stempelkort (10 stem-
pler) får NB 100 kr. og ved aflevering
af kortet i butikken modtager du en
gratis vask til en værdi af 50 kr.
Køber du et vaskeværdi- eller 10-
turskort er sponsorbeløbet dog kun
50 kr. Afleverer du stempelkortet ved
et sådant køb, beholder personalet
kortet og du modtager en gratis
vask til en værdi af 50 kr.
Der er altså 2 rigtige gode grunde til
at huske sit stempelkort, når du va-
sker bilen hos Shell i Nordborg. Du
støtter foreningen og tjener lidt selv.
Gør evt. som din formand. Køb et
vaskeværdikort til 400 kr. og betal
320 kr. Samtidigt afleverer jeg stem-
pelkortet og får således en gratis
vask oven i købet.

Støt venligst denne fordelagtige ord-
ning - det betaler sig. Også for din
nabo og genbo.

Jens Hansen



Åbningstider:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

NORDBORG
- så behøver du kun at handle et sted

9.00-19.00
9.00-19.00
9.00-19.00
9.00-19.00
9.00-19.00
9.00-16.00

Bagerafdelingen :
Mandag 7.00-19.00
Tirsdag 7.00-19.00
Onsdag 7.00-19.00
Torsdag 7.00-19.00
Fredag 5.45-19.00
Lørdag 6.30-16.00
Søndag 6.30-11.00

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

5



6

FEST-l-BY med i
"UDSALG MARKED"
Onsdag den 27. februar fra kl. 18.30
til kl. 21.00 afholder Nordborg-på-
toppen og Guderup-i-centrum et fæl-
les UDSALGSMARKED i Nord-Als
Idrætscenter, hvor samtlige forretnin-
ger opstiller boder, hvor de faldbyder
deres varer til helt fantastisk lave
priser.

Arrangementet plejer at samle flere
tusinde mennesker, så derfor har
FEST-l-BY fået lov til at opsætte en
bod, hvor der bliver mulighed for at
købe lodsedier til kontantlotteriet,
købe billetter til SUSSI & LEO kon-
certen onsdag 24. april samt endvi-
dere at købe billetter til DAMEFRO-
KOSTEN fredag 26. april.

Glimt fra Damefrokosten 2001

Hvis du alligevel har tænkt dig at
gøre en god handel denne aften, så
kan vi kun opfordre dig til at besøge
FEST-l-BY boden, hvor du kan spille
eller købe billetter for alle de penge
du har sparet.

Sven Erik

Tak til de 3
På billedet ses de 3 spillere der har
solgt flest julekalendere i år 2001.
Det er (fra venstre) Mette, Rikke og
Tanja, og de tre piger solgte i alt 255
kalendere. Som tak for deres indsats
fik alle en lille anerkendelse af NB.

Piccolo Cup

For oldboys, veteraner og
superveteraner.

Nye medlemmer er
også velkomne!

Søndag den 24.2.02, kJ. 9-13
Nord-Als Idrætscenter

Mød op i klubhuset k/. 8.30
- der serveres morgenkaffe!

Stævnegebyr 40 kr.
(skal betales ved tilmelding)

Tilmelding til John Piccolo Larsen
eller Peer Christiansen
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matas
vi Bente Sudergaard

Nordborg - Stationsvej
tlf. 74 45 17 11

Lillian' s
URE GULD SØLV

Store gade 15a-Nordborg-1I74 45 37 57

Skal der festes?
Vi udlejer

Borde - Stole - Tæppeplader - Scene
lIS COM. - ARR.

Tlf. 74451919
I . Nord-Als Idrætscenter

~~~ v..;--
~ ...- ,

Unibank
Stationsvej 4, Nordborg

Tlf. 74450533

Frisør

Enghoff
Havnbjerg Butikscenter

tlf. 74 45 08 40

/.AutoMester
I.

et; godt; st;ed at; na:n.clJ.e _

Kontakt Verner
Tlf. 7445 31 46

Nord-Als Autoværksted ApS
Nordborgvej 54, Svenstrup

r!j74 45 63 06

~SSEN
SPOR.T
AARUP - Tlf. 64 43 10 12

:~.:,,!'!!!~I
DØGNSERVICE

6430 Nordborg

Storegade 15 - Tlf. 74450152,-.......
LOCK CYKLER

<:»
Parallelvej 2 - Lavensby

Tlf.74490883

Tlf. 74453764
vi

NORDBORG TRÆLAST
Holmgade 39

ir 74451457
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OB Generalforsamling
den 18. januar 2002
Traditionen tro afholdtes vores ge-
neralforsamling i ugen før hovedfor-
eningens generalforsamling.
Der var i år mødt 26 medlemmer til
årsmøde der afholdtes i NB's klub-
hus.
Udenfor dagsordnen blev der af
klubbens formand udtalt mindeord
over 2 personer der har betydet en
masse for NB. De to afdøde perso-
ner var Viggo Jessen der var for-
mand i oldboysafdelingen i perio-
den 1976 til 1983. Den anden tidli-
gere formand i NB Per Sønder-
gaard.
Generalforsamlingen foregik i en
god tone som den plejer.
Mogens Christensen førte os gen-
nem generalforsamlingen på sam-
me suveræne måde som han plejer.

Oldboys afdelingens bestyrelse
Chresten, Alfred og Peer

Formandens beretning var igen i år
en opsamling af godt og mindre godt
af hvad der er sket i foreningen i
årets løb for til sidst at komme ind
på den nye sæson 2002.

26 medlemmer var mødt op

Der var som sædvanlig ikke glemt
noget i Peers beretning, som vil kun-
ne læses på oldboys hjemmeside .
Alfred fremlagde klubbens regnskab,
som balancerede med et lille under-
skud som sidste år.
Der var stillet forslag om ændringer
til lovene, disse blev vedtaget.

Erik opreklamerer "Vejers Bogen"

Vi skulle også have valgt 2 bestyrel-
sesmedlemmer samt ny revisor. Der
var genvalg til Alfred Hansen og
Chresten Blom. Endelig blev Carlo
Meyer genvalgt til revisor. Sluttelig
var der pølsebord til alle fremmødte
hvorefter snakken gik som ved tidli-
gere generalforsamlinger.

C. Blom



THE DOCUMENT COMPANY

RANK XEROX

TIPS & LOTTO

SHELL NORDBORG
Frederik Holm

Th. Brorsens Vej 1
Tlf. 74451704

•Nyt Syn
Ridepladsen 1 . Nordborg· Tlf. 74451551

A JØRGEN HANSEN
AUT. EL & WS INSTALLATØR
STOREGADE 30 . 6430 NORDBORG

TELEFON 74451540· GIRO 158 6475

" INTERSPOIIr"
rohleder seer+
GÅGADEN - SØNDE;RB~RG - TLF. 744241 10

NYGADE 14 - GRASTEN - TLF. 746521 21

Denka'
.li'Yl •••

Svalevej2, Langesø,tlf. 74451285
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Manglede "100 gram"
Vi har deltaget i JBU's indendørstur-
nering. Resultatet blev at vi vandt
rækken med 48 ud af 48 point, med
målscoren 108-32.
Til regionsfinalerne hvor vi mødte
vinderne af de andre 2 rækker, mang-
lede vi hele tiden "100 gram". Vi tabte
3 kampe med et mål, og vandt den
sidste. Vi var 2 der ville indrømme at
vi spillede under vanlig standard. Vi
må prøve igen næste år.
Holdet består af :
Anders Ebsen, Alfred Hansen, Benny .
Larsen, Benny Jørgensen, Jens Chr.
Jensen, Niels Ole Bennedsen og Erik
Raun Jensen.

Erik

Årets bog på Nord-Als,
"Vejers - bogen"
Den tidligere omtalte bog om super-
veteranernes ture til Vejers igennem
11 år er nu på markedet.

"Hadets kamp" er her begravet. En
begivenhedsrig fodboldkamp for en
del år siden bliver ved hvert år min-
det "på behørig vis".
Deltagere på turene vil selvfølgelig
blive tilbudt at købe bogen, men
udover disse kan andre også købe
bogen, prisen er 100,- kr.
Interesserede kan henvende sig til
Peter (tlf. 74453179), Carl-Erik (tlf.
74490540 eller Erik ( tlf. 74450407).

NB 2001 på CO-ROM
Vil du se 110 flotte fotos fra klub-
bens aktiviteter sidste år kan du låne
SPORTEN's CO-ROM et par dage.
Du har dog brug for programmet
"Microsoft Publisher" da billederne
vises som et dias show.
Selvfølgelig er der også mulighed
for at kopiere billeder til eget brug.
Er du interesseret, kan du kontakte
redaktøren.
Til højre et foto fra CD-ROM'en
hvor de selvfølgeligt er i farver. '

Har du brug
for fodboldstøvler?
Nu kan du gøre en god handel i NB's
klubhus. Ungdomsudvalget sælger
brugte fodboldstøvler for en enheds-
pris af 50 kroner. Der er også mulig-
hed for at sælge sine fodboldstøvler til
ungdomsudvalget, men de skal være i
"pæn stand" og må ligeledes kun ko-
ste 50 kr.
Der kan handles om tirsdagen mellem
kl. 18-19 når udvalget er i klubhuset
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Favør

Herremagasinet
Storegade 14

Nordborg
Telefon 74 45 16 10

Havnbjerg, ~ 7445 17 37

NB adresser (alle ledere og trænere, se www.nordals-boldklub.dk)

BESTYRELSEN Formand Jens Hansen Niels Bohrsvej 19 74491747

Næstformand Peter Glock Midthaven 25 74453179

Kasserer Bjame Knudsen Perikonvej 9 74453821

Best. medlem Bjarne Skou Overhaven 13 74490064

Best. medlem Bjarne Jensen Sundquistgade 41, S.b. 74433746

Best. medlem Flemming Villadsen Turøvej 48 74490093

Ungdomsformand Anders Ebsen Rypevej 60 74490018

Oldboysformand Peer Christiansen Turøvej 14 74453388

Seniorafd. repr. Jesper Thomsen Enebærvej 5 74450890,
';GDOMSUDVALG Udvalgsformand Anders Ebsen Rypevej60 74490018

Udvalgsmedlem Søren Zaremba Mosevang 60 74490756

Udvalgsmedlem Jan Wind Maihaven 38 74490772

SENIORUDVALG Udvalgsformand Jesper Thomsen Enebærvej 5 74450890

Udvalgsmedlem Ken Christiansen Th. Brorsensvej 88 242371 79

Udvalgsmedlem Preben Naef Sprogøvej 10 74490759

OLDBOYS AFD. Formand Peer Christiansen Turøvej 14 74453388

Kasserer Alfred Hansen Fasanvej 1 74490169

Best. medlem Chresten Blom Perikonvej 14 744911 63

KLUBADRESSE NB's klubhus, Stadionvej 1 Langesø 74451806

INTERNET www.nordals-boldklub.dk
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Udgiveradresseret blad (8245 ARC) Bladnummer 59544

NB 's junior damer indendørs
Vil du vide mere om Nord-Als Boldklub kan du hente en masse oplysninger
om klubben på foreningens hjemmeside www.nordals-boldklub.dk.
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