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”Pølsegilde” 
Hvert år i august holder NB 
det såkaldte pølsegilde ved 
klubhuset med forskellige 
aktiviteter, hyggeligt sam-
vær - og selvfølgelig en 
omgang gratis pølser 
m.m.til alle. På billederne 
bydes ungdomsspillerne 
velkommen til dagen, og 
seniorerne ses ved en lidt 
speciel straffesparkkonkur-
rence senere på dagen. 
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JBU´s Sølvnål til 
Kjeld Høi 
Kjeld Høi (foto) har været aktiv i Nord
-Als Boldklub i mere end 20 år. 
Blandt de opgaver Kjeld har udført 
kan nævnes: 
Holdleder for klubbens senior herrer, 
ansvarlig for afviklingen af fodbold-
skoler, Marabou-dage, Anders And-
stævner  og en lange række af stæv-
ner for miniput-spillere i forbindelse 
med den årlige Fest-I-By. 

Kjeld som stævneleder 
 
Herudover har Kjeld hjulpet ved hal-
baller, været tidtager ved ungdoms-
kampe og meget andet. 
Han var aktiv som spiller i ungdoms- 
og seniorafdelingen, hvor Kjeld var 1. 
holdspiller en årrække i 70´erne.   
Kjeld er i 1997 også blevet kåret til 
”Årets Idrætsmand” i NB. 
 
Officielt har Kjeld været medlem af  
Fest-I-By-udvalget i 6 år og han har 
været sekretær i klubbens ungdoms-
udvalg i 9 år. Dette job har Kjeld 
udført til meget stor tilfredshed. 

Kjeld har på mange måder været "en 
god mand" for klubben og gennem 
en altid pæn og loyal optræden har 
han været et godt forbillede for  børn 
og unge samt for nuværende og 
kommende ledere i Nord-Als Bold-
klub. 
 
Som tak og anerkendelse for denne 
indsats er Kjeld Høi blevet tildelt 
JBU´s sølvnål. 

Bestyrelsen 
 

Nye NB-øjne 
NB har med støtte fra Nordborg Kom-
mune (5%-puljen) købt et digitalt 
videokamera til brug i vores forening. 
NB afholdt i weekenden den 21. og 
22. september 2001 en konference 
med fokus på ungdomsafdelingen i 
klubben. 
Målet hermed var at skabe nye tiltag, 
der kunne give ungdomsafdelingen 
et sportsligt og socialt rygstød.    
 
Et af de helt store områder, som i 
ovennævnte sammenhæng skulle 
dyrkes og iværksættes, er forældre-
involvering og fastholdelsen af den-
ne. Jeg undlader at beskrive alle de 
positive og saglige argumenter for 
nødvendigheden af, at klubben får 
inddraget forældrene i ungdomsar-
bejdet.  
 
For at muliggøre dialogen og for at få 
forældrene til at deltage i møder, 
aktiviteter, arrangementer mm. har vi 
tænkt os, at fremvisning af videoer, 
hvor forældrene kan se deres barn/
børn i forbindelse med kamp, træ-
ning, rejser, ture, fest mm. kunne 
være et afgørende trækplaster. 
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Frisør 

Enghoff 
Havnbjerg Butikscenter 

Tlf. 74 45 08 40 

www.danskebank.dk 
 

Tænk på penge 
når det passer dig... 

Café & Pizzeria 

ROMA 
Storegade 27 B  -  Nordborg 

Tlf. 74 49 05 67 

LANGESØ 

HERREFRISØR 
v/ John H. Rasmussen 

Mågevej 2, Tlf. 74 45 12 31 

Skal der festes ? 
 

Vi udlejer 

Borde - Stole 
Tæppeplader - Scene 

 

I/S COM.-ARR. 
Nord-Als Idrætscenter 

Tlf. 74 45 19 19  
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DBU’s fodboldskole 
I år er det 10. år, at DBU’s Fodbold-
skole bliver afviklet. Siden starten er 
deltagerantallet vokset støt, og i år 
kunne godt 26.000 børn tilbringe en 
uge med masser af fodboldtræning 
på én eller flere af de 218 skoler. 

I uge 27 var det NB’s tur og arrange-
mentet var hurtigt ”udsolgt” med 96 
deltagere. 
Arrangement forløb uden problemer 
og stemningen blandt spillerne og 
lederne var alle dage tip top, selvom 
vejret i perioder ikke ligefrem var 
ideelt. 

På grønsværen var det de 16 perso-
ner der styrede løjerne. De var fra 
NB’s egne rækker, suppleret med 
”kolleger” fra andre klubber.  

Kameraet kan dog selvfølgeligt også 
lånes af senior- og oldboysafdelin-
gen samt andre klub-tilknyttede 
aktiviteter – eksempelvis Fest-I-By, 
Club 22, lotto mm.   
At man med et digitalt videokamera 
også kan lave mange andre spæn-
dende og fornyende tiltag i klubben, 
gør jo ikke ideen just dårligere. Her 
tænkes på intern uddannelse af 
trænere, video-clips på hjemmesi-
den, cd-rom gaver med en redigeret 
udgave af sæsonens billeder, speci-
elle/sjove video-udgaver til afslut-
ningsfester og hvad man nu ellers 
kan finde på. 
Kameraet kan lånes ved henvendel-
se til NB´s formand, som er i gang 
med at lave en forholdsvis enkel 
betjeningsvejledning.   
Det er også nødvendigt at lave låne-
kontrakt, således at betingelserne 
for at låne kameraet gøres helt tyde-
lige og evt. misbrug dermed kan 
sanktioneres. 
Vi håber, at mange har lyst til at 
bruge disse nye øjne. Dermed kan 
mange af vore sjove fælles oplevel-
ser i Nord-Als Boldklub blive digitali-
serede. Og så er næsten alt muligt – 
i hvert fald når vi taler om at ”lege” 
med billederne. 
                               Jens Hansen 
 

Har du brug for 
fodboldstøvler?  
Der gøres igen opmærksom på at 
man stadigvæk har mulighed for at 
komme i besiddelse af gode brugte 
fodboldstøvler for kun 50 kroner. 
Der er Jan Wind (tlf. 74 49 07 72) fra 
ungdomsudvalget som kan kontak-
tes hvis man vil gøre en god handel. 
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Nordborg 
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Forårsafslutning 

Traditionen tro giver ungdomsafde-
lingen efter forårssæsonen sine 
trænere og ledere en omgang bane-
golf med efterfølgende traktement på 
Banegolf klubbens dejlige teras-
se.Vejret var denne gang dog ikke så 
godt, men deltagerne kørte program-
met igennem med godt humør. 
 

NB PIGECUP 2002 
Lørdag den 10. august stod Nord-Als 
Idrætscenter i pigernes tegn. 
Ikke færre end 36 hold fra nær og 
fjern deltog i NB’s første fodbold-
stævne udelukkende for piger. 

Ungdomstræneren Preben Chri-
stensen har været intitativtager til 
stævnet som blev en kæmpe suc-
ces. 
Vejret var under hele stævnet pragt-
fuld og alle deltagere fik en god dag 
på Nord-Als. 
Tak til Preben og alle hans hjælpere 
og ledere fra NB, dommere, foræl-
dre, for et flot stykke foreningsarbej-
de. 

NB deltog med 4 hold ved stævnet. Her 

ses miniputpige-holdet som vandt en B-

finale efter straffesparkskonkurrence.  

Turist i egen kommune 
Når Club 22 holder kvartalsmøde i 
august, er det ordinære møde altid 
meget kort, for primært skal timerne 
ved dette arrangement gå med 
hygge og samvær sammen med 
koner og kærester. 
Det er hver gang spændende hvad 
udvalget ”har fundet på”, og også 
denne gang blev der budt på noget 
særligt og spændende. 

Første stop ved Dyvig 
 
Club 22 var i godt 3 timer turister i 
egen kommune med borgmester 
Jan Prokopek Jensen som guide på 
turen. 
Det blev en pragtfuld, lærerig og 
sjov tur i herlig vejrt ad snoede veje 
gennem det skønne Nord-Als. 
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Stationsvej 4 , Nordborg 

tlf. 74 45 05 33 

  

  

  

  

  

NORDBORG TRÆLAST 

 
Holmgade 39 

Tlf. 74 45 14 57 

Tips & Lotto 

SHELL NORDBORG 

Frederik Holm 
Th. Brorsens Vej 1 

Tlf. 74 45 17 04 

Storegade 15a - Nordborg - Tlf. 74 45 37 57 
MATAS NORDBORG ApS 

Stationsvej 8  -  Nordborg  -  Tlf. 74451711 

Storegade 15  -  Nordborg 

 

Serviceproblemer ? 
Ring til din 

el-fagmand ! 

Stationsvej  -  Nordborg 

Tlf. 74 45 05 33 

MARKUSSEN 

 SPORT 

 
et godt sted at handle …. 

 
Kontakt 

Verner 
Tlf. 74 45 31 46 

 

 
v/ Nordborg Slot  -  Tlf. 74 45 37 64 
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HOLM CUP 2002 
I år fejrede HOLM CUP’en 10 års 
jubilæum og selvfølgelig deltog også 
NB med et ”udvalgt” hold i dette 
hyggelige stævne. 
I dagens anledning blev holdet og 
managerne Joan og Klaus (billede) 
udstafferet med hvide skjorter og 
rød butlerfløj, for at markere begi-
venheden på behørig. 
Dagen startede for holdet med mor-
genmad i NB’s klubhus inden turen 
til Holm gik videre på cykel. 
På Holm Stadion blev det til 4 kam-
pe og en straffesparkskonkurrence. 
Holdet fik en 3. plads, hvilket ifølge 
Joan og Klaus var ”tilfredsstillende”. 
 
Dagen sluttede i skolegården med 
spisning, live musik og hyggesnak.  
 
 

Pæne resultater i 
ungdomsafdelingen 
Efter en række år med mindre gode 
resultater for klubbens ungdomshold 
kan vi nu glæde os over en række 
pæne resultater. 
Til sæsonen 2002 kunne NB tilmel-
de et 11 mands A-hold i ynglinge, 
drenge og lilleput rækken og efter  

afslutningen af forårssæsonen sker 
der ombrydning i disse rækker, hvor 
vinderen af puljen rykkes op i mester-
række 2 og de øvrige hold fordeles i 
hhv. række 1 og række 2. 
Alle NB's 3 hold sluttede i den bedste 
halvdel og skal således spille efter-
året i ynglinge1, drenge1 og lilleput1. 
Ynglinge A-holdet sluttede på en 3. 
plads i forårets pulje med 16 points 
for 10 kampe, drenge A-holdet slutte-
de på en 6. plads med 20 points for 
11 kampe og lilleput A-holdet endte 
på 5. pladsen med 19 points for 11 
kampe. 
Vi glæder os til at følge kampene i 
efterårssæsonen og det ser ud til, at 
vi "kommer godt fra start" eftersom 
lilleput holdet vandt deres første 
kamp med 5-1 mod Tønder og yng-
linge holdet vandt med 4-0 mod Vo-
jens. 

Et ”mixed” ungdomshold med spillere 
fra samtlige ungdomsrækker 

 
Resultaterne skyldes nok ikke kun 
dygtige spillere, så lad os rose klub-
bens ungdomstrænere for et godt 
stykke arbejde !                       Anders 
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Ridepladsen 1 
Tlf. 74 45 15 51 

Langesø 

Tlf. 74 45 12 85 

Husk vi har landsdækkende byttegaranti 

Herretøj 

Ungt tøj 

Drengetøj str. 2-16 år 

Tøjeksperten Herremagasinet…
 

...altid på toppen 

med de bedste tilbud 
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Vi modarbejder aktivt 
pædofili 
 
NB følger Dansk Boldspil-Unions 
opfordring til at prioritere børns sik-
kerhed mod pædofili i fodboldmiljøet 
højt, og arbejder derfor aktivt med at 
forebygge mod og afsløre forsøg på 
pædofili. 
Klubben har derfor besluttet at be-
nytte den kontrolmulighed, en be-
kendtgørelse fra 2001 om behand-
ling af personoplysninger i Det Cen-
trale Kriminalregister (DCK) §36 
giver mulighed for.  
 
Vi vil med regelmæssige intervaller 
tjekke, hvorvidt klubbens trænere og 
holdledere er dømt for pædofili i 
form af blufærdighedskrænkelse 
eller deciderede seksuelle overgreb 
mod børn under 15 år. 
 
Forebyggelse er som bekendt altid 
bedre en helbredelse, og vi opfor-
drer derfor samtidig til, at emnet kan 
drøftes i en aktuel, tæt og åben 
dialog mellem forældre, trænere og 
ledere, der dog skal forstå, at men-
nesker kan have forskellige grænser 
for graden af fysisk kontakt mellem 
voksne og børn. 
 
Politiet og de sociale myndigheder 
har stor erfaring på området. Det 
anbefales, at sager videregives til  
myndighederne, såfremt forældre 
eller andre trænere eller ledere ikke 
selv mener at have erfaring eller 
kompetence til at håndtere en given 
situation eller, at sagen vurderes at 
være grænseoverskridende, og der 
dermed er tale om pædofili. 

Klubben er forpligtet til at efterleve 
fortrolighedskravene til de oplysnin-
ger, der videregives fra registret. 
 
Vi er i gang med at etablere en admi-
nistrativ procedure for kontrollen og 
kommer med flere oplysninger når vi 
har alt på plads. 
                                   Bestyrelsen 
 
 

Dameholdet foråret 2002  

Vi startede forårssæsonen med et 
spillermøde i starten af marts, hvor vi 
fik et overblik over hvor mange vi 
egentlig var. Vi havde et 7 mands 
hold tilmeldt og var omkring 10 spille-
re mødt. Man kan sige at der skal 
ikke mange afbud hverken til kamp 
eller træning til, før det kunne gå galt. 
Men damerne skal have en stor ros 
for deres stabile fremmøde hele for-
årssæsonen igennem.  
 
Resultaterne har svinget en del. Vi 
startede med at vinde 3-1 og 16-0 og 
så var stilen ligesom lagt. 
I de sidste kampe var modstanderne 
en smule bedre, hvilket resulterede i 
et par nederlag på stribe. Humøret 
har dog hele vejen igennem været 
meget højt. Og fremmødet til træning 
har hele tiden ligget mellem 6-10.  
Vi diskuterede i starten af sæsonen 
muligheden for at få tildelt nye spille-
dragter og træningstøj, hvilket damer-
ne syntes var på høje tid, eftersom 
det damerne havde vist var ved at 
været et par år gamle. 
 
Her skal lyde en tak til formand Jens 
Hansen for en god indsats, så vi her 
til efteråret kan trække i både ny 
spille- og træningsdragt.  
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Lidt nyt fra 
oldboysafdelingen 
Billedet viser en situation i halvleg fra 
en superveterankamp på Østerlund 
Stadion kort efter sommerpausen. 
Spillernes gebærden afspejler tyde-
ligt hvor ”stressende” det er at for-
svare en topplacering. 
Holdet vandt trods alt også denne 
kamp og ligger nu med i toppen af 
deres række. 
 
Så godt går det ikke for A-holdet som  
for tiden er rækkens bundhold - men 
som har vist ”opadgående tendens” i 
deres sidste kamp. 
Bedre går det for veteranholdet med 
en midterplacering i rækken, før 
efterårsturneringen starter. 

 
Sæt kryds i kalenderen 
Nord-Als Boldklub’s afslutningsfest 
afholdes i år lørdag den 26. oktober. 
Mere om arrangementet senere. 

Eftersom jeg, Klaus, rejser til Aarhus 
her i august, vil jeg gerne takke da-
merne og Allan for en god sæson og 
ønske dem held og lykke i den kom-
mende. 
 
Skulle man evt. ligge inde med et 
ønske om at starte på NB’s dame-
hold kan man få fat i Allan på telefon 
74450303 / 40869560 eller møde op 
onsdag 19.00 til træning. Turnerin-
gen starter den 12.8.02, men man er 
selvfølgelig velkommen også heref-
ter. 
                                 Allan og Klaus 
 

Taksigelser  
SPORTEN har modtaget henvendel-
ser fra et par ”NB’er” som gerne vil 
sige tak til klubben eller klubbens 
udvalg / afdelinger for opmærksom-
heden ved deres festdage. 
Hilsen kommer fra brødrene Poul og 
Peer Christiansen som havde 40 års 
jubilæum på Danfoss og Joan Mel-
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Denne gang er det dameholdets tur til at pryde SPORTEN’s bagside. 
Du kan læse mere om holdet inde i bladet på siderne 10 og 11.  


