
 S P    RT E N  
Nord-Als Boldklub’s klubblad - 33. årgang - Nr. 6 – okt. 2002 

NB’s microhold (årgang 94) efter sejren i regionsfinalen i Vejen den 29.09.02 
Bagerst fra venstre:  Mads Jensen, Kevin Werner, Fatjon Sojeva, Jesper Damberg, 
Mathias Møller, Kasper Wind og Tonny Jensen. Forrest fra venstre:  Bo Larsen-Ledet, 
Kent Clausen, Mia Kirkegaard og Martin Larsen. Mere om holdet på siderne 2 og 3. 

2 x Ken i København 
Som en anerkendelse af Ken W. og Ken C.'s ar-
bejde for NB er de 2 blevet indstillet til at deltage i 
en tur til København den 03.11.02. 
Sammen med andre ledere fra klubber i "det søn-
derjyske fodboldsamarbejde" skal de overvære 1. 
divisionskampen mellem B 93 og HFK og herefter 
går turen til TV 3's "onside-studie", hvor man over-
værer aftenens udsendelse fra kampene i Superli-
gaen. Den sendes fra kl. 19.30 og såfremt du ser 
udsendelsen og synes, at der blandt publikummet 
er "nogle du kender" så er det altså rigtig nok. 
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Guld til Micro holdet 
 
Den 29.09.02 klokken 8.00 kørte 11 
morgenfriske børn, NB’s Mikro 94, 
og deres heppekor bestående af 12 
forældre og 3 søskende til Vejen, for 
at deltage i finalestævnet for pulje-
vindere i region 4. 
Der deltog 20 hold fordelt på fem 
puljer. Vi var kommet i pulje med 
Fanø B, Billund IF og Bramming B. 
Den første kamp vi skulle spille var 
mod Fanø B. Dem havde vi stor 
respekt for. På Infosport havde vi set 
at de i efteråret havde en målscore 
der hed  47-4. Kampen blev fløjtet i 
gang. Vi fik hurtigt et par chancer 
som vi desværre misbrugte og efter 
2 minutter var vi bagud 1-0. Uha! Nå 
men det havde vi jo prøvet før. Kam-
pen blev fløjtet i gang igen og lige 
inden pausen fik vi udlignet til 1-1. 
 
I pausen blev alle enige om, at nu 
skulle vi give den en ordentlig skalle 
og vise hvordan man spiller fodbold 
på Nord-Als. Vi pressede Fanø re-
sten af kampen. Fik scoret en enkelt 
gang mere så vi vandt 2-1. Næste 
kamp vi skulle spille var mod Billund 
IF. Her var Internettet også blevet 
anvendt i forberedelse til kampen. 
De havde en målscore på 32-7. 
Knap så skræmmende som Fanø.  
Billund havde tabt deres første pulje-
kamp til Bramming, så hvis de skulle 
videre til semi-finalen skulle de vinde 
over os. Bortset fra en målmand på 
1,7 meter – de er store i Billund -  var 
de ikke skræmmende. Vi førte 4-0 
ved halvleg, så de spillere der ikke 
fik så megen spilletid mod Fanø, 
kom ind og spillede hele 2. halvleg.  

Der blev ikke scoret yderligere i 
kampen. Nu begyndte forældrene 
først rigtigt at bide negle. Fanø hav-
de slået Bramming 3-0, så for at gå 
videre til semi-finalen kunne vi nøjes 
med uafgjort i den sidste puljekamp 
mod Bramming. Mia’s mor var også 
nervøs. Hun skulle nemlig møde på 
arbejde i Sønderborg klokken 15.00 
og en evt. finale skulle efter pro-
grammet starte klokken 13.00 og vi 
var allerede 10 minutter forsinket. 
 
Det blev en utrolig spændende kamp 
som endte med at vi vandt 2-1. Nu 
skulle vi hurtig videre til semifinalen 
mod Skovlund IF på nabobanen - 5 
minutters pause og kampen blev 
fløjtet i gang. Der er ikke så meget at 
sige om den kamp. Vi vandt 2-0 
uden problemer, i en kamp hvor NB 
for det meste havde bolden. Nu var 
der lagt op til en spændende finale 
mod Tjæreborg IF. 
 
Kampen blev fløjtet i gang. 1-0 til NB 
ved pausen. 2. halvleg starter. Tjæ-
reborg udligner til 1-1. På den igen. 
2-1 til NB. Nu kan NB’s supportere 
for alvor høres, så det er helt umuligt 
for træneren at tale til børnene inde 
på banen. Der mangler 2 minutter og 
Tjæreborg har hjørnespark. Bolden 
sparkes ind foran målet hvor den 
rammer en NB spiller på armen. 
Straffespark til Tjæreborg !!! Uha 
Uha hvor blev det roligt blandt sup-
porterne. NB’s målmand, Tonny, 
parerer skuddet op på overlægge-
ren, hvorfra bolden springer ned på 
målstregen. Det mener målmanden 
og de øvrige NB spillere i hvert til-
fælde. Bag målet står Tjæreborgs 
hjælpetræner. 



”Guldholdet”, denne gang med me-
daljer og træneren Michael Werner 
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Han nikker til dommeren som fløjter. 
2-2 som også bliver kampens resulta-
tet. Der bliver nu 2 minutters pause til 
at pleje de meget trætte spillere, 
hvorefter der tages hul på 2 x 5 mi-
nutters ekstra spilletid. Nu ses det 
tydeligt at alle børnene på banen er 
meget trætte. Ikke kun NB’s drenge, 
men heldigvis også Tjæreborg.  
 
Vi kommer igen foran. 3-2. Tjæreborg 
udligner 3-3. Første halvleg er slut og 
flere forældre styrter ud på banen for 
at soignere deres trætte barn. 2 halv-
leg starter og Mia’s mor ser nervøs 
på sit ur. 
Sønderborg kl. 15.00 ? Der lyder 
igen et brøl fra supporterne. NB sco-
rer til 4-3. Det bliver 5-3 på et flot 
langskud fra Mathias Møller og der 
mangler kun 2 minutter. Nu må den 
være hjemme. Aldrig har så få foræl-
dre bidt så mange negle på så kort 
tid. 
1 minut igen. 
Tjæreborg reducerer til 5-4. 

Dommeren fløjter kampen af og for-
ældre/supportere/træner  styrter ind 
på banen som skulle man tro at de 
var autografjægere der jagtede Ro-
naldo. Alle spillere fik nu overrakt en 
flot medalje som bevis på en rigtig 
god indsats hele sæsonen igennem.  

Michael Werner 

Træner og forældremøde  
Fredag den 08.11.02 afholder NB et 
møde for alle klubbens ungdomstræ-
nere, bestyrelsen og forældre til klub-
bens ungdomsspillere. 
Dagens program er udarbejdet i sam-
arbejde med Svend Petersen, der er 
konsulent for JBU i region 4. 
Aftenen indledes med en let gang 
spisning og herefter skal vi gennem-
gå "den røde tråd" i NB. "Den røde 
tråd" er en oversigt over klubbens 
holdning til træning m.m. i klubbens 
ungdomsafdeling. 
Herefter skal vi snakke lidt om "et 
godt klubliv i Nord-Als Boldklub". 
NB håber, at alle inviterede vil møde 
op og yde deres bidrag til, at udviklin-
gen i klubbens ungdomsafdeling 
fortsætter. 

Husk mødet den 08.11.02 i klubhu-
set om ”et godt klubliv i NB” ! 
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Afslutningsfesten 2002 
Over 120 personer deltog i år i afslut-
ningsfesten som foregik lørdag den 
26.10.02 i Havnbjerg skoles aula. 
På de følgende sider vises der 
”glimt” fra festen som gerne skulle 
dokumentere hvad der foregik denne 
aften, og at det var et super godt 
arrangement. 

Jesper Kirkegaard fra ungdomsafde-
lingen blev udnævnt som  
”Årets NB’er”. Æresmedlem Christi-
an Jørgensen overrækker pokalen  

”Årets Spiller 2002” blev 1. holdspil-
leren Thomas Rudbeck. 

Morten Poulsen blev ”Årets Spiller” 
hos ynglingene. 
 
På næste billede ses holdets træner 
Klaus Tonnesen sammen med Mor-
ten og Jesper Larsen (t.v.) som blev 
udnævnt som ”Årets Fidus” i ynglin-
geafdeling. 
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Line fra dameholdet ses her sammen 
med kampjubilaren Ken Christiansen 
(t.v.) som fik en pokal for 250 kampe 
for NB og Jan Jacobsen (t.h.) som 
blev 1. holdets ”Årets Fidus”. 

Bjarne Hansen (t.v.) fik 2. holdet’s 
”Man of the match” pokalen og Jan 
Schaloske blev holdets ”Årets Fidus”. 

”Årets Damespiller” Pia Christensen 

Thyra fik blomster fordi hun i al den 
tid NB’s lotto har eksisteret kun har 
været fraværende en eneste gang ! 

3 generationer på fodboldfesten ! 



6 

Janni Wolff fik dameholdtes ”Årets 
Fighter” pokal. 

Der var også en lille pakke fra da-
meholdet til deres træneren Allan. 

Andrea og Alf : Altid i godt humør ! 

Ken lokker Allan med at førstepræ-
mie i aftenens lotteri er 500 kroner 

Diskoteket OH fik under spisningen 
hurtigt festdeltagerne op ad stolen og 
leverede senere den helt rigtige 
dansemusik til alle ”aldersklasser”.  
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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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”Damebordet” 

”Seniorbordet” 

2 x Bjarne ville absolut fotograferes ! 

Poul og ”Geggan” slapper af. 

Næste sæson forberedes allerede ! 

”Mørkelægning” af salen gjorte foto-
grafen orienteringsløs, men takket 
været et ”sejrsbrøl” fra mørket lykke-
des det at tage dette sidste billede. 
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Nordborg 
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NB’s pigehold blev 

regionsmester  
Vores forårssæson gik næsten for 
let. Vi vandt 6 kampe og spillede 1 
uafgjort, så vi fik en suveræn 1. 
plads med en målscore på 82 - 6. I 
løbet af sæsonen fik vi stor spillertil-
gang og valgte derfor, at melde både 
7- mands og 11- mandshold til i 
efteråret . Da vi jo først skulle lære at 
spille 11- mands fodbold, fik vi da 
også vores første nederlag med 0-6. 
Men så fik pigerne greb om tingene, 
og selv om vi i en periode var ramt 
både af skader og afbud, sluttede vi 
på en meget flot 2. plads. I 7 mands- 
turneringen fortsatte pigerne deres 
flotte spil, og det blev til 6 sejre og 
dermed en suveræn 1. plads i pul-
jen. Med en flot holdindsats og en 
god målmand, blev det med en mål-
score på 43 -2.  

 

Vi tog så til regions finale i Næsbjerg 
den 6. oktober, hvor forældrene frøs 
med anstand, men det var bestemt 
turen værd. Pigerne vandt 4-0 over 
Gram, derefter spillede de 1-1 mod 
Jernved, og til sidst vandt de 1-0 
over Heinsvig. Som puljevinder var 
de så klar til semifinalen mod Tir-
strup/Horne, som blev besejret med 
2-0. I finalen skulle de så igen møde 
Jernved, og her fik de kamp til stre-
gen. Kampen endte 1-1, så de måtte 
ud i forlænget spilletid. 

Ca. 3 minutter før tid fik vores piger 
tilkendt et straffespark, som Mette 
sikkert forvandlede til en føring, som 
holdt kampen ud. Dermed fik vores 
trætte piger deres velfortjente guld-
medaljer.            

Godt gået piger! 

I  har spillet en rigtig flot sæson, bliv 
ved med det. Vi ønsker jer rigtig man-
ge gode oplevelser med jeres fod-
bold fremover. Selv om vi sommeti-
der har "hævet "stemmen lidt, har det 
været dejligt at være jeres trænere, 
så dem der skal overtage jer, kan 
vente mange gode og positive ople-
velser med jer.  

                                 John og Jan  

Nb. 

Til samme ”begivenhed” modtog 
SPORTEN senere et indlæg fra Lone 
Jepsen (forældre), som sluttede ind-
lægget med disse ord :  

Jeg vil på de andre forældres og 
mine vegne sige pigerne TAK, for en 
god dag, den var virkelig spænden-
de. 

Tak for indlægget, og billedet ! 

Redaktøren 

Et godt tilbud 
Billeder fra klubbladet SPORTEN 
eller NB’s hjemmeside (www.nordals-
boldklub.dk) kan fås gratis via E-mail 
fra redaktøren. 
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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 43 31 46 

 

 
v/ Nordborg Slot  -  Tlf. 74 45 37 64 
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Men miniputspillere, TAK for en 
skøn sæson, fortsæt med jeres gode 
humør, fortsæt med jeres gode kam-
meratskab, så skal I nok få mange 
gode fodboldoplevelser. 
 
Til slut et lille nødråb: Vi er jo stadig 
”kun” 3 trænere, så der er derfor 
også kun tilmeldt 3 hold til indendørs 
turnering. MEN er der forældre som 
kunne tænke sig at styre et hold til 
nogle af de mange indendørs stæv-
ner, så kontakt venligst ungdomsfor-
mand Anders Ebsen, eller en af os 3 
trænere, så kan vi tilmelde flere 
hold. 

Alfred  

Succesrigt miniput år! 
Medlemslisten før fodboldårets start 
gjorde at der blev tilmeldt 3 hold til 
turneringen. MEN vi må nok sige at 
der er dukket mange 9-10 årige fod-
bolddrenge frem på Nord-Als. 
Vi 3 trænere Gunnar, Ken og under-
tegnede har i snit haft 31 drenge til 
træning. Vi har haft 57 spillere på 
vores liste og her ved afslutning uden-
dørs står 46 aktive spillere registreret, 
så der har været noget at holde styr 
på. Det har jo selvfølgelig betydet, at 
der ind i mellem har været langt mel-
lem kampene for nogle af drengene 
men det, føler vi, de alle har taget 
med højt humør. 
 
Vi havde 2 hold tilmeldt i C-rækken, 
men det ene hold viste sig hurtigt at 
være rigtig gode, kunne stort set slå 
alle, bortset fra det andet NB-hold. 
Men på trods af dette rykkede de op i 
B-rækken og ja, HVAD skal jeg sige?? 
De  blev såmænd en flot nr. 2 efter 
SUB. Gunnars hold sluttede på en fin 
6. plads med 4 sejre, 2 uafgjorte og 6 
nederlag. Førsteholdet gjorde det 
såmænd en tak bedre, efter en 2. 
plads i foråret sluttede de på en suve-
ræn 1. plads i miniput 1. 
 
Det betød at vi havde 2 hold med til 
regionsmesterskaberne søndag den 
13. oktober. Rigtig spændende kampe 
både hos B-holdet som med 1-1, 2-1, 
og et enkelt nederlag på 1-2 ikke kom 
videre til finalerunden. A-holdet havde 
også 3 spændende kampe med hhv. 
2-0, 1-2 og uafgjort mod Ribe 0-0. Vi 
stod så fuldstændig lige med Ribe og 
var desværre uheldige at tabe lod-
trækningen om semifinalepladsen, øv! 

Miniputafdelingens trænere med 
årets spillere 

Til terminkalenderen 
Hovedforeningen afholder general-
forsamling fredag den 31. januar 03 
og oldboysafdelingen ugen før, altså 
fredag den 24. januar 03. 
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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 



Ny ”stadionurpasser” 
næste sæson 
Efter en del år med skiftende perso-
ner ved uret har Finn Borup nu sagt 
ja til at passe jobbet ”fast” i den kom-
mende sæson. 
 

Hjælp til veteranfest 
N.B. er blevet bedt om, at stille med 
hjælpere til Sauer Danfoss' veteran-
fest der afvikles lørdag den 30.11.02 
fra kl. 13.00 - 17.00. 
Klubbens hjælperbank er i gang med 
at skaffe hjælpere og skulle der 
blandt SPORTENS læsere - være 
personer der kunne tænke sig, at 
hjælpe klubben denne dag er man 
som altid velkommen til at rette hen-
vendelse til Ken Wonsyld på tlf. 
74491671 eller Ken Christiansen på 
tlf. 24237179. 
Dagens arbejde vil være udskænk-
ning af drikkevarer, holde bordene 
ryddelige, og andet forefaldende 
arbejde. 
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Salg af julekalendere 
I begyndelsen af november måned 
starter NB årets salg af julekalende-
re og vi håber på samme gode resul-
tat som de tidligere år. 
Kalenderne skal primært sælges af 
klubbens mini put og lilleput spillere 
og i år har vi valgt, at inddele salget i 
"distrikter" så vi undgår, at flere spil-
lere sælger i samme område. 
Vi håber, at alle "tager godt imod" 
spillerne og, at vi igen i år kan melde 
udsolgt ! 

Anders 

Oldboys og 
hovedforeningen under 
”en hat” ? 
 
Alle OB-medlemmer inviteres til 
møde i NB’s klubhus onsdag den 
20.11.02 kl. 19.30. 
Dagsorden: 
Sammenlægning jvf. overskriften, 
fordele og ulemper, samt ikke 
mindst lad os høre DIN mening. Vi 
byder på en enkelt øl eller vand 
og husk at medbringe sportstøjet, 
vi har jo træning i hallen fra kl. 
21.15. 
                                  Bestyrelsen 

Til trænere, holdledere 
og andre 
Der udommer en SPORTEN mere 
inden jul. 
Vil I skrive om jeres hold eller om 
noget andet som vedrører klubben, 
skal redaktøren have stoffet inden 
den 25. november. Bedst vil være via 
E-mail, men også sedler eller andet 
materiale modtages gerne. 
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LÆSERBREV 
Den 26.09.02 var jeg i klubhuset, og 
der måtte jeg gøre toilettet rent, da 
der var lort på låget. Det var me-
dens vores rengøringsdame havde 
ferie. 
Samtidig stod der gammel opvask, 
sure askebægre som jeg ligeledes 
måtte vaske op. 
 
Jeg synes det er rigtig fedt at klub-
huset bliver brugt, endelig mere af 
det. Men det en skam at folk ikke 
kan gøre rent efter sig. Det må da 
være i alles interesse at klubhuset 
ser hyggeligt og indbydende ud. 
Hvem gør rent efter jer derhjemme ? 

Et surt opstød fra Joan 

Gør en god handel 
Klubben får tit henvendelser fra med-
lemmer som spørger om man har 
brugte fodboldstøvler til salg. 
 
Så går du med tanken om at udskifte 
dine gode støvler med nye i den 
kommende sæson vil NB meget 
gerne købe den. Enhedsprisen er 50 
kroner og for samme beløb bliver de 
så solgt igen. 
 
Der er Jan Wind fra ungdomsudval-
get som står for ”forretningen” og der 
kan handles i klubhuset hver tirsdag 
fra kl. 18.00-19.00. 
 

 Indendørstræningstider 2002 / 2003 i NIC 
  Tirsdag  Onsdag 

 Mikro 96   16.30-17.15 

 Mikro 95  17.30-18.30  

 Mikro 94   15.30-16.30 

 Minipiger og Lilleputpiger   17.15-18.00 

 Piger   18.00-18.45 

 Miniput   18.45-20.15 

 Lilleput  18.30-19.30  

 Drenge  19.30-21.00  

 Ynglinge  21.00-22.00  

 Damer   20.15-21-15 

 Senior herrer  21.00-22.00  

 Oldboys   21.15-22.00 
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SP     RTEN 

Stormfuldt nederlag 
På en stormende og regnfuld eftermiddag 
tabte NB’s ynglingehold på hjemmebane 
semifinalekampen om det jyske mester-
skab mod Lund/Egebjerg IF med 2-4. 
På trods af det dårlige vejr var der tilsku-
errekord for denne sæson og dermed 
sluttede en ellers meget god sæson for 
holdet på behørig vis. 


