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Hæder til Werner
Foreninger i kommunen kunne også
i år indstille en person til at modtage
en særlig anerkendelse for deres
arbejde.
Der var trængsel på Nordborg Råd-
hus lørdag den 16. november, da
folkeoplysningsudvalget i Nordborg
Kommune var vært for fritidsdagen
2002.
Nord-Als Boldklub havde indstillet
Michael Werner med følgende be-
grundelse:
Michael Werner har flere års stort
engagement bag sig i Nord-Als
Boldklub. Han har siden 1992 været
træner i NB's ungdomsafdeling. Der
er således tale om 8 års trænerger-
ning i klubben. Her har vores meget
unge spillere haft fornøjelsen af at
være under Michaels vinger.

Nu hvor Michael træner microputter-
ne fra årgang '94 belønnes han med
masser af børn til træning og sande-
lig også sportslig succes. Det er flot.

Uanset om han var i sandkasseaf-
delingen eller hos de lidt ældre
microputter, har det været tydeligt,
at både børn og træner nød sam-
mentværet og fællesskabet.
Derudover har han de sidste 4 år
været primus motor i Nord-Als Bold-
klubs Skolecup-udvalg. Skolecup-
pen har i denne periode både fået et
deltagermæssigt og et organisato-
risk løft.

Dette er resultatet af godt og samvit-
tighedsfuldt foreningsarbejde. Noget
der er typisk og karakteristisk for Mi-
chael Werner.

Werner fik på Fritidsdagen 2002 over-
rakt en gave og diplom af folkeoplys-
ningsudvalget i Nordborg kommune.

Til Polen sidst i maj 2003
Oldboysafdelingen er for tiden i gang
med at forberede en tur for supervete-
ranerne til Grodzisk Mazowieck, en by
i Polen som ligger ca. 40 km syd for
Warszawa.
Turen afvikles i dagene 29.-31. maj
og den skal foregå med bus.
Selvfølgelig skal der spilles fodbold
dernede, men der vil også blive budt
på et par turistiske oplevelser.

Derfor har man også inviteret spiller-
nes damer med på turen, og alt efter
tilslutning, vil der måske også være
ledige pladser til et par "turister" med
tilknytning til Nord-Als Boldklub.
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Oldboys og hovedfor-
eningen under "en hat" !
Den opmærksomme læser har måske
lagt mærke til, at spørgsmålstegnet
efter overskriftet i forhold til tidligere
indlæg om samme emne her i bladet,
nu er blevet til et udråbstegn.

Efter en del møder i bestyrelserne og
et møde med oldboyspillere onsdag
den 20.11.02, er der god grund til at
tro på at sammenslutningen om kort
tid bliver en realitet.

På mødet med spillerne deltog der
ca. 15 personer. De fik en fyldig ori-
entering om forarbejdet i bestyrelser-
ne af formanden Peer Christiansen.

Den efterfølgende diskussion var liv-
lig og saglig og gav de to bestyrelser
en del input til en gnidningsløs afslut-
ning af sagen på generalforsamlin-
gerne sidst i januar.

Generelt var alle positivt stemt for
planen og ifølge Peer havde andre
medlemmer, som ikke deltog i mødet
og som fik kendskab til planen på an-
den vis, tilkendegivet samme hold-
ning.

Som sidste mulighed for at høre de-
taljer om planen og tilkendegive eg-
ne meninger før generalforsamlin-
gerne, afholder hovedforeningen et
infomøde

Onsdag den 08.01.03
kl. 19.30 i klubhuset

hvor alle på generalforsamlingen
stemmeberettigede medlemmer
samt forældre til ungdomsspillere er
velkomne.

Julebal
Traditionen tro afholder NB "julebal"
2. juledag i Nord-Als Idrætscenter.
Som sidste år sørger "Charlies Disco
Show" for musikken og underhold-
ningen og dørene åbnes kl. 21.00.

NB kan glæde sig over, at mange af
de faste hjælpere også har meldt sig
denne gang så det er "en rutineret
flok" på ca. 30 hjælpere der sørger
for den praktiske afvikling af julebal-
let.

Bliv passivt medlem i en
aktiv forening
Kender du nogen som måske er in-
teresseret i at blive passivt medlem.
Nord-Als Boldklub?
Hvis ja, så vil vi bede dig om at for-
tælle vedkommende om denne mu-
lighed for at støtte klubarbejdet i
NB.
Som passivt medlem få man gratis
tilsendt klubbladet SPORTEN.
Interesserede kan kontakte forenin-
gens kasserer Bjarne Knudsen på
Tlf. 74453821.



Emnerne blev fremlagt i plenum og
det er nu op til ledelsen at gennemar-
bejde materialet og komme med ide-
er til afhjælpning af de ønsker der er
fremsat.
Sidste punkt var en tur i klubhuset
hvor Joan havde dækket op med
franskbrød og pålæg.
En god aften med interesserede del-
tagere var slut. Der skal herfra lyde
en tak til alle der var med, uden jer er
NB jo ikke noget.

C.B

Focus på
ungdomsarbejdet i NB
28 trænere, ledere og forældre fra
Nord-Als Boldklub deltog fredag 8.
november i et arrangement i Idræts-
centret for at tage pulsen på vores
ungdomsafdeling.
Aftenen var opdelt i både socialt og
foreningsrelevante emner.

Ungdomsformanden Anders Ebsen
gennemgik de tiltag der var resultatet
af sidste års møde samme sted. An-
ders gennemgik "den røde tråd i
Nord-Als Boldklub". En del af punk-
terne i planen blev revurderet.

NB's formand Jens Hansen Havde
derefter en gennemgang af klubbens
pædofili-politik, som er vedtaget i be-
styrelsen og igangsættes snarest.
Men der skulle ikke kun Iyttes, kon-
sulent Kaj Olsen fra JBU havde et
oplæg til aftenens gruppearbejde.

Der skulle sættes fokus på træner-
nes hverdag i klubben. Det vi spurgte
grupperne om var, hvilken hjælp skal
trænerne have, hvilke ønsker har for-
ældre og trænerne til omgivelserne,
hvordan får vi et bedre klubliv
"brokkassen", og ideer. '

Hjælperbanken i aktion

Lørdag den 30.11.02 var en stor flok
NB'ere "på Danfoss" for at hjælpe
ved SAUER DANFOSS' store vete-
ransammenkomst.
Først var ungdomsspillere med deres
ledere på pletten med indretning af
festsalen, efterfulgt af et hold med 26
"voksne", som stod for servering, op-
rydning og andet forefaldende arbej-
de.
Indsatsen var et led i en sponsorafta-
le med firmaet som klubbens hjæl-
perbank på glimrende vis fik gennem-
ført.
Tak til alle for en god indsats!
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Fodbold og
squaredance
Et år er gået for lilleputpigerne i NB,
og med svingende resultater, nogle
rigtige gode stævneresultater, og
knapt så godt i turneringen, men et
har altid været i top. Lysten til at fort-
sætte med fodbolden har aldrig
manglet.
Holdet har gæstet Vanløse Boldklub,
hvor de deltog i deres Pingvin Cup,
og det gjorde de med stor succes,
de vandt nemlig stævnet. Først slog
de Vanløse, derefter var turen kom-
met til at møde Tårnby. Dem vandt
de selvfølgelig også over, og til sidst
var turen kommet til at møde Brønd-
by, en kamp de havde set frem til, og
lad os sige det sådan, havde Brønd-
by's målpige ikke stået sin livs kamp,
var kampen ikke endt uafgjort.
Til Gråsten's eget stævne deltog pi-
gerne også, her vandt de deres ind-
ledende pulje. Holdets sejrsmarch
blev dog stoppet i kvartfinalen, hvor
man måtte tage hjem med et neder-
lag.
Til NB's egen pigecup spillede piger-
ne igen op til deres allerbedste. De
slog Broager for første gang, de
vandt over Hatting Torsted, og hav-
de derfor kvalificeret sig til slutspillet i
A rækken. Her mødte de Notmark,
som de spillede lige op med, og efter
forlænget spilletid måtte de ud i
straffesparkskonkurrence som de
ufortjent "tabte".
I turneringen var der langt mellem
sejrende, det blev ikke til så mange.
Desværre var der også en del af pi-
gerne der stoppede, men så var vi
så heldige at der dukkede nye op,
klar til at optage kampen.

Miniputpigerne i NB startede deres
første sæson op efter sommerferien.
Holdet blev nummer fire i deres pulje,
et flot resultat. Pigerne har desuden
deltaget i følgende stævner:
Svenstrup hvor de blev nummer 1,
Broager hvor de blev nr. 2, samt
NB's eget pigestævne, hvor det blev
til en 4 plads i A -rækken, samt en 1
plads i B- rækken.

I november havde vi besøg af Per,
han overtog en træningstime, hvor
pigerne i stedet for fodbold fik en om-
gang squaredance, og alle tog det
med højt humør. Mødrene var også
inviteret med, så da Per spillede op til
"dans", var der 48 ben der begyndte
at spjætte. Da jeg ved at Per også
holder dette blad, vil jeg godt sige tak
til Per, det var sjovt.

Preben

Tak for støtten

INTERSPORT i Sønderborg har
sponsoreret et helt sæt trænings-
dragter til NB's dameafdeling. Piger-
ne og NB takker for støtten.
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Der er stadigvæk mulighed et erhver-
ve denne populære og flotte juleka-
lender!
Har du endnu ikke fået tilbudt en, så
kan du kontakte Jens Hansen på tlf.
74491747, Anders Ebsen 74490018,
eller Jan Wind 74490772.

NB's Julekalender 2002
Som det efterhånden er kendt funge-
rer julekalenderen også som lodsed-
del. Dermed støtter man gennem kø-
bet af kalenderen ikke blot et godt
formål, man får samtidigt også chan-
cen for at vinde gavekort. Bag hver
af de 24 låger gemmer sig et num-
mer, der evt. kunne vise sig at være
et gevinstnummer. Derfor tillader vi
os at sælge lodsedlen også her i de-
cember.
Man kan som noget nyt se hele ge-
vinstoversigten på kalenderens bag-
side. Her finder man også annoncer-
ne på de forretninger og virksomhe-
der, der har bidraget til udgivelsen af
årets julekalender. Derfor er det helt
naturligt, at Nord-Als Boldklub køber
gavekortene hos disse forretning.er.
På gevinstoversigten kan man sale-
des ud for hver låge se, hvor gave-
kortet er købt.
Ved at have hele gevinstoversigten
trykt på julekalenderens bagside kan
køberne øjeblikkeligt se, om der er
gevinst, og annoncørerne får meget
større opmærksomhed.
De første 22 dage af december er
gevinsten hver dag et gavekort på
300 kr. Den 23. december og 24. de-
cember er præmierne noget større.
For at gøre det hele ekstra interes-
sant for annoncørerne, har vi trukket
lod blandt disse for at finde de heldi-
ge forretninger, hvor det store gave:
kort på 3000 kr. og de 5 gavekort pa
500 kr. skulle købes.
Denne lodtrækning foretog Michael
fra Radio Als, hvor udfaldet af lod-
trækningen også blev bekendtgjort.
Det kan her nævnes, at det blev
Voigfs Gardiner, som var heldigst.

Som mange læsere sikkert ved, spil-
lede ynglinge holdet semifinale om
det jyske mesterskab søndag d. 27.
oktober hvor modstanderen var Lund/
Egebjerg fra Horsens. Efter en kamp
hvor der ikke var ret meget der lykke-
des for os, forlod Lund/Egebjerg ba-
nen som vindere med cifrene 4-2.
Måske det skyldes en lidt fugtig fod-
boldafslutning aftenen før.

Vi er nu i gang med indendørs sæso-
nen, og indtil videre er det da gået
meget godt. NB1 fører pulje foran NB
2. Lørdag d. 30 nov. havde vi 2 hold
tilmeldt til turneringer i "indendørs på
store mål". Det ene hold, bestående
af de ældste spillere (årg. 84), spille-
de i Nord-Als Idrætscenter en lokal
turnering med hold fra Als og Sunde-
ved.
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t&SAUUDAN FOSS
Det var nu ikke den store succes. Og
det skyldes efter udseendet at døm-

e, helt sikkert julefrokosten vi havde
oldt dagen før. Der var en del der

åbenbart havde tørstet hele dagen.

Det andet hold, bestående af spillere
fra årg. 85,86 og 88, deltog i kvalifika-
tionen til Inde-DM med hold fra hele
Region 4. Så det var ikke med de al-
lerstørste forventninger vi tog af sted
til Sommersted. Da vi kom derop, vi-
ste det sig at der var nogle hold der
ikke mødte op, så vi skulle kun spille
4 kampe.
Første modstander var Tistrup B2.
Efter en noget nervøs start der tyde-
ligt bar præg af, at vi ikke havde prø-
vet at spille den slags fodbold før
kunne vi forlade banen som vindere
3-2. Næste kamp blev vundet 3-1
mod den arrangerende klub Oksen-

d. Så allerede nu kunne vi se at
len næste kamp mod Midtals ville
blive afgørende for, hvem der ville
vinde puljen, da alle point i de første
kampe var gået til et af holdene fra
Als.
Så efter det sædvanlige forsøg fra
Midtals's træner på at distrahere spil-
lerne ved at komme med noget
"dumt" snak, var vi klar til kampen.
Heldigvis viste det sig at spillerne
kunne abstrahere fra "Popp's" snak.

Så efter en meget disciplineret og
koncentreret indsats vandt vi kam-
pen 3-2. Sidste kamp havde derfor
ingen betydning, hvilket spillet da og-
så bar tydeligt præg af, kampen end-
te 3-3.

Vi har dermed kvalificeret os til Inde-
DM, der skal spilles på Bornholm d.
26. jan. Det bliver helt sikkert en op-
levelse, men nok også en meget
svær opgave.

Klaus

Godt nok havde NB's hjælpere me-
get travlt ved SAUER DANFOSS's
veteransammenkomst, men Keld &
Hilda Heick fik dem til at standse for
en kort øjeblik.
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NB fik "landsdækkende" reklame da Ken Wonsyld og Ken Christiansen var i
TV 3's ONSIDE søndag den 3.11.02. Efter signede måtte Nord-Als Boldklub's
halstørklæder "smugles" ind - supergodt klaret af Ken & Ken!

(Foto fra TV skærm)
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