
 S P    RT E N  
Nord-Als Boldklub’s klubblad - 34. årgang - Nr. 1 - feb. 2003 

Seniorholdene er ”på græs” igen 

Bestyrelsen 2003 
Nord-Als Boldklub har i 2003 følgende 

sammensætning: 

Formand                  - Jens Hansen 

Næstformand           - Peter Glock 

Kasserer                   - Bjarne Knudsen 

Bestyrelsesmedlem  - Bjarne Skou 

Bestyrelsesmedlem  - Bjarne Jensen 

Bestyrelsesmedlem  - Jesper Kirkegaard 

Ungdomsafdeling     - Anders Ebsen 

Oldboysafdeling       - Peer Christiansen 

Seniorafdeling          - Jesper Thomsen 

Skolestævne 
NB’s traditionelle indendørsstævne for 

kommunens skoleelever afvikles i år i 

dagene 28.-30. marts. 

Indbydelser er sendt til skolerne og til-

meldingen skal være stævneudvalget i 

hænde senest den 21. februar. 

 

Fodboldskole også i år ! 
NB blev igen ”godkendt” som arrangør 

af DBU’s populære fodboldskole. Arran-

gementet afvikles i uge 27 på NIC. 
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NB’s generalforsamling den 

31.01.2003 
 

Udpluk fra formandens beretning 

Traditionen tro afholdtes generalforsam-

lingen i vort klubhus. Igen i år var der et 

flot fremmøde til generalforsamlingen 

nemlig 41 personer. 

Formandens startede sin beretning med at 

bemærke at detaljerne omkring NB’s 

mangesidede engagementer ikke er nævnt 

i formandens beretning da Anders Ebsen, 

Jesper Thomsen og Bjarne Knudsen ville 

orientere om dette i deres beretninger. 

 

Jens Hansen orienterede grundigt om den 

strukturændring som bestyrelsen har 

drøftet meget i det forgangne år. Oldboys 

afdelingen har sagt ja til ændringen, så i 

aften er det os der skal sige JA (hvilket 

blev gjort senere under generalforsam-

lingen med enstemmigt flertal). 
 

På PR-siden kunne formanden informere 

om, at vi nu har ”ansat” en PR-konsulent 

ved navn Per Lemmeke, som er uddannet 

journalist. Formanden opfordrede afde-

lingerne til at benytte sig af Per’s store 

erfaring indenfor journalistikken. 

 

Indenfor ungdomsafdelingen fremhævede 

formanden den forrygende sæson som 

afdelingen har haft med  medlemsfrem-

gang og meget flotte resultater. 

 

Formanden fremhævede ligeledes vor 

”Ungdomsleder Vejledningen”, der er en 

slags rød tråd for arbejdet i hele ung-

domsafdelingen. Også en stor tak til Pre-

ben Christensen for hans utrolig store 

arbejdsindsats indenfor pige-fodbolden, 

se bare NB’s Pigecup 2002  - en fanta-

stisk succes !! 

Blomster til Preben fra formanden 

 

Omkring Seniorafdelingen nævnte for-

manden , at vi præcist oplevede den 

forventede svære sæson 2002. Sæsonen 

resulterede desværre i nedrykning for 1. 

holdet. 

Omkring økonomien nævnte JH, at vi 

igen i år har set svigtende indtægter fra 

vore normalt store bidragsydere som 

Fest-i-by og specielt LOTTO hvor vi 

efterhånden er oppe at betale 1900,00 i 

leje pr. lottospil afholdt i Aulaen i Havn-

bjerg. Dette er omtrentlig en fordobling 

af lejen i forhold til tidligere !!! 

Jens Hansen afsluttede sin beretning 

med at takke alle hjælpere, trænere, le-

dere, kolleger i bestyrelsen, sponsorer, 

NIC, Idrætsfonden for Nord-Als og 

Nordborg Kommune for det gode sam-

arbejde i det forgangne år. 

 

Udpluk fra de øvrige beretninger 

Ungdomsafdelingens formand Anders 

Ebsen kunne igen i år informere om et 

særdeles vellykket år inden for ungdom-

men. AE nævnte holdenes resultater, 

specielt fremhævet blev ”Ynglinge-

holdet” som klarede sig aldeles glimren-

de i sæsonen og sluttede med at spille 

om Danmarksmesterskabet i indendørs 

fodbold på Bornholm, hvor holdet opnå-

ede en hæderlig 10.plads. 
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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  

STOREGADE 33  -  NORDBORG 

TLF. 74 45 08 40 
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Seniorafdelingens formand Jesper 

Thomsen kunne se tilbage på en sæson 

med blandede følelser. Damer og 2. hol-

det klarede sig tilfredsstillende, hvor-

imod 1. holdet efter kun en sæson måtte 

retur til Serie 4. Årsagen dertil skal nok 

findes i den manglende konkurrence på 

holdet og samtidigt var de utrolig sårbart 

ved skader eller afbud. 

Seniorafdelingen ser dog frem til en ny 

sæson med et rigtigt talentfuld kuld yng-

linge som nu er 1. års senior. Samtidig 

kunne Jesper Thomsen oplyse at senior-

afdelingen har fået et rigtigt godt træner-

team til indeværende sæson, nemlig Kim 

Duus og Klaus Tonnesen. 

 

Økonomi: Bjarne Knudsen fremlagde 

regnskabet 2002 og budget for 2003. BK 

oplyste, at vi har godt styr på udgifterne 

som alle overholdt de budgetterede tal. 

Derimod kniber det med indtægterne 

hvor LOTTO langt fra indfriede vore 

forventninger. Bl.a. som konsekvens af 

dette fremlagde BK på bestyrelsens veg-

ne forslag til en moderat kontingentstig-

ning for 2003. Forslaget blev godkendt 

og dermed vedtaget. 

Omkring valg og bestyrelsens sammen-

sætning ,  se andetsteds i SPORTEN.  

Generalforsamlingen blev afsluttet med 

at Peter Glock overrakte JBU’s sølvnål 

til Poul Lyngkilde som en stor tak for 

Poul’s utrolig store og langvarige frivil-

lige arbejde for Nord-Als Boldklub. 

                    ”Snakken gik” 

Det sidste ord fik vor formand Jens Han-

sen som takkede dirigenten Mogens 

Christensen for veludført arbejde samt et 

tillykke til de personer der blev valgt.  

Hermed sluttede en meget vellykket 

generalforsamling. 

                                        Bjarne Skou 

Oldboys generalforsam-

ling den 24.01.03. 
 

Traditionen tro afholdtes vores general-

forsamling  i ugen før NB’s generalfor-

samling. Der var i år mødt 25 medlem-

mer til generalforsamlingen der afhold-

tes i NB’s klublokaler. 

 Mogens Christensen førte os gennem 

generalforsamlingen på samme suveræ-

ne måde som han plejer når han var 

dirigent. 

Formandens beretning var igen i år en 

opsamling af godt og mindre godt af 

hvad der er sket i NB i årets løb for til 

sidst at komme ind på den nye sæson.  
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Nordborg 
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Der var som sædvanlig ikke  glemt noget 

i Peers beretning,  som vil kunne læses 

på oldboys hjemmeside. 

 

Alfred fremlagde klubbens regnskab, 

som balancerede med et lille overskud! 

Der var stillet 2 forslag. Eet om ændrin-

ger til lovene, dette blev vedtaget.  

Det andet forslag var om medlemmerne 

ønskede en sammenlægning med hoved-

foreningen.  

Forslaget blev diskuteret,  og der var kun 

positive tilkendegivelser til det forarbej-

de som hovedforeningen og oldboys-

afdelingens bestyrelser havde lavet  i 

løbet af efteråret. 

 

Endelig kom det spændende tidspunkt 

hvor der skulle stemmes . Forslaget blev 

vedtaget med 26 stemmer for 0 imod . Vi 

havde nu gjort vores del af arbejdet, så 

nu afhænger det af NB’s generalforsam-

ling 31. januar , vil de sluttes sammen 

med os ?  

 

Vi skulle også have valgt ny formand  

samt en ny revisor. Der var genvalg til 

Peer Christiansen. Endelig blev Carl 

Erik Rasmussen genvalgt til revisor. 

Vi uddelte erkendtligheder til en del per-

soner i form af 1 flaske rødvin. 

 

Et kuriosum skal nævnes her, Carl Erik 

Rasmussen har været revisor siden klub-

bens start i 1969, og den anden revisor 

Carlo Meyer startede året efter. 

Godt gået i 2  super NB’ere!  

 

Sluttelig var der pølsebord og lidt til 

halsen  til alle fremmødte hvorefter 

snakken gik som ved tidligere general-

forsamlinger. 

 

                                        Chresten Blom 

Hæder til Chresten 
På Oldboysafdelingens generalforsam-

ling blev Chresten Blom hædret med 

JBU’s sølvnål for hans mangeårige ind-

sats for Nord-Als Boldklub. 

Denne fornemme hædersbevis gives til 

ledere og trænere som har gjort sig sær-

ligt fortjent ved deres arbejde for fodbol-

den inden for unionen eller deres klub-

ber. Til lykke til Chresten ! 

 

Sæsonstart for 

seniorholdene 
Sæsonstarten for senior-herrerne fandt 

som bekendt sted den 02.02.2003 kl. 

13.30 med et efterfølgende spillermøde i 

klubhuset. 

Der var stor tilslutning, idet ca. 30 spille-

re havde fundet støvlerne frem, og som 

1. holdets træner Kim Duus kunne beret-

te, var der yderligere 12 afbud , så det 

lover godt for sæson 2003 i Nord-Als 

Boldklub. 

Ved spillermødet bød Kim Duus specielt 

velkommen til de mange nye ansigter 

hos årets senior herrer, en del af dem var 

sidste års ynglinge, som seniorafdelingen 

har set frem til at få op.  

OB formand Peer Christiansen overræk-

ker Chresten Blom JBU’s sølvnål. 
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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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Derudover kunne han glæde sig over at 

se andre nye spillere fra omegnsklubber-

ne, så det ser ud til, at der er i modsæt-

ning til sidste sæson, er et rigtig godt 

spillermateriale at arbejde med i år. 

 

Kim Duus & 2. holdets træner Klaus 

Tonnesen, har planer om at starte træ-

ningen stille og roligt op de første par 

uger, hvorefter den intensiveres frem til 

turnerings-starten, som for både 1. og 2. 

holdets vedkommende finder sted på 

hjemmebane lørdag den 05.04.2003. 

 

Det er planen, at alle spillere skal tilby-

des stort set samme træningsprogram, 

dog grupperes spillerne efter niveau i 

løbet af nogle uger, så man bedst muligt 

kan matche hinanden. 

Træningsturneringen starter for 1. hol-

dets vedkommende den 01.03.2003, og 

for 2. holdet går det løs den 16.03.2003. 

Endvidere er det planlagt at afholde en 

træningsweekend i Nord-Als Idrætscen-

ter den 22. & 23.03.2003, for at pudse 

formen yderligere af inden det går løs i 

turneringen. 

 

På grundlag af den store spilleropbak-

ning er der efteranmeldt et 3. hold i 

serie 6, hvilket Benny Jørgensen vil væ-

re manager for. 

 

På spillermødet informerede seniorud-

valget om, at der er planer om at arran-

gere en "udflugt" for årets seniorer om-

kring Kr. Himmelfartsferien, såfremt der 

er tilslutning til dette. Nærmere informa-

tion følger senere. 

 

Ydermere forsøges der i løbet af sen-

sommeren afholdt en golf-aften, hvor 

alle vil få mulighed for at vise deres 

talenter med den ”helt lille kugle”. 

Slutteligt kunne nye som gamle spillere 

muntre sig med højdepunkterne fra sidste 

sæsons afslutningsfest, idet klubbens 

videokamera flittigt blev benyttet den 

aften. 

Alle i seniorafdelingen kan vist med god 

grund se frem til en god og fornøjelig 

sæson 2003. 

                                                     Jesper 

UNGDOM 

2003 
Indendørs sæsonen er 

nu afsluttet for klub-

bens ungdomshold og 

der er opnået en pæn 

række af flotte resul-

tater som er omtalt 

andet sted i bladet. 

"Fodbolden ligger dog 

aldrig stille" og derfor 

er vi nu godt i gang 

med planlægningen af 

den kommende uden-

dørs sæson, hvor vi på 

nuværende tidspunkt har tilmeldt 1 hold i 

junior 11-mands rækken, et drenge A og 

et drenge B 11-mands hold og et lilleput 

A og et lilleput B 11-mands hold. 

Tilmelding af hold i 7-mands rækken 

skal ske i løbet af marts måned. 

 

Klubbens trænere er "også på plads" med 

undtagelse af micro 97 og sandkassefod-

bolden, hvor vi håber , at der vil dukke 

nye forældre/trænere op når sæsonen 

starter i april/maj måned. 

                                                       Anders  

www.nordals-boldklub.dk 
”Alt om NB” 
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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 



Indendørs DM og JM for 

ynglinge 
 

I weekenden d. 25-26 januar deltog yng-

lingene i ”Inde-DM på store mål”. Stæv-

net foregik i Aakirkeby på Bornholm.  

Lørdag morgen kl. 6:45, var der afgang 

fra Nordborg, og efter ca. 8 timers rejse 

kunne vi checke ind på Rosengården, et 

vandrehjem i nærheden af Aakirkeby. 

Undervejs havde vi lige at par timer i 

København, hvor vi gik en tur på strøget 

og fik lidt at spise. 

Efter indkvartering på vandrehjemmet, 

drog vi af sted til hallerne, for at se de 

sidste kampe i Inde-DM for Damer. Vi 

så  bl.a. Skovbakken vinde 3-2 over 

Brøndby i finalen. 

Søndag var vi i hallerne hele dagen. 

Først på dagen foregik Inde-DM for Ju-

niorer. Finalen blev meget fortjent vun-

det af Nykøbing FA 5-2 over Brøndby.  

 

Endelig søndag eftermiddag var det vo-

res tur til at komme i aktion.  
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I vores første kamp mødte vi BK Frem, 

fra ”Ynglinge Ligaen”. Vi kom rigtigt 

godt fra start, 2 min før tid var stillingen 

2-2, da ”Frem” scorede. 

 

Bagud 3-2, forsøgte vi at lægge mere 

pres på. Desværre var vores spændings 

niveau nok lige stort nok. Så på et par 

dumme individuelle fejl tabte vi 5-2. En 

kamp hvor vi med lidt held havde fået 

den ene point. Et point som det senere 

viste sig at vi manglede for at nå kvartfi-

nalen. 

Næste kamp var mod Humlebæk, der 

”kun” spille 3 division. Så fuld af opti-

misme gik vi ind til kampen. Vi kom 

også hurtigt foran, og halvvejs i kampen 

førte vi 5-1. Men igen spillede nerverne 

os et lille pus. Humlebæk fik reduceret til 

5-4 ca. 2 min før tid. Vi fik dog scoret til 

6-4, og vandt kampen 6-5. 

Sidste puljekamp var mod Nykøbing FA, 

igen et hold fra den bedste række i Dan-

mark. Og et hold med traditioner i inde-

fodbold. De vandt DM så sent som i 

2001.  
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De var os da også overlegne, og de 

vandt klart 8-1. Et hold som vi på det 

tidspunkt spåede en stor chance for at 

blive mester igen.  

I semifinalen blev Nykøbing dog slået 6-

5 på ”Golden Goal”, af vores andre fa-

voritter Køge. Finalen blev overraskende 

vundet 4-3 på ”Golden Goal” af Hol-

bæk, over Herfølge. 

Lidt regning viser at det blev til en 10. 

plads af 16 hold. Bl.a. bedre placeret end 

en klub som OB. 

Så kunne turen gå hjemad, med ankomst 

i Nordborg kl. 02:00 natten til mandag. 

Alt i alt en rigtig god tur, og en stor op-

levelse for spillerne. Vi fik da bevist, at 

selv om vi på papiret var det laveste 

rangerende hold, kunne vi være med 

hvor der er sjovt. 

 

I weekenden d. 8-9 januar deltog vi i de 

Jyske Mesterskaber i Hedensted. Som 

vinder af Region 4, og efter en turnering 

hvor vi havde spillet acceptabelt fod-

bold, troede vi på, at vi havde en chance 

for at blande os i medaljekampen.  

Lørdag skulle vi spille 4 kampe og søn-

dag 3 kampe. Hvorefter de 4 bedste ville 

gå til semifinalerne. 

Det viste sig dog hurtigt at vi om lørda-

gen havde ramt en rigtig skidt dag. Der 

var stort set intet der ville lykkes. Så de 

første 3 kampe blev tabt til Hejnsvig, 

Aars og Bjerringbro.  

 
 

Facit 0 point og en målscore på 6-16. 

Den sidste kamp lørdag, mod Vonsild 

blev dog vundet 8-2. Så lidt regning vi-

ste at med 3 sejre søndag og lidt held, 

kunne vi måske nå videre. 

Søndag var vores spil meget bedre, selv-

om det ikke var optimalt. Men vi vandt 

da først kamp 8-0 over Grejsdal. Den 

næste blev vundet 5-3 over Klokker-

holm.  

Inden sidste kamp var stillingen den at vi 

med en sejr ville rykke a’ point med 

Aars og Klokkerholm på 4 pladsen. Men 

på en bedre indbyrdes målscore mellem 

de 3 hold ville Aars gå videre til semifi-

nalen. Så i en kamp uden betydning spil-

lede vi 3-3 mod Kjellerup. 

Igen havde vi en god tur, selvom det 

sportsligt ikke gik som vi havde håbet 

på. 

                                                       Klaus 

Ynglingeholdet i Hedensted 



Fællesmøde 
Alle klubbens ungdomstrænere samles 

til et fællesmøde den 20.02.03, hvor der 

skal aftales nærmere omkring: 

- træningstider efter den 01.04.03 

- materialer 

- kamptidspunkter 

- gennemgang af klubbens ungdomsle- 

  dervejledning 

- tidspunkt for spiller- forældremøder 

 

Det er klubbens mening, at der herefter 

skal afholdes et møde for spillere og 

forældre i hver afdeling, hvor der blandt 

andet skal aftales nærmere omkring: 

- hvordan skal der trænes i afdelingen 

  hvilke øvrige aktiviteter skal der foregå 

  i afdelingen 

- forældreopbakning til afdelingen 

 

Klubben håber naturligvis, at mange 

forældre vil møde op til disse møder, så 

man i fællesskab kan få planlagt en god 

og spædende sæson for alle klubbens 

afdelinger.                                                    
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SP     RTEN 

Stævneledelsen ved Piccolo Cup 2002   

”Piccolo Cup” 
For oldboys, veteraner, superveteraner 

og nye medlemmer 

Søndag den 2.3.03 kl. 10-13 
Mød op i klubhuset 

 Der serveres kaffe fra kl. 9 

Stævnegebyr 50 kr. 

Tilmelding senes den 24.02.03 til 

John (74 45 19 75) eller 

Peer (74 45 33 88)  


