
 S P    RT E N  
Nord-Als Boldklub’s klubblad - 34. årgang - Nr. 5 - sept. 2003 

Formanden reklamerer 
for NB’s hjemmeside 
www.nordals-boldklub.dk 

NB’s 1. hold rykker op !  
Allerede 4 kampe før den sidste turneringskamp 
skal spilles, lykkedes det NB’s bedste seniorhold 
at sikre sig oprykningen til serie 3. 
 
Holdet har været suverænt tophold af rækken 
over en lang periode og kunne tirsdag den 
22.09.03 sikre sig oprykningen efter en komfor-
table 9-1 sejr over Midtals IF på udebane. 
 
SPORTEN ønsker holdet, træneren Kim Duus og 
holdlederen Henning Carlson til lykke med denne 
flotte præstation og ønsker dem allerede nu held 
og lykke med den nye sæson.  
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Træner til dameholdet 
søges 
Seniorafdelingen søger en træner 
eller et trænerteam til vore senior da-
mer fra starten af sæson 2004. 
Damerne spiller 7-"mands"-fodbold i 
Damesenior C rækken, hvor de netop 
flot har afsluttet efterårsslutspillet som 
vindere - flot klaret piger !! 
 
Jan Jacobsen & Thomas Rudbeck 
har ved fælles hjælp styret tropperne i 
indeværende sæson, Thomas er dog 
påbegyndt uddannelse i Odense, 
hvorfor Chris Sørensen siden starten 
af september har afløst ham. 
Da det nuværende team desværre 
ikke kan fortsætte næste sæson, sø-
ger vi derfor en eller flere, der måtte 
være interesseret. 
I denne sæson har damerne trænet 
om mandagen & spillet turnerings-
kamp om onsdagen, hvilket med stor 
sandsynlighed bliver videreført til sæ-
son 2004. 
Er du / I interesseret, kontakt da ven-
ligst seniorafdelingens formand 
Jesper Thomsen på tlf. 74 45 08 90. 

Afslutningsfest 
Ja fodboldvenner, tiden løber jo hur-
tigt, så derfor får I her datoen for 
årets fodboldfest : 
     Lørdag den 1. november 
Reserver aftenen og deltag sammen 
med alle fodboldvenner i nogle 
hyggelige timer! 
Invitation og tilmelding følger senere. 

Kontingent 
Så er kontingentet for efteråret 2003 
sendt ud til klubbens spillere og pri-
sen for at spille efterårssæsonen 
udendørs og den kommende inden-
dørs sæson er: 
Microput spillere kr. 140,00 
Øvrige ungdomsspillere kr. 200,00 
Senior herre spillere kr. 340,00 
Dame senior spillere kr. 200,00 
Oldboys spillere kr. 250,00 
Sandkasse spillerne kan også spille 
gratis i indendørs sæsonen. 
Vi opfordrer alle til at betale kontin-
gentet rettidigt og har du spørgsmål 
til opkrævningen kan du rette hen-
vendelse til undertegnede på telefon 
nr. 74 49 00 18 eller via e-
mail :aebsen@worldonline.dk       

Superveteranholdet har spillet en god 
sæson og ligger i skrivende stund 
med i toppen af deres række. 
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www.danskebank.dk 
 

Tænk på penge 
når det passer dig... 

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 

Husk NB’s 

LOTTOSPIL 
hver onsdag kl. 19 

i Havnbjerg skoles aula 
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Super optakt til 
efterårsturneringen 
Fredag den 1. august kl. 15.30 kørte 
18 spillere samt 2 trænere fra lille-
putafdelingen af sted til Hinnerup 
(mellem Århus og Randers) til fod-
boldstævne. 
Jeg tror jeg på samtlige spilleres 
vegne kan sige, at vi havde en ka-
nongod weekend. 
Herligt kammeratskab drengene i 
mellem og flot fodboldspil. Drengene 
vandt samtlige 3 kampe i deres pulje 
lørdag. 
Især kamp 2 mod de lokale helte fra 
Hinnerup, hvor vi efter en kamp med 
masser af god fodbold og ikke 
mindst fight endte med at vinde 3-2, 
var en spændende oplevelse. 
 
Dermed var en semifinalekamp mod 
Fredericia søndag kl. 9.20 sikret. 
Denne vandt vi efter en lidt rodet 
kamp 1-0 og så var finalen og me-
daljer sikret. Senere søndag mødte 
vi så et mesterrækkehold,    

som kom fra Hammel. Hvor drengene 
fandt vilje og kræfterne fra, er ikke til 
at fortælle, men jeg siger jer de spille-
de og kæmpede utrolig flot. Vi førte 1
-0, men desværre fik Hammel lidt 
heldigt udlignet 3 min. før tid. Om-
kampen på 2 x 5 min. førte ikke til 
nogen mål, og først efter 6. straffe-
spark blev Hammel vinder af stæv-
net. 
Ærgerligt lige når det sker, men kort 
tid efter ved præmieoverrækkelsen, 
hvor drengene hver fik en flot puma 
træningstaske og medaljer hængt om 
halsen, tror jeg hurtigt det var glemt. 
At spille 5 kampe af 2 x 20 min. på 2 
dage, spille mod mesterrækkehold, 
og så komme hjem med sølvmedaljer 
— det er godt gået drenge ! 
 
At drengene så samtidig havde kræf-
ter til masser af bordtennisspil ind i 
mellem kampene og snak det meste 
af natten, (især natten til lørdag, ikke 
Vincent og Martin?), gjorde jo ikke 
weekenden mindre sjov. Bespisnin-
gen var helt i top med masser af  > 
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Nordborg 
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frugt, saft og god mad, så vi kan be-
stemt anbefale stævnet til andre. 
 
Om stævnet er skyld i 1. holdets nu-
værende topplacering i lilleput 2 
(efter 6 kampe), skal være usagt, 
men en ting er sikker. Det gavner 
fællesskabet og styrker kammerat-
skabet! 
Til slut en TAK til NB for økonomisk 
støtte og til de forældre der kørte os 
frem og tilbage. 
                                                 Alfred  

Miniput B 1 
Efter at have vundet træningsturne-
ringen kom vi til yderligere 2 kampe 
mod hhv. Løjt hvor vi vandt 7 – 4 , og 
så mod vores eget B 2 hold hvor vi 
vandt 4 – 3. 
Den 7. september spillede vi finale 
desværre på udebane mod Skovlund 
IF( på Varde egnen). Der var langt 
derop men det må man jo tage med. 
 
Vi kørte fra klubhuset kl. 8.00 da vi 
skulle spille kl. 11.00. Forældreop-
bakningen var super god. Vi kørte i 6 
biler. 
Vi ankom på Skovlund stadion 45 
minutter før kick-off, så der var god 
tid til omklædning og opvarmning. På 
trods af en meget flot indsats af hol-
det der kæmpede til sidste fløjt endte 
kampen ikke så godt for vores ved-
kommende vi tabte 7 – 2 til et bedre 
hold.  
Efter kampen fik vi vores velfortjente 
sølvmedalje. Derefter var der soda-
vand, frugt og slik takket være An-
ders  / NB. 
                                    Gunnar Carl 
 
Alf som tilskuer i kampen EUI-NB > 

Sølvmedaljer til NB’s miniputter 
 

Gratis fodboldblade 
Såvel trænere og spillere som ek-
sempelvis spillere og forældre kan på 
JBU’s hjemmeside tilmelde sig JBU’s 
mailingliste, og automatisk få tilsendt 
bladene KlubService og Jysk Fod-
bold. Gå ind på JBU’s hjemmeside 
www.jbu.dbu.dk og klik på ”Info”/ 
”Publikationer”/ ”Jysk Fodbold” 
eller ”KlubService” - og klik på linket 
til den gratis service på siden. 
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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 



Godt gået piger 
Efter en meget FLOT forårssæson 
tager vi nu imod efterårssæsonen. 
Den kan vi med stor glæde se frem 
til. Pigerne på holdet har opnået et 
fremragende resultat. 
Kampene blev spillet en efter en. De 
to første blev tabt, men derefter tog 
holdet fat og vandt den ene kamp 
efter den anden. 
 
Sæsonen sluttede med 8 sejre, 2 
nederlag og med en målscorer på 32
-7. Med dette resultat skal pigerne i 
efterårssæsonen spille i pige 1 (11 
mands), efter at være rykket op. 
Det vil sige, at pigerne spiller lige 
under mesterrækken, hvilket er me-
get flot. TILLYKKE til jer piger.  
 

Midtgaard stævne ”Hummel cup” 
 
Fredag den 25.07.02 drog 11 pige-
spillere samt en del forældre og et 
par søskende til Horsens, for at del-
tage i et sommerstævne : Midtgaard 
Stævne/Hummel CUP. 
 
De to første kampe blev spillet om 
lørdagen, hvorved vi vandt begge 
kampe; VØ91-NB 0-4 og AIK 65 
Strøby -NB 0-2. 
Samme dag var der masser af tid til 
andre ting. Nogle tog til kræmmer-
marked, mens andre tog til stranden, 
for at bade. Nogle blev også på cam-
pingpladsen. Senere denne dag hav-
de vi en lille fodboldkamp mellem 
nogle forældre/trænere mod pigerne. 
Derefter var der vandkamp. Om afte-
nen blev der hygget og grillet.  
Søndag blev den sidste puljekamp 
spillet, hvilken vi vandt med 3-1 over 
SUB Sønderborg. Dernæst skulle  
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semifinalen spilles. Da vi blev nr. 1 i 
puljen, skulle vi spille mod nr. 2 fra 
den anden pulje, hvilket var KVIK IF. 
Kampen blev vundet med 7-0. Så var 
vi i finalen. 
Finalen blev desværre tabt med 1-0, 
efter en meget lige kamp. 0-0 i den 
ordinære kamp, så skulle der spilles 
2x5 min. og 6 sek. før slutfløjt score-
de SUB Sønderborg. 
Så det blev til en sølvmedalje til hver 
og en pokal. 

En 2. plads pigerne kan være ME-
GET stolte af, det er til deres fortjene-
ste. Med sådan flot fodboldspil, fight, 
gejst fra pigerne og opbakning fra 
forældre/søskende og godt humør og 
socialsamvær, kan jeg ikke andet 
end at være en meget glad og stolt 
træner. Jeg er heldigvis den heldige, 
der træner disse piger. 
TILLYKKE piger og tak til jer og jeres 
forældre/søskende. 
For mig er I et guldhold ! 
                                               Louise   

Kære NB.'er 
Tusind tak for hilsen til mit 40 års 
jubilæum på Danfoss. 
                              Med venlig hilsen 
                              Ib Anthony 
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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 



”Street-Fodbold” 
Søndag den 14.09.03 deltog NB's 
lilleput drenge hold i det afsluttende 
finalestævne i Haderslev. 
 
Holdet vandt den indledende runde i 
Nordborg den 15.08.03 med sejre 
over Notmark og Kegnæs og i finale-
stævnet skulle holdet møde vinderne 
fra de indledende runder i Aabenraa 
og Haderslev. 
 
Kampene der blev spillet på en op-
pustelig fodboldbane på 25 x 12 me-
ter startede "lidt rodet" eftersom alle 
spillere mødte op i tennissko og det 
er nok ikke det helt rigtige når kam-
pene spilles på græs og morgendug-
gen endnu ikke er forsvundet ! 
 
Den første kamp bar dog også præg 
af at alle spillere havde svært ved at 
"stå fast", men med en god slutspurt 
lykkedes det holdet at spille 4-4 mod 
Abild og den næste kamp mod et 
pigehold fra Aabenraa blev vundet 
med 8-0. 
 
Det så altså ganske godt ud inden de 
2 sidste kampe mod "Wonderteam" 
og "Big foot", men efter 2 kampe 
med ret voldsomt spil og 2 nederlag 
på hhv. 4-6 og 2-6 måtte NB nøjes 
med en 3. plads. 
 
Der var dog lidt oprejsning til NB ef-
tersom EUI.'s miniput drenge fik en 
2. plads i denne række. 
 
Efter stævnet overværede alle spille-
re, forældre og søskende kampen i 
1. division mellem HFK Sønderjyl-
land og Ølstykke. 
                                              Anders 
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Nye hjælpere til lottospil 
Hver onsdag afholder Nord-Als Bold-
klub lottospil i Havnbjerg skoles aula. 
Lottospillet har i en lang årrække væ-
ret en god og solid indtægtskilde for 
klubben. 
Efter at have stået i spidsen for NB’s 
lottospil i en lang årrække har Carlo 
Meyer nu valgt at stoppe som lotto-
formand den 01.01.2004. 
 
Jørn Nissen overtager jobbet som 
"lotto-formand" og Carlo og Jørn afta-
ler en stille og rolig overgang her i 
løbet af vinteren 2003. 
Med Carlos afgang som lottoformand 
er der også enkelte af lottohjælperne 
der "fandt" tidspunktet rigtigt til, at 
stoppe og vi benytter lejligheden til, 
at takke disse hjælpere for en god og 
solid indsats i mange år. 

Siden 1994 har Carlo Meyer stået i 
spidsen for NB’s lottospil ! 
Ved årsskiftet overgiver han jobbet 
til Jørn Nissen som i løbet af efter-
året forbereder sig stille og rolig til  
overgangen. På billedet ses forrest 
Marie og Carlo Meyer og bagerst 
Lone og Jørn Nissen. 
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Indendørstræning i NIC fra 01.10.03  
Hold Årgang Mandag Tirsdag Onsdag Start 

Sandkasse  97 98   18.15-19.00   Uge 40 

Mikro  96 -   16.45-17.30  Uge 40 

Mikro  95 -   17.30-18.15  Uge 40 

Miniput 94     16.15-17.30 Uge 43 

Miniput 93     18.30-20.00 Uge 43 

Lilleput 91 92   19.00-20.30  Uge 43 

Drenge 89 90   15.00-16.30  Uge 43 

Miniputpiger 93 94    15.00-16.15 Uge 43 

Lilleputpiger 91 92    15.00-16.15 Uge 43 

Piger 89 90    17.30-18.30 Uge 43 

Senior damer      20.00-21.00 Uge 43 

Sen. herrer/yngl.     20.30-220.00  Uge 45 

Oldboys      21.00-22.00 Uge 44 

Lottohjælperne er inddelt i 5 hold der 
således hjælper hver 5. onsdag eller 
ca. 8 gange i løbet af en sæson. 
Et hold består af en opråber og 3-4 
hjælpere og disse hjælpere sørger for 
salg af kort og øvrige spil og under 
selve lottospillet er det lottohjælper-
nes opgave at kontrollere kort m.v. 
 
Klubbens opråbere fortsætter, men vi 
mangler nogle lottohjælpere der kan 
hjælpe klubben - hver 5. onsdag - fra 
kl. 17.45 - kl. 22.00. 
 
Er der blandt SPORTENS læsere 
(seniorspillere, forældre til ungdoms-
spillere og andre) personer der evt. 
er interesseret i at hjælpe ved  

lottospillet kan man kontakte under-
tegnede for nærmere informationer. 
 
Desuden arrangeres der  
          onsdag den 29.10.03 
en informationsaften for evt. interes-
serede hjælpere. 
 
Vil du høre og se hvad arbejdet inde-
bærer kan du møde op i Havnbjerg 
skoles aula kl. 18.00, hvor vi kort vil 
fortælle om arbejdet som lottohjæl-
per og har du tid og lyst kan du efter-
følgende deltage gratis i aftenens 
lottospil. 
 
             Anders Ebsen 74 49 00 18 
             Peter Glock 74 45 31 79 
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