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En flok af NB’s ”sandkassespillere” venter spændt på …... hvad? Se bagsiden!  

Buller optrådte på Kræmmerfestivalen  

Nordborg 
Kræmmerfestival 2006 
Så fik NB dette års festival vel over-
stået og den forløb fint. Det skal alle 
involverede hjælpere have stor ros 
for. Uden denne hjælp og indsats kun-
ne et sådant arrangement ikke gen-
nemføres så gnidningsfrit. Derfor vil 
jeg gerne til alle sige mange tak for 
kompetent engagement og i nogle 
tilfælde rigtig mange timers indsats. 
Det har været dejligt at møde dette 
store engagement.                        >>> 
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Selvom om Nordborg Kræmmerfesti-
val forløb godt og det efter styregrup-
pens opfattelse havde et fint pro-
gram, så svigtede publikum både om 
lørdagen og om søndagen. Her hav-
de vi og tivoli håbet på langt flere be-
søgende. Derfor bliver den økonomi-
ske side af arrangementet ikke så 
spændende. Vi kommer ca. ud med 
samme resultat som i 2005, hvor vi 
havde et underskud på 15.000 kr. For 
en god ordens skyld bør det lige an-
føres, at det endelige regnskab ikke 
er gjort op. Men det er bedste bud på 
et resultat her i skrivende stund. Des-
værre. 

Kun om fredagen (Kulturnatten) var 
festpladsen godt besøgt.   

 
Vi har i NB’s bestyrelse været enige 
om, at vi skulle afprøve ideen om et 
kræmmermarked. Vi har også været 
enige om, at det i starten måtte koste 
nogle penge. Men vi kan i længden 
selvsagt ikke holde til et sådant øko-
nomisk resultat. Dette gælder både 
pengemæssigt, men så sandelig og-
så hjælpermæssigt. Motivationen vil 
her lige så stille forsvinde. 
Styregruppen går nu i tænkeboks for 
både at evaluere dette års arrange-
ment, men også for at drøfte, hvad vi 
kan gøre og om vi bør arrangere  

noget lignende i fremtiden. Dette er 
der absolut mange meninger om. Lad 
os se, hvor vi ender. Det vil den kom-
mende tid give svar på. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NB’s stand på Kræmmerfestivalen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trængsel i ”skattekisten” 
 

Styregruppen består af Poul Antoni-
sen, Allan Bak, Bent Duus Jensen, 
Ken Christiansen, Kristian Dreyer, An-
ders Ebsen, Benny Jørgensen, Kurt 
Nissen, Peer Christiansen, Peter 
Glock og Jens Chr. Hansen. Denne 
har efter min opfattelse gjort sit arbej-
de godt. Det gør det således noget 
nemmere, at vi med et positivt og 
åbent sind kan gå ind i den kommende 
tids drøftelser. 
Endnu en gang tak til alle i styregrup-
pen og til alle hjælperne. 

Jens Hansen 
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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. 18.30 

i Havnbjerg skoles aula 
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Kevin og Benny vinder 
ved sparkebrættet 

Vinderne ved NB’s sparkebræt blev: 
0-14 år 
1. Kevin Werner 
 2. Benjamin Wind 
 3. Thomas Schultz 
 
15-X år  
1. Benny Jørgensen 
 2. Bjarne Hansen 
 3. Ken Christiansen 
 

Alle 6 vindere fik gavekort til 
Sportigan i Nordborg.  
Højeste antal træffere blev 4 stk. (ud 
af 6 mulige). Benny Jørgensen og 
Bjarne Hansen kunne præstere dette. 

Hos senior fra venstre Ken Christian-
sen, Bjarne Hansen og Benny Jør-
gensen. 

Ken forsøger forgæves at slå Ben-
ny’s 4 træffere ved sparkebrættet 

 
De næste billeder viser vinderne: 
Hos ungdom fra venstre Thomas 
Schultz, Benjamin Wind og Kevin 
Werner. 

NB’s populære 

 Afslutningsfest 
afholdes i år 

Lørdag den 28. oktober 
på CAFE’ FRIENDS 
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Nordborg 



Det gælder om at være koncentreret 
alle 70 minutter! 
 
Vi skal fighte, spille en del med 
musklerne og gide løbe de ekstra 
meter hele tiden, da vi rent teknisk 
ikke kommer helt på niveau med 
modstanderne. Fight og troen på sejr 
viste sig at give bonus da vi spillede i 
Vejle. En fortjent 2-1 sejr, der blev 
grundlagt af fight og vilje. Her blev 
det bevist at det kan betale sig, at 
løbe efter hver bold, da vi 2 minutter 
inde i overtiden scorede til 2-1.  >>> 
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Status i 
Drenge-mesterrækken 
Pt. har vi spillet 5 kampe i mester-
rækken og har 4 point. Vi har været 
ude på nogle lange udebane ture, til 
Kolding, Erritsø og Vejle. Hjemme 
har vi mødt Haderslev og SUB/
Dybbøl. Vi har hentet samtlige point 
på udebane via 2-2 i Erritsø og en 2-
1 sejr i Vejle. Den opmærksomme 
læser kan jo så regne ud, at det er 
blevet til nederlag mod Kolding, SUB/
Dybbøl og Haderslev. Det var de kol-
de facts. 
 
Vi har allerede lært rigtig meget. Vi 
skulle lige bruge et par kampe til at 
vænne os til tempoet, der er væsent-
ligt højere end i a-rækken. I det hele 
taget har vi fundet ud af, at der er en 
verden til forskel på A– og mester-
rækken. Tempoet skal opleves af 
spillerne, det kan ikke forklares og 
det var tydeligt i den første kamp.  

NB’s populære 

 Afslutningsfest 
afholdes i år 

Lørdag den 28. oktober 
på CAFE’ FRIENDS 

Mange af spillerne var overraskede 
over hvor hurtigt det gik. Samtidig har 
samtlige modstandere en sublim tek-
nik, som giver en mindre fejl procent 
end vi har. Vi arbejder meget med at 
slippe bolden hurtig og spille simpelt, 
hvilket er vigtigt for at få point i kam-
pene. 
Rent fysisk bliver der også gået en 
del mere til stålet og spillerne har 
efterhånden fundet ud af, at der skal 
spilles lidt med musklerne. 
Noget andet der er fundamentalt, er 
at alle mand skal være 100% klar, 
ikke mindst oppe hovedet. Hvis bare 
én har en offday, så går det galt. Det 
gælder om at være koncentreret alle 
70 minutter og man skal slås for hver 
eneste bold. 
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Stationsvej 4 , Nordborg 

tlf. 74 45 05 33 

  

  

 

  

  

 

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 

Kun åben 365 dage 

Langesø 

Storegade 27,  tlf.  73 63 10 10 

Holmgade 39 

Tlf. 74 45 14 57 
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NB’s PIGECUP 2006 

Stævnet blev i lighed med de andre år 
igen afviklet i strålende solskin. 
 
Stævnet er gennem de første år ble-
vet større og større, for i år at modta-
ge det største antal hold, nemlig 60, 
og dermed ca. 600 spillere plus deres 
forældre og trænere, fordelt over hold 
fra det meste af Danmark og krydret 
med deltagende klubber fra Tyskland. 

Vi søgte efter heldet og vi fik det. Det 
var en rigtig god søndag i Vejle. 
 
Vi er på rette vej og kan se, at det 
hele tiden går fremad. I forhold til den 
første kamp, hvor vi havde det meget 
svært, kan vi nu fra kamp til kamp, se 
fremgang. 
 
Vi bliver bedre og bedre og viser at vi 
sagtens kan matche de andre hold. 
Det kræver bare, som nævnt ovenfor, 
at alle er klar både fysisk og mentalt. 
 
Vi har pt. mødt alle hold én gang og 
ser frem til de 5 returkampe. Vi 
mangler tre hjemmekampe og vil ger-
ne takke for den rigtig fine opbakning 
der har været på stadion og vi håber 
den vil fortsætte.  

Vi vil derfor stadig opfordre alle til, at 
komme ud og se når vi spiller, det er 
nogle rigtig interessante kampe. 
 
Til udekampene har der også været 
rigtig flot forældre opbakning, så det 
siger vi også mange tak for. Håber vi 
ses til de kommende kampe! 
                
               John C., Alfred, John W. og Jesper 

Gæster fra Tyskland 
 

I år var micropigerne også inviteret 
med og med 12 deltagende klubber i 
denne årgang, er det noget der vil 
blive gentaget til næste års stævne. 
Stævnet er derved vokset til en stør-
relse, der gør at man simpelthen ikke 
kan nå at afvikle flere kampe på en 
dag. 
Formiddagens placeringskampe gik 
som forventet med stor spænding og 
intensitet i kampene. Specielt i 
”landskampene” mod tyskerne blev 
der givet og taget (nationens ære stod 
jo på spil!). 
Til eftermiddagens kampe steg inten-
siteten i alle kampe. Dem der havde 
spillet med ryggen mod muren om 
formiddagen opdagede pludselig, at 
nu kunne man følge med. 
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Lidt om oldboysholdet 
De sidste par år har oldboys haft et 
hold der, sammenlignet med de andre 
fra vores puljer, har været et middel-
godt hold. 
Søren Larsen valgte at stoppe som 
holdleder i udgangen af 2005, efter at 
han i en del år har brugt meget tid på 
det. Jeg selv, sagde ja til at fortsætte 
som holdleder i 2006. 
I løbet af foråret har vi fået nye folk på 
vores holdliste, som har været til stor 
glæde for holdet pga. deres dygtig-
hed. 
Det har også resulteret i, at vi har 
vundet efterårsturneringen og skal om 
kort tid videre til regionskampene, 
hvilket naturligvis bliver spændende. 
Jeg håber på og vil gøre en indsats 
for, at bibeholde de kvaliteter oldboys 
står for i dag.             
                                                Carsten Holm 
(Et billede af holdet vises på næste side) 

Ved præmieoverrækkelsen var det 
dejligt at se alle de glade ansigter der 
strålede om kap med solen, se dem 
der oplevede ”suset” ved at blive kaldt 
op på podiet 2 gange for at modtage 
symbolet på, at man var det mest fair 
spillende hold,  dem der blev udtruk-
ket som vinderne af Rasmus Klump 
konkurrencen, og ikke mindst dem der 
vandt billetter til Sommerland Syd og 
Danfoss Univers 
 
Tillykke til dem alle sammen. 
I år havde flere hold valgt at overnatte 
på friskolen Østerlund, hvor der var 
arrangeret underholdning med Fline, i 
år med akkompagnement  af Oliver 
Jon. Tak til dem fordi de havde tid til 
at komme forbi. 

Tak til alle dommere, hjælperne ved 
"dommerhuset", til Michael Werner 
fordi han lavede  et program det gjor-
de det meget lettere at  afvikle årets 
stævne, og til de øvrige der været 
involveret i årets  stævne. 

Preben 

Fest & hygge på Friskolen Østerlund 

Næste år afvikles NB’s PIGECUP den 
18. august. VI SES! 
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Oldboysholdet før kampen mod EUI. Der skal lyde en stor tak for sponsoratet 

til John Jørgensen, Dan-Special A/S                                                           >>> 

Veteranholdet før kampen mod SUB. Der skal lyde en stor tak for sponsoratet 

til Tove og Hans Jørgen Bladt, PLR Production Aps. 
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Mere om oldboys 
Et billede af superveteranerne vises i 
næste udgave af SPORTEN. 
Holdet ligger i skrivende stund på top-
pen af rækken og skal spille den afgø-
rende kamp om mesterskabet  efter 
bladets deadline.  
På NB’s hjemmeside kan du se hvor-
dan det gik med holdene og der vises 
holdbillederne selvfølgelig også, og 
det i farver. 

 
Hej FODBOLD- venner! 
Som I jo sikkert alle er enige med mig 
i, så er det sjovere at spille fodbold-
kamp når vi har en dommer til at fløj-
te. 
Især indenfor 11 mands fodbold er 
der efterhånden blevet mangel på 
dommere, så derfor dette opråb! Det-
te mærker vi i fodboldklubben især på 
den måde, at vore dommere kommer 
længere og længere væk fra Nordals, 
og det koster så igen klubben dyrt i 
form af flere udgifter til dommerens 
kørselsudgifter. 
 
Skulle du have lyst, pige som dreng, 
mand eller kvinde, til at få dig lidt mo-
tion i løbet af en uge og samtidig tjene 
en lille skilling, så er dommergernin-
gen absolut en mulighed. Dommerne 
får jo som nævnt dækket kørselsud-
gifterne plus et mindre honorar pr. 
kamp. 
NB! 
Også til rækken af 5- og 7 mands 
kampe i ungdomsrækkerne hører jeg 
gerne fra jer, hvis I er interesseret i at 
dømme. Reglerne er hurtige at over-
skue og I får masser af frisk luft, sam-
tidig med at I får set NB’s kommende 
fodboldstjerner i action. 

Der er altid brug for dommere. Her 
ses en flok ”lokale dommere” som 
havde et par herlige timer i forbindel-
se med NB’s Pigecup midt i august. 
 
DERFOR denne skrivelse. Meld dig 
til et dommerkursus allerede her i 
efteråret. 
 
Har du interesse i at høre nærmere, 
så ring til mig på 22 50 37 50.  
Dommerklubben vil meget gerne stil-
le med en mand til et møde i hallen/
klubhuset, hvis ellers vi kunne blive 
nogle stykker. Jeg er selv meget inte-
resseret, så meld jer hurtigst muligt 
så vi kan finde en dato.  

Alfred Hansen 

 
Kontingent 
En del af de indtægter vi får i Nord-
Als Boldklub er kontingent. Ansvarlig 
for dette er Ib Anthony og underteg-
nede. Vi modtager navnelisterne fra 
trænerne. Herefter er det Ib, som 
sender girokortene ud til medlemmer-
ne.                                              >>>           
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Tidligere har vi i seniorafdelingen 
sendt girokort ud først for forår og der-
efter for efterårssæsonen. I år er dette 
blevet ændret til, at der i foråret er 
sendt et girokort ud for hele sæsonen. 
For ungdomsafdelingen er der ikke 
sket ændringer. Her modtager man et 
girokort for udendørssæsonen og et 
for indendørssæsonen. 
 
Vi ved, at der er flere af jer, som ikke 
ønsker at spille indendørs. Derfor er 
det vigtigt, at du melder tilbage, hvis 
du ikke spiller indendørs, men modta-
ger et girokort for indendørssæsonen. 
Man skal ikke betale, hvis man ikke 
spiller. 
Her efter sommerferien, har vi des-
værre måtte sende en del rykkere ud 
til spillere, som endnu ikke har betalt 
kontingent. Det er vigtigt, at der beta-
les kontingent. Det er bl.a. for disse 
penge, der laves aktiviteter for både 
senior og ungdom. 

Kurt Nissen, kasserer 

nogen tilskrives, at vi på papiret kan 
mønstre så mange spillere som tilfæl-
det er.  
Op til denne sæson var vi ellers man-
ge, der frygtede gevaldigt, at vi ville 
komme til at mangle spillere, og på 
trods af de seneste sæsoners 
”naturlige” fraflytninger, har Klaus 
formået at bevare en stor og bred 1. 
og 2. holds trup. Godt gået Klaus! 

Dette skyldes ligeledes uden tvivl, at 
Klaus altid er garant for den go’e 
stemning, når vi er samlet – det er 
ganske enkelt rart at mødes under 
Klaus’ ledelse. 

Derudover er det også en meget stor 
glæde, at kunne fortælle, at Henning 
Carlson også har sagt ja tak til endnu 
en sæson som 1. holdets holdleder. 
Henning er en uundværlig brik til 
kamp, og man kan altid være sikker 
på, at alt det praktiske bare ”kører på 
skinner” og er tiptop i orden. 

Henning (t.v.) og Klaus 

Klaus og Henning - vi glæder os til at 
spille sammen med jer næste sæson 
også - det er en ren fornøjelse at ha’ 
jer på holdet :o). 
                                     Jesper Thomsen 

Klaus fortsætter som 
cheftræner 

Førsteholds træner for senior herrer-
ne bliver også i den kommende  
sæson Klaus Tonnesen. 
Seniorudvalget har her efter sommer-
pausen tilbudt vor nuværende træner 
Klaus Tonnesen yderligere en sæson 
i cheftræner stolen, og efter kort tids 
overvejelse, dvs. grønt lys fra hustru-
en derhjemme (tak Jette), er vi glade 
for, at Klaus har indvilget og takket ja 
for tilbudet. 
Dermed bibeholder vore senior herrer 
den gode struktur, der har været i træ-
ningen, i de 2 sæsoner Klaus har væ-
ret cheftræner, og Klaus skal om  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Bundgård Tøj 
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Ridepladsen 1 
Tlf. 74 45 15 51 

 
Besøg klubbens hjemmeside 

www.nordals-boldklub.dk 

med følgende sider: 
Aktiviteskalender, Bestyrelsen, Fest
-i-by, Club 22, Damefodbold, Histo-

rie, Hjælpebanken, Resultater, 
Kontakt & NB- navne, Kontingent, 
Lottospil, Kræmmerfestival, NB -
traileren, Om NB, Oldboyafdeling, 

Seniorafdeling, Træningstider, Ung-
domsafdeling. 

Og masser af billeder! 

ABC El & VVS A/S 
Storegade 30  -  6430 Nordborg 

Telefon 74 45 15 40 
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Med NB og Kedde 
til Glasgow 
Så er ”Kedde” Strojek klar med pro-
grammet til næste års ”udflugt”. 
Efter den fantastiske tur til Irland i 
maj 2005 er målet denne gang Skot-
land med Glasgow som destination. 
 
Rejsen afvikles i dagene 11. til 16. 
maj og prisen bliver omkring 3200 
kroner. 
For dette beløb bliver man kørt med 
bus til og fra Hamburg, fløjet til og fra 
Edinburg, transporteret til og fra 
Glasgow og får 5 overnatninger  med 
morgenmad på Euro Hostel i byen. 
Desuden bydes der på en heldagstur 
til Loch Lomon og et besøg af en an-
den seværdighed eller attraktion er 
under planlægning. 
Interessen for turen er stor og mange 
har allerede booket turen. 
Så hvis det også har din interesse, 
må du gerne kontakte Kedde på tlf. 
74490594 eller 23953003. 

Peter 

”3 NB-størrelser” er klar til kamp 
 
Vi delte spillerne op i et 5 mands og 
et 4 mandshold, som skulle spille i 
hver sin pulje. 
 
5 mandsholdet blev dog hurtigt redu-
ceret til 4, da Mie lod sig friste af den 
opstillede hoppeborg og gerne ville 
se storebror (som er microput) spille 
på den anden bane. Dette var helt 
fint, da vi i sandkasse-afdelingen 
lægger vægt på, at være der og have 
det sjovt, så spiller man fodbold når 
man har lyst til det. 
 
Selve kampene spilles på en bane 
som er 20x20m. på mål som er ca. 
1,5x1,5m. Hver kamp varede 10 min. 
Der er 3 spillere fra hvert hold på ba-
nen ad gangen. 
Der var desværre et par hold som 
ikke var mødt op, så der var kun 4 
hold i hver pulje, men så spillede  

Stævne i Guderup 
Lørdag den 19.08.06 kl. 8.45 mødtes 
vi 9 spillere med forældre, samt 1 stk. 
træner ved NB’s klubhus, for at tage 
til podestævne i Guderup. Det var 
lige midt i Pigecup myldret, men det 
gik fint. 
 
Efter ankomst til Guderup var der 
omklædning, hvor en del for første 
gang trak i den sorte og rødstribede 
NB-trøje. 
Nogle var lidt langærmede og kunne 
have været en fin sommerkjole, men 
det betyder ingenting når kamp-
gejsten er i top. 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

man bare 2 kampe mod hinanden i 
hver pulje og så passede det igen. 
 
Det betød dog 6 kampe til begge vo-
res hold og da Rasmus blev ”skadet” 
af en hveps, blev det lidt hårdt for de 
3 andre på det ene hold, særlig for 
”lille” Jacob, vores yngste spiller som 
kun er 3 år. 
Han måtte give op i en af de sidste 
kampe, efter at have slidt hårdt i det.  

Så nu måtte  William og Freja klare 
sig 2 mod 3 (hvilket de gjorde flot), 
men heldigvis viste Tobias, fra det 
andet hold, stor klubånd og sprang 
direkte fra udskiftningsbænken og 
over på den anden bane for at hjælpe 
til. 
Alexander, Martin og ”store” Jacob 
klagede ikke over at de manglede en 
udskifter, de spillede hele kampen for 
fuld damp.     >>> 
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Deadline for stof til næste udgave af bladet: 

11.10.2006 

Senere afbrød Martin sin tur på hop-
peborgen, for at komme sine kamme-
rater, på det lidt vingeskudte hold, til 
undsætning. Begge hold vandt et par 
kampe, spillede et par uafgjort og prø-
vede også at tabe, men det vigtigste 
var at alle kæmpede bravt. 
Kl. 12.00 var der præmieoverrækkel-
se og her fik alle NB’s spillere en guld

guldmedalje om halsen, samtidig måt-
te de små finde sig i at der var flere 
fotografer foran dem, end når Lands-
holdet stiller op til holdfoto. 
Tak til forældre og børn samt min 
”assistent-træner” Jesper Thomsen 
for herlig lørdag formiddag og et godt 
arrangement af Egen UI. 

Thomas R. Andersen 

Medaljer til Mie, Rasmus, "lille" Jacob, Tobias, Alexander, William, Freja, "store" Jacob og Martin.. 


