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Årets pigefodboldklub 2006 
Nord-Als Boldklub er blevet valgt som Region 4’s kandidat til Årets Pigefodbold-
klub. Det blev dog Nørresundby, som i sidste ende løb med denne titel. 
Alligevel et stort tillykke til vort ”pigeteam”, der laver et stort stykke arbejde for 
pigefodbolden. Dette fremgår med al tydelighed af nedenstående indstilling. 
I indstillingen lød det: 
Nord-Als Boldklub har gennem de sidste mange år haft en, ikke stor, men vel-
fungerende pigeafdeling, hvor der har været muligt at tilbyde alle pigeårgange 
mulighed for at spille fodbold. Der har altid været plads til alle, og uanset om 
man har været ”dygtig” eller ej. Et fælles træk for dem alle har været, at de har 
taget fodbolden til deres hjerter. 
Som årene er gået, har der været hold, der har skilt sig ud og vist sig at være 
rigtigt gode fodboldspillere, og der har været hold, der knap gik så godt for. Men 
fælles for dem alle har været, at de aldrig har mistet troen på at det kunne lade 
sig gøre. 
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Der er blevet lagt et stort stykke arbejde i at få nye piger til klubben. Der er 
gennem flere år blevet uddelt en masse foldere på skolerne, hvor man har in-
formeret om pigeafdelingen i NB. Mini- og lilleputpigerne har desuden deres 
egen hjemmeside på www.pigefodboldnordals.hotserv.dk , hvor pigerne kan 
følge med i, hvad der sker med ”deres” hold. Endelig er der også en generel 
hjemmeside om pigefodbolden i Nord-Als Boldklub på http://hjem.get2net.dk/
NBpiger 
 
Af andre tiltag, for at få piger til at spille fodbold, har der bl.a. været afviklet 
pigeraketten, pigefodboldens dag og ikke mindst årets Skolecup, hvor det er et 
must, at der altid er 1 pige på banen. 
Socialt er der lagt stor vægt på, at fodbold skal være sjovt. Noget pigerne altid 
har set frem til er årets kampe mod mødrene med afsluttende hygge i klubhu-
set. Zapsport er også blevet afprøvet med besøg i bokseklubben og hos line-
dancers. Begge dele med nogle gode grin, men også noget, der har givet pi-
gerne en følelse af, at man kan mere, end man tror. 
 
Fodboldmæssigt deltager pigerne udover turneringen i de stævner, det er mu-
ligt at komme til. 
Gennem årene har der været en del klubber, som man har udviklet gode ven-
skaber med - både lokalt, men også udenbys. Noget der har styrket sammen-
holdet blandt pigerne samtidigt med, at de har fået nye veninder. 
For 5 år siden startede NB et pigestævne op. Et stævne der gennem årene har 
udviklet sig og nu bliver gæstet af mange hold. Det er primært fra region 4’s 
område, men også fra hold i det nordlige Tyskland. Det har også betydet, at de 
bliver inviteret til stævner i Tyskland. Der kan ses mere om stævnet ved at gå 
ind på www.pigecup.frac.dk 

Præmieoverrækkelsen ved NB’s Pigecup 
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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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Nord-Als Boldklub i 2007 
Vi har igen taget hul på et nyt år. Og vi er endda kommet fint fra start, idet Ida 
fik sin Palle i tv-serien ”krøniken”. Det skal nok gå dem godt. 
 
I den daglige ”krønike” har vi som bekendt fået en kommunal-reform. Hvad 
den vil betyde for klubben, kan kun tiden vise. Der er i hvert fald gode intentio-
ner, når det gælder idrætslivet. Idræt er i øvrigt valgt som et fokusområde 
(fyrtårn) i storkommunens ”Kulturhandlingsplan”. Det bør vi som fodboldklub 
og idrætsforening være glade for. Vi er dog samtidigt forpligtet til at holde øje 
med udviklingen på området. Om nødvendigt bør vi således også markere 
vore holdninger. NB er medlem af Sønderborg Kommunes Idrætsråd. 
Det er her idrætsforeningerne kan lave en fælles front mod den politiske virke-
lighed, hvis denne ikke lever op til ovenstående intentioner. Det er vigtigt at 
have et samlende overordnet organ, når man ønsker indflydelse på tingene. Vi 
kunne også kalde det for lobbyisme. For det bliver rent faktisk måden, hvorpå 
man får påvirket kommende politiske beslutninger. Afstanden til de enkelte 
politikere vil være langt større end nu. Så den tilfældige personlige kontakt kan 
ikke længere bruges til at argumentere for sine synspunkter. Der må en mål-
rettet indsats til - nemlig en idrætslobby i form af Idrætsrådet. 
 
Nytår er også ensbetydende med, at klubbens generalforsamling nærmer sig. 
Denne ligger som vanligt på den sidste fredag i januar. Det vil sige, at general-
forsamlingen falder fredag den 26. januar kl. 19.30. Se i øvrigt annoncen an-
detsteds i bladet. 
 
Som tidligere nævnt, har vi på sommerens bestyrelsesseminar haft vort klub-
hus som tema. Vi har siden hen i bestyrelsen valgt at arbejde videre med for-
skellige tanker om nogle gennemgribende ændringer i udseende og indretning 
af klubhuset.   >>> 

Målet har været, at alle hold skal have en god oplevelse med fodbold samt at 
få nogle gode og jævnbyrdige kampe, hvor alle møder ligeværdige modstan-
dere. Som afslutning på dagen, har der været præmieoverrækkelse, hvor alle 
hold bliver kaldt op og spillerne har får en medalje hængt om halsen samt et 
velfortjent tillykke. Stævnet har specielt stor fokus på fairplay - både på og 
udenfor for banen. Det er noget, som spillerne virkeligt er gået op i og som 
giver en flot fairplaystatuette til alle spillere på de mest fair hold i hver årgang. 
 
Dette var således en lille beskrivelse af de mange aktiviteter og gode kræfter, 
som vi i Nord-Als Boldklub lægger for dagen, så vore piger har nogle fantasti-
ske rammer med deraf følgende udfordringer og oplevelser. For alle vore træ-
nere og ledere omkring pigefodbolden ville det således være fuldt fortjent med 
en sådan hæder og anerkendelse. 

Jens 
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Nordborg 
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Danske Bank Cup 2006 i Haderslev 
Dagen efter vi havde spillet julestævne i Nordals hallen, havde jeg samlet 6 
friske drenge fra Mikro 99, som bestemt ikke havde noget imod at skulle spille 
fodbold 2 dage i træk. 
 
Turen gik den dag til Haderslev Idrætscenter, hvor der afholdtes Danske Bank 
Cup. Helle havde lovet at køre, og det er ganske praktisk når der nu kan være 
10 personer i sådan den bus. 
Der var 4 puljer med hver 4 hold, 2 hold fra hver pulje gik videre til kvartfinaler. 
Vi startede mod Bjert IF, en ualmindelig spændende kamp som vi vandt 2-1, 
men vi måtte nok erkende, at vi var en smule heldige med den sejr. Bjert var 
altså rigtig gode. 
 
Næste kamp var mod CIF, som jeg bagefter fandt ud af var Christiansfeld. De 
havde vundet deres første kamp 2-1, denne kamp endte 0-0. Sidste kamp var 
mod Haderslev FK, uafgjort ville være nok til at gå videre, men med en sejr 
ville vi være sikre på at vinde puljen. Som sagt så gjort, vi vandt 1-0.     >>> 

I marts 1987 blev NB’s første klubhus indviet. De nuværende klublokaler i 
Idrætscentret blev indviet i april 1991. 
 
Om vi skal gå videre med disse planer, vil bestyrelsen selvfølgeligt også gerne 
have noget feedback på. Der er her ikke brug for nogen lobbyvirksomhed. Man 
kan bare møde op. Eller på et hvilket som helst andet tidspunkt kontakte mig, 
hvis man har noget på hjertet. I en forening som vores bør der ikke være læn-
gere afstand fra bestyrelse til medlemmer, end at de fleste forhold som ud-
gangspunkt bør løses med en snak. 
 
Lad dette være mit budskab for 2007, og jeg vil selvfølgeligt opfordre alle til at 
møde op på generalforsamlingen. 
Til slut ønsker jeg jer alle sammen et godt og lykkebringende nytår samt tusind 
tak for indsatsen i 2006. 

Jens Hansen 
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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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Julebal 2006 
Igen i år blev, der traditionen tro, afholdt julebal i Nordals Idrætscenter d. 26. 
december. Der var fest og højt humør i hallen og aftenen forløb uden proble-
mer. Så traditionen om et stille og rolig julebal i Idrætscenteret holdt heldigvis 
også stik denne gang. Desværre svigtede gæsterne lidt denne gang. Et re-
kordlavt antal gæster, på ca. 900, lagde denne gang vejen forbi juleballet. 
Rent faktisk er ca. 900 gæster, det laveste antal i de 24 år, juleballet er blevet 
afholdt. Det er selvfølgelig ikke nogen positiv melding men vi håber det forbed-
res til næste gang. 
Igen i år lagde en flok hjælpere fra NB’s hjælperbank mange kræfter i, at jule-
ballet forløb godt. Der var i år 30 hjælpere i gang og alle skal have en stor tak 
for deres hjælp! 30 hjælpere viste sig dog at være lidt i underkanten, da opryd-
ningsholdet godt kunne have brugt mere hjælp. De kunne først gå hjem 6.15 
næste morgen. Så endnu engang en stor tak for indsatsen. 
Undertegnede var selv hjælper denne aften og kan kun opfordre andre til at 
give en hånd med til næste julebal eller NB arrangement. Det er en dejlig må-
de at hjælpe NB på og der er altid en rar og dejlig stemning blandt hjælperne. 
 

Jesper Larsen 

Ken Lyngkilde Christiansen kåret som lyspunkt 
JydskeVestkysten kårer i samarbejde med Sydbank en person til ”månedens 
lyspunkt”. Dette sker efter indstilling. Der kåres i alt 6 personer her i løbet af 
vinteren 2006/2007. Ken blev månedens lyspunkt i november. Senere kåres 
”vinterens” lyspunkt ved et arrangement i Sønderborg. Her har Ken mulighed 
for få en check på 10.000 kr. med hjem. Vi håber det bedste. 
 
I indstillingen lød det: 
Ken L. Christiansen er ganske enkelt et lyspunkt! 
Hans altid positive og optimistiske væsen er en stor gevinst for ethvert fælles-
skab. Han sørger for at humøret er højt og stemningen er god i alle de sam-
menhænge, som gør brug af Ken’s evner og hjælp. Dette nyder vi godt af i 
Nord-Als Boldklub. Her har Ken gennem mange år været frivillig leder og hjæl-
per. I NB sidder Ken i bestyrelsen, han er formand for vort klubhus, han er  

50 minutter efter var der kvartfinale mod Hedensted IF som var blevet 2´er i 
deres pulje. Vi tabte 1-0, og det var altså bund-uretfærdigt L. Vi var klart det 
bedste hold, men kunne ikke få bolden i kassen. 
 Stævnet var slut for vores vedkommende, og vi måtte køre skuffede hjem. 
Jeg tror nu det var mig der var mest skuffet, drengene hyggede sig gevaldigt 
hele vejen hjem. 
 Tak til drengene for en god oplevelse, tak til forældrene for lån af deres dren-
ge, og tak til dem der tog med op og støttede dem. 

Bjarne 
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Igen i år afholdes DBU's fodboldskole i Nordborg  
Fodboldskolen afholdes i uge 29 på banerne ved Nord-Als Idrætscenter.  
Alle drenge og piger - aktive spillere og ikke aktive spillere i årgangene 1993 - 
1999 kan deltage i skolen.  
Midten af januar sendes der et postkort til sidste års deltagere. Nærmere oplys-
ninger om salg af billetter m.m. kommer i næste nummer af SPORTEN.  

medlem af vort seniorudvalg, han er 
med i udvalget omkring "Nordborg 
Kræmmerfestival" og så styrer han 
også klubbens "hjælperbank", hvor 
der er over 100 hjælpere registreret.  
  
I alle disse sammenhænge løses 
opgaverne med en glad attitude - og 
det smitter som bekendt. 
  
Dette kommer i særlig grad til udtryk, 
når han via vor "hjælperbank" sørger 
for mandskab til klubbens mange 
gøremål. 
I alle disse sammenhænge hjælper 
"Ken C" selvfølgeligt også selv. Det 
giver trivsel blandt hjælperne - og 
dermed er de fleste klar igen, når 
Ken har brug for mandskab. 
  
Alt dette er Nord-Als Boldklub meget 
taknemmelig for. Derfor får Ken her 
også et stort tillykke. Ken med en bestyrelseskollega i baggrund 

Glimt fra fodboldskolen 2006 
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NB’s lottospil i Havnbjerg skoles aula onsdag den 10.01.07. Denne aften var 
der ca. 200 deltagere. 

 
Et økonomisk lokomotiv 
Snakken går livligt allerede et par timer, før det går løs. Folk sidder i små grup-
per og hygger sig. Nogle får et slag kort, mens andre sidder og udveksler ny-
heder siden sidst. 
Stille og roligt fyldes aulaen på Havnbjerg Skole. Det er onsdag og NB har lot-
tospil. Det har klubben haft i 33 år. I begyndelsen foregik det på Nørherredhus, 
men en snes år har Havnbjerg Skole lagt lokaler til lottospillet. 
NB’s lottospil er et vigtigt aktiv i klubbens evige stræben efter at få skrabet 
penge sammen til de mange sportslige aktiviteter for ungdommen på Nordals.  
Jørn Nissen, der netop har taget hul på sit fjerde år som formand for lottoud-
valget, er da også yderst tilfreds med lottospillet som det kører i øjeblikket.  
 
Penge i omløb 
Der er begyndt at komme flere til spil i de senere år. Vi kan godt mærke, at der 
er lidt flere penge mellem hænderne på folk, siger Jørn Nissen. 
Han kan dog også begynde at mærke en anden side af den stærke danske 
økonomi. Der er gang i beskæftigelsen. Det betyder, at der er flere, der arbej-
der på skiftehold hos Danfoss. 
– De kommer derfor kun hver anden gang, forklarer han. Og Jørn Nissen har 
prøvet at regne på, hvad det betyder for omsætningen, når nogle af de ellers   
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trofaste deltagere kun kommer hver anden gang. Og det bliver til en del kroner 
i løbet af et år. 
Heldigvis er der på den anden side begyndt at komme flere unge mennesker 
til lottospillet, så det kan stort set hver gang lade sig gøre at holde et gennem-
snit på cirka 200 deltagere. Med det antal kan NB hente cirka 4000 kroner i 
overskud pr. spil. 
 
Trofast stab 
Jørn Nissen har en fast stab af trofaste hjælpere. Det er en forudsætning for at 
alting klapper, forklarer han, og det er samtidig med til at gøre det til en fornø-
jelse at arbejde med opgaven, at der altid er hjælpere, som er parate til at stille 
op, når der er behov. 
For at få alle opgaverne koordineret, er der lavet en nøjagtig plan for afvikling 
og fordeling af de mange opgaver til de cirka 20 personer, der hjælper til.  
 
God stemning 
Og det kører efter en snor. Samtidig har man det rigtig hyggeligt. Det fornem-
mes tydeligt, at folk kender hinanden så godt, at der er god plads til små drille-
rier og masser af latter. 
– Vi har det rigtig hyggeligt sammen, og vi har det sjovt, mens vi gør klar, for-
tæller Beth Tiettje, der hver onsdag møder op allerede klokken 14.30 for at 
forberede aftenens spil. 
Sammen med Grethe Nielsen, der også møder tidligt, har Beth Tiettje været 
frivillig hjælper siden Jørn Nissen blev formand. De dækker borde og ikke 
mindst sørger de for, at de mange kort bliver datostemplet. 
Og stemplet bliver der på livet løs i timerne op til spillet går i gang. Der er ikke 
færre end ni spiltyper, når NB holder lottespil. 
– Vi stempler mellem 1000 og 1200 kort til hvert spil, siger Beth Tiettje, som 
det seneste års tid har fået en hjælpende hånd af sin veninde Jette Pedersen, 
der fortæller, at hun alligevel altid møder tidligt op, før spillet begynder, og så 
kan hun ligeså godt hjælpe til. 
 
Friskbagt brød 
Der er mange både små og store opgaver, der skal løses, før et spil kan be-
gynde. Birger Andersen har nok en af de mere specielle opgaver i forbindelse 
med NB’s lottospil. Hver onsdag morgen klokken otte går han i gang med at 
slå dej op til franskbrød. 
Når de friskbagte brød er kommet ud af ovnen, smører Birger Andersen 60 
stykker, som så bliver solgt til aftenens spil. 
 
Kendte ansigter 
Efterhånden som klokken nærmer sig 17 begynder folk for alvor at dukke op.  
Og det er næsten lutter kendte ansigter. Det fleste kender hinanden og de er 
trofaste lottospillere. Omkring 90 procent af deltagerne er stamkunder.  
Det betyder blandt andet, at der ikke behøves ord om, hvor mange kort den > 
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Gode gevinster 
En anden vigtig ting for at tiltrække folk til spillet er gode gevinster. Og Jørn 
Nissen fremhæver det gode samarbejde han har med Super Spar-købmanden 
Ole Søndergaard i Havnbjerg Centret.  
– Han er fast leverandør og vi får nogle flotte gevinster. Det er kød af høj kvali-
tet og det er vigtigt, siger Jørn Nissen. Der er også jævnligt flotte pengepræmi-
er på højkant. Det er også med til at gøre det attraktivt at gå til lottospil hos NB. 
Det er ikke så ringe at kunne gå hjem med et par tusinde gode danske kroner.  
I alt er der cirka 125 gevinster i omløb pr. spil, så der er en forholdsvis stor 
chance for at få lidt med hjem for alle deltagerne. 
Lykkens gudinde er dog ikke altid helt retfærdig – eller også er nogle mere hel-
dige end andre. Jørn Nissen spiller ofte selv med efter pausen. Og han husker 
tydeligt, da han en gang løb med de fleste af de store gevinster – blandt andet 
et par tusinde kroner. Det affødte mange kommentarer og sjove bemærknin-
ger. – Og det var mens skolens scene stod i aulaen, og deroppe sad jeg, så 
alle kunne se mig, mindes Jørn Nissen med et smil.   >>> 

enkelte vil købe. Det ved Jørn Nissen, han skal blot lige se hvem det er, så 
sætter han sit kryds på kontrolkuponen ud for det rette antal kort. Det betyder, 
at der i stedet er tid til at udveksle små friske bemærkninger og alt foregår i en 
hyggelig og rar stemning. Og det er noget Jørn Nissen lægger vægt på. 
– Det er vigtigt, at deltagerne føler sig godt behandlet, så kommer de igen, 
forklarer han. 

Aftenens ”lottohold” med Jørn ved kassen, Jette, Kora, Grethe og Henning ved 
bordene. Bag dem ses Beth (forrest), Birger, Lone og opråber Michael. 
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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! 
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Røg eller ej 
Ved det første spil i 2007 er der en del, som undrer sig over, at der fortsat må 
ryges i Havnbjerg Skoles aula. Der var nemlig lagt op til at det, i forbindelse 
med kommunesammenlægningen, skulle være forbudt at ryge i alle offentlige 
bygninger. Det er imidlertid udsat og et rygeforbud vil sandsynligvis tidligst træ-
de i kraft fra den 1. april, når Folketinget har gennemført en ny lov om rygning i 
offentlige bygninger. 
Da det første gang var på tale, at der ikke må ryges i forbindelse med lottospil-
let, var der en del, der mente, at så er det slut med NB’s lotto. Det mener hver-
ken Jørn Nissen eller Beth Tiettje, der i øvrigt begge ryger.  
– Der er nogle få, der har brokket sig men de elsker jo at gå til spil, så de kom-
mer nok tilbage, siger Beth Tiettje.  
– Der vil også komme nye til, som ikke vil komme i dag, fordi der bliver røget, 
mener Jørn Nissen. 
Så uanset røg eller ej, tyder alt på, at NB’s lottospil er en institution i lokalsam-
fundet, som er kommet for at blive – til glæde for både lottospillere og fodbold-
spillere.      

pele 

Nord-Als Boldklub indkalder til ordinær 

Generalforsamling 
fredag den 26. januar 2007 

kl.19.30 i NB’s Klubhus 
Dagsorden ifølge lovene. 

* 
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i 
hænde senest mandag den 22. januar 2007 kl.19.30 

* 

kl. 18.30 i NIC’s Cafeteria 

Fællesspisning 
Deltagelsen i spisningen før generalforsamlingen 

kræver, at man skriver sig på listen i klubhuset 
senest den 22. januar 2007 
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www.mwerner.dk/Skolecup/skolecup.htm 

 

HUSK 

NB’s 

 SKOLE CUP 
16. -18. marts 2007 

 

Tilmelding kan ske på 
↓ 
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Deadline for stof til næste udgave af bladet: 

22. februar 2007 

NB’s sandkasse-afdelingen har ”træning” hver tirsdag fra kl.16.30 til 17.30 i 
Nord-Als Idrætscenter. Nye spillere (og forældre) er altid velkommen! 


