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Nord-Als Boldklub's "U12 hold" (før kaldt lilleputter) efter 6-3 sejren over BNS

FEST-l-BY programmet på side 10-11 "Pigeraketten" hos NB med 64 piger!
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Sølvmedaljer til NB's minipiger
•

Med spænding og sommerfugle i maven drog både forældre og miniputpiger af
sted til Vejen Idrætscenter, hvor regionsfinalen for miniputpiger i region 4 skul-
le afholdes.

I den første kamp mødte vi BNS. Begge hold kæmpede bravt, men vi fik spillet
os varme, og halwejs inde i kampen fik Emma spillet Kenieta fri, så hun score-
de til 1-0. Line B. havde mange rigtig gode redninger i løbet af kampen. Til
trods for at vi havde mange gode skudforsøg, måtte vi nøjes med en sejr på 1-
O i den første kamp.

I den næste kamp var det Bramming, der stod for "skud". Efter et flot opspil fra
Line May og Emma scorede Armaine kampens første mål. Herefter scorede
både Emma, Kenieta og Line May hver et mål. Både Line B. og Josefine pas-
sede godt på målet, og modstanderne fik kun scoret et mål på os. Kampen
endte således 4-1 til os. Alle pigerne; Line B, Josefine, Line May, Emma, Ar-
maine, Jane og Kenieta fightede og kæmpede så sveden drev. De spillede alle
en rigtig god kamp.
Allerede efter disse to kampe var vi sikre på en semifinaleplads. Vi skulle dog
lige spille vores sidste kamp i puljen. Efter mange brændte chancer måtte vi
gå fra banen med vores første nederlag på 2-0 til Vejen
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Dette betød heldigvis intet for vores videre chancer, og vi gjorde mentalt klar til
semifinalen, som viste sig at være imod pigerne med de blå trøjer fra Haders-
lev. Dette blev en nervepirrende kamp for både spillere og tilskuere. Vi måtte
ud i forlænget spilletid, da den ordinære kam ps resultat blev 1-1. Det var to
meget jævnbyrdige hold. Både Emma, Jane, Kenieta, Line og Armaine havde
flere gode skudforsøg og gode opspil, som desværre endte "ved siden af må-
let". Men heldigvis var pigerne viljestærke og fightede stædigt videre, og Line
May havde uanede kræfter til at score kampens sidste og afgørende mål, som
sikrede os en finaleplads og i hvert fald var vi nu sikre på sølvmedaljer.

Kort efter var vi på banen igen. Vi var i finalen mod Team Vest. Efter den sid-
ste spændende kamp og næsten ingen pause kneb det med kræfterne. Vi
gjorde et bravt forsøg, men pigerne fra Team Vest var noget større end os, og
selvom vi spillede en masse godt fodbold, måtte vi se i øjnene, at vi måtte gå
fra banen besejret med 2-0. Pigerne var ærgerlige i øjeblikket efter finalekam-
pen, men straks efter var humøret højt, da de velfortjente sølvmedaljer blev
hængt om halsen. Efter pigernes tiltrængte bad kunne både forældre og piger
derfor glade og tilfredse køre til Nordals igen efter en god dag i Vejen fyldt
med pigefodbold og en flot sølvmedalje fra JBU. Mange velspillede turnerings-
kampe både før og efter jul, træningsflid og godt kammeratskab havde "båret
frugt".

Godt gået piger!
Det er dejligt at være træner for sådan nogle ivrige og glade fodboldpiger.

Træner Karin Thorsted

Peer Christiansen udnævnt til æresmedlem i NB
Peer Christiansen har i 38 år været leder i Nord-Als Boldklub. Han var dog
allerede tilbage i 1965 engageret i Nordborg IF, hvor han startede som hjæl-
petræner. Fodbolden i Nordborg IF og Havnbjerg IF fusionerede til Nord-Als
Boldklub den 13.11. 1969. Her var Peer Christiansen blandt initiativtagerne og
med i sammenlægningsudvalget.
Kronologi:
09.10.1946: Fødselsdag
1970-200x: FEST-I-BY- udvalgsarbejde
1970-1978: Træner i diverse afdelinger i ungdomsafdelingen
1979-1982: Træner og leder i seniorafdelingen
1979-200x: Medlem af "Club 22" (NB 's støtteklub)

1982: Arets NB'er (klubbens højeste udmærkelse)
1984-2007: Bestyrelsesmedlem
1984-1992: Formand for Sponsorudvalget
1993-2007: Formand for Oldboysafdelingen
1985-1990: Medlem af stævneudvalget for "Nord-Als Cup"

1997: Nordborg Kommunes lederpris
1999: JBU's Sølvnål
2006: DBU's Sølvnål

Som det fremgår af ovenstående er Peer Christiansens generalieblad ret så >
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Seniorspillernes første dag "på græs" i sæsonen2001

Sæsonstart 2007
Nu hvor turneringskampene for de fleste hold er startet, kommer jeg til at tæn-
ke over alt det andet "gøgl", der egentligt skal til, før vi bare kan få lov til at
spille noget fodbold. Det er altid en god fornemmelse at komme på græs - at
bevæge sig fra pc'en og mødelokalerne og således komme udenfor, så man
en tid kan glemme vinteren og diverse "hjemmeopgaver".

Hvorfor er det så nødvendigt med alle disse "neben-aktiviteter"?

Er det samfundets skyld?
Er det moden, som dikterer dette?
Er det for medlemmernes skyld?
Er det for ledernes skyld?

Ja.
Så kort kan der svares på disse sidste 4 spørgsmål.

Uden at gå i dybden med en analyse heraf, så må vi konstatere, at internt
strukturarbejde samt kommunikation og motivation kræver en stor indsats fra
mange klublederes side. Det er dog en nødvendighed, hvis en frivillig forening
skal fungere. Og det er ikke mindst en forudsætning for, at arrangementer og
andre aktiviteter kan afvikles med succes. Disse tiltag giver os således alterna-
tive indtægter og samtidigt genererer det også PR til Nord-Als Boldklub, så
fællesskabet og klubånden bliver styrket og omgivelserne såsom forældre,
sponsorer, politikere, medier mv. får kendskab til klubben.
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Nutidens medlemmer, forældre, trænere og ledere stiller krav. Hvis disse krav
tilnærmelsesvis skal tilgodeses, så rækker det nuværende kontingentniveau
langt fra. Det årlige kontingent fra medlemmerne rækker kun til ca. 25 % af
klubbens årlige udgifter. En del havde sikkert råd til, at betale "fuld takst", men
for andre ville det være for dyrt, hvis kontingentet blev på 2.000 kr. årligt.
Specielt hvis både bror, søster og far ønsker at spille.

Derfor roder NB også rundt med alt muligt andet end lige spillet på fodboldba-
nen. Men vi gør det også, fordi det giver et dejligt fællesskab og fordi det langt
hen ad vejen også er sjovt - på trods af, at nogle opgaver er sur pligt.

Et par af NB's "neben-ektiviteter" »>
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Med håbet om, at alle NB's andre gøremål ikke går nævneværdigt ud over
resultaterne på banen, vil jeg hermed gerne benytte lejligheden til at ønske alle
hold en god sæson 2007.

Formand Jens C. Hansen

FEST-l-BY 2007
Fredag den 4. maj

KI. 13.00 DAMEFROKOST i Festteltet, teltet åbner kl. 12.30
Lækker menu, sceneoptræden, øl, vin og vand ad libitum, toporkester 0.5.3, vild med dans (et
forrygende show med Randis showdansere, kæmpe lotteri.
Billetter for 270 kr. kan købes fra onsdag den 11. april i følgende forretninger på Nordals:
PICCOLO, MATAS, SUPER SPAR, NEBELlNG

KI. 14.00 Festpladsen åbner med KJÆRS TIVOLI og FEST-I-BY-boder
KI. 15.00 01smagning og præsentation af Broballe Bryghus
KI. 18.00 Festteltet åbner, diskoteksmusik
KI. 20.00 OS-3 spiller op til dans i Festteltet

Leif Kerstein kan opleves i ølteltet kl. 19-22
Leif er en af de mest populære country sangere i Danmark, primært fordi han er rigtig god til at
underholde og skabe en rigtig god stemning ude på spillestederne, der er altid garanti for god
underholdning når Leif er på scenen.
Leif har prøvet hele turen fra pigtrådsmusikkens tid og op til den country musik som han brænder
for i dag. Han har turneret i USA og ned gennem Europa med guitaren på nakken, har udgivet
flere plader, dengang det hed sådan, og indtil nu 4 country cd'ere og en dansktop cd.
Leif Kerstein blev i år 2000 optaget i Lone Star State Country Music Hall of Fame, i Texas USA.
Som deres hyldest til ham for hans indsats for countrymusikkens udbredelse.
KI. 01.30 Festpladsen lukker

Lørdag den 5. maj

KI. 14.00 Festpladsen åbner med KJÆRS TIVOLI, FEST-I-BY-boder og
Kræmmermarked

KI. 15.00 Asbjørn Riis laver workshop i WRESTLlNG
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KI. 15.00 Hyggeeftermiddag med Bjørn (OK) lIDu~~~~m@@!t@~~Iiiiil:~

og Johnny (Kandis), samt
Sønderborg Harmonikaorkester
Teltet åbner kl. 14.30.
Arrangementet slutter kl. 18.00
Entre incl. platte kr. 50.
Billetter købes i forsalg

KI. 16.00 Taek Wondo-klubben
giver opvisning

KI. 20.00 FESTAFTEN i Festteltet
Fri entre
Musik:
BACK TO BLUE og OH-Disko

En musikalsk oplevelse ud over det sædvanlige!
Siden 1993 har Back to Blue fra Kolding huseret i det ganske, danske land og spillet til utallige
firmafester, byfester, skolefester, julefrokoster osv., så med disse 6 rutinerede musikguider ved
roret, er kursen sat mod en forrygende dans-og-syng-med-oplevelse med rullende rock, smukke
ballader og dansevenlig pop.
Et af Back to Blue's varemærker er det brede og alsidige lyd billede. Udover de mere traditionelle
guitarer, keyboards og trommer, gør instrumenter som tværfløjte, saxofon, mundharpe og el-violin
deres til at et aldersmæssigt meget bredt publikum får en musikalsk oplevelse ud over det sæd-
vanlige.

KI. 01.30 Festpladsen lukker

Søndag den 6. maj

KI. 12.00 Festpladsen åbner med KJÆRS TIVOLI, boder og Kræmmermarked
KI. 12.00 Gratis sildebord i Festteltet
KI. 12.00 LADIES CUP

KI. 14.30 STJERNE FOR EN EFTERMIDDAG
Der dystes i 2 aldersgrupper.
Vinderen får mulighed for at
indspille sin egen CO.
2. og 3. præmien er gavekort
til Nordborg-På-Toppen.
Sine Kjærgaard
Vinder i 2005, samt deltager i
SCENEN ER DIN, underholder i pausen

KI. 17.00 FEST-l-BY 2007 slutter

Ret til ændringer i programmet forbeholdes



Deltagerne ved årets stævne

SPORTIGAN CUP 2007
Sportigan Cup er Piccolo Cups's afløser og løb af stablen første gang i år, helt
nøjagtig 4. marts 2007.04. Stævnet blev en stor succes for arrangøren NB's
Oldboysafdeling. Der havde meldt sig rigtig mange af vores trofaste spillere til
denne formiddag på banerne ved Nord-Als Idrætscenter.

Alle 3 grupperinger i afdelingen var repræsenteret blandt de 30 aktive der var
mødt op, derudover var en del gamle "koryfæer" også kommet ud, sikkert for
at få den traditionelle gang "Gule Ærter".

Der startedes op med en god gang morgencomplet veltilberedt af formanden
og hans lille "cup-stab".
Efter at rundstykkerne var spist og den sidste kop kaffe var drukket sendte vi
spillerne til omklædning, hvorefter vi skulle i gang med den svære opgave
holdsætningen af de 6 hold med 5 spillere på hvert hold. Det kan godt være
svært, der er mange ting at tænke på, den enkelte spilIers kondition, dagsfor-
men, vægten, alderen, for at nævne nogle ting.
Der skal efter kampene siges, vi havde en heldig hånd, eller stor viden om de
enkelte spillere. Vi fik fordelt drenge rigtig godt, så det blev gode jævnbyrdige
kampe, selvom nogen havde deres tvivl før kampene.

Opvarmning var igen lagt i hænderne på Carsten Hald og med 2 kyndige dom-
mere Bent Reimer og Erik Ravn Jensen gik vi i gang med kampene 2x10 min.
Efter godt 90 minutter havde vi afsluttet turneringen og placeret holdene fra 1.
til 6. pladsen.

»>
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Efter et hurtigt bad, for nogle dog lang-
somt, skulle de gule ærter så fortæres.
De smagte som sædvanen tro rigtig
godt, de er gode til at lave denne ret i
NIC's køkken!

Chresten B/om

Præmieoverrækkelsen blev foretaget af
Sportigans leder Jørgen Bundgård, der
havde sponseret præmier til de første 4
placerede. Der skal her lyde en stor tak
til Jørgen fra Sportigan for hans stævne.

. NB's formand benyttede dagen til en
Et af vmderholdene gang træning samt officielt at udnævne

en højt skattet person i NB til æresmedlem, æren tilfaldt" Mr. NB" Peer Christi-
ansen. Der skal derfor lyde et stort varmt og velment tillykke til Peer, hvis en
har fortjent denne udnævnelse, er det dig Peer!
Til slut ønskes alle i oldboys afdelingen en god sæson 2007, med mange gode
timer og oplevelser på banerne rund i de sønderjyske.

2 X John leder juniorholdet
NB har i år tilmeldt et juniorhold i a-rækken. Holdet ledes af træner John Jen-
sen (billede) og holdleder John Bramann. John J. har de seneste to år været
træner i NB's miniputafdeling og John B. var sidste år træner for lilleputterne.

JBU har op til denne sæson besluttet at et juniorhold må bestå af tre årgange.
Det vil sige at dem, der efter de gamle regler, egentlig skulle have været første
års ynglinge spillere, nu kan spille med
på juniorholdet. En beslutning, som har _ •• -
hjulpet NB og mange andre klubber til
at kunne samle en god og solid junior
afdeling. Det er langt bedre med en
solid junior afdeling end en halv junior
og en halv ynglinge afdeling.
Junior holdet træner hver mandag og
onsdag fra kl. 18-19.30. Pt. er der mel-
lem 15 og 20 spillere til hver træning,
så det tyder godt. Men hvis du eller en
kammerat endnu ikke har fundet støv-
lerne frem, så gør det endelig og mød op. Jo flere spillere jo bedre.
Holdet og trænerteamet ser frem til en god og spændende sæson og vil opfor-
dre alle forældre og andre interesserede til at kigge forbi og støtte, når junior-
holdet spiller kamp. Jesper Larsen
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Peter Glock
Midthaven 25
6430 Nordborg

HVEM VAR DET DER VANDT I DAG ? .

~---TEN Deadline for stof til næste udgave af bladet
2. juni 2007
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