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Nord-Als Boldklub’s klubblad - 39. årgang - Nr. 4 - nov. 2008 

Ken blev ”Årets NB’er 2008” 
Ken Wonsyld er en meget markant skikkelse. Det er han helt generelt – men 
sandelig også på og uden for banen i Nord-Als Boldklub. Dette har vi blandt 
andet oplevet utallige gange i festlige sammenhænge. Her sørger Ken for 
underholdningen samtidigt med, at han rent faktisk udfører et hverv i forhold 
til programmet eller dagsordenen. Der diskes op med charmerende underfun-
dighed, som giver anledning til både morskab og eftertænksomhed. 
Dette vidner om stor kærlighed til fællesskabet og til klubben. Ken Wonsyld 
er et stort aktiv i klubben – og har været dette i efterhånden rigtigt mange år. 
Som person er Ken et meget engageret menneske. Det kender vi fra fodbold-
banen, hvor ingen kamp eller bold nogensinde er blevet opgivet, og hvor gej-
sten er helt uimodståelig. I de senere år har diverse faktorer justeret lidt på 
”tingene”. Men grundholdningen er der ikke pillet ved. Heller ikke når det gæl-
der om at forvalte køletaske med værdifuldt indhold. Både omsætning og 
pengekasse skal passe. 
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NB´s Afslutningsfest 2008 
Nord-Als Boldklub holdt traditionen tro afslutningsfest for kvinder, senior og 
oldboys samt trænere og ledere, her hvor efteråret går på hæld. Festen blev 
holdt på ”Cafe´ og Restaurant Friends” i Nordborg. Der var 125 feststemte og 
forventningsfulde gæster, som havde glædet sig til mødet med ”familien NB” 
på ”Friends”. Stednavnet forekommer i den sammenhæng nærmest sym-
bolsk – venskab og fællesskab var nemlig i højsædet. 
 
Som altid var festen præget af højt humør og god stemning. Programmet og 
rammerne stod bestyrelsesmedlemmerne Alfred Hansen og Ken Lyngkilde 
Christiansen for. Og ”Charlies Disco” sørgede for musikken og dermed var 
denne side af festen også i gode hænder. 
 
Som en del af det festlige program er uddelingen af pokaler mv. altid imøde-
set med stor spænding og forventning. Denne gang med følgende kåringer: 

Fagligt er Ken en meget seriøs og kompetent leder. Han har været træner og 
leder i ungdomsafdelingen i gennem en del år. I dette hverv er der jo nok at 
se til. Specielt når man også godt vil opdrage (og det er en æressag!) på så-
dan en flok børn! 
 
Ken Wonsyld var i sin tid også primus motor i opstarten af NB’s hjælpebank. 
Dette stykke arbejde blev gjort med det sædvanlige drive. Det varede såle-
des ikke længe før der var over 100 aktive medlemmer af hjælpebanken. Et 
væddemål med Peter Glock drev også processen fremad. 
 
Kens forudsætninger for at administrere hjælpebanken var også på plads. 
Han har i alle sine aktive år i Nord-Als Boldklub altid givet en hånd med – og 
sikkert også 2 hænder. Det har været i alle tænkelige sammenhænge, hvor 
der var brug for hjælp. Dette er lige fra hjælp til byfesten og til at dømme 
kampe i forskellige sammenhænge. 
 
Og du hjælper stadigvæk. Dog er du nu et par steder steget i graderne. Nu 
har du ansvaret for nogle af de områder, hvor du gennem årene har været 
hjælper. Dette gælder bl.a. i FEST-I-BY-sammenhæng. 
 
Ken Wonsyld fortjener denne hyldest. Dermed kommer han i selskab med 
klubbens mest markante profiler gennem tiden. En del af gavechecken bør 
han dog dele med kæresten Betina (Sille). Hun har helt sikkert også givet sit 
bidrag i denne sammenhæng. 
 
Et stort tillykke til Ken Wonsyld med udnævnelsen til ”Årets NB’er” 2008. 

Jens Hansen 
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Årets seniorspiller 
Carsten Schwaermer 
Årets kvindespiller 
Mette Jepsen 
Fiduspokal kvindeholdet 
 Teresa Højgaard 
Fiduspokaler 1./2. hold 
Martin Schøber /  Bo Jensen 
Årets Oldboysspiller 
Kim Dyg Koch 
Årets Veteran / superveteran 
Kim Nørskov /  Torsten Sacha 
Årets Master 
Carl Erik Rasmussen 

Carsten Schwärmer (th) blev årets seniorspil-
ler 2008. Kedde Drejer lykønsker 

”Billedgalleri” afslutningsfesten 2008 
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www.danskebank.dk 
 

Tænk på penge 
når det passer dig... 
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Lidt nyt fra Masters 
Kalenderen kan man som bekendt ikke lave om på, og de sidste par uger har 
vi måttet tage kunstlys til hjælp for at kunne trille bold mandag aften. 
Vi kan glædeligvis mønstre ca. 10 mand hver mandag, og det er helt tilfreds-
stillende. 
Det er dog kejserens soldater, som møder op, en lille hård kerne, men det 
skal dog ikke afholde andre interesserede fra at komme forbi og kigge på for 
evt. at få lyst til at lege med. 

Det var et par billeder fra afslutningsfesten 2008. Der blev fremstillet en DVD 
(fotoshow) og en CD (jpg-filer) med samtlige fotos fra festen. Ken C. har ski-
verne og er sikkert villig til at låne dem ud.                                      Peter Glock   



LANGESØ 

HERREFRISØR 
v/ John H. Rasmussen 

Mågevej 2, Tlf. 74 45 12 31 
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NB laver FUTSAL stævne 
Futsal, hvad er det for noget? 
Ganske kort sagt: Man spiller med en tungere bold som har reduceret op-
spring og er derfor lettere at kontrollere, målmanden må bruge hænderne (4 
sekunder) og der er ingen bander rundt om banen. 
 

Du kan opleve Futsal søndag den 21. december i Nord-Als Idrætscenter 
hvor NB afholder et ungdomsstævne for  U13 og U15 hold. 
Stævnesponsorer er: 

Flere oplysninger om stævnet kan fås hos stævneleder Bjarne Østergaard, 
tlf. 24240213 

Af andre ting kan nævnes klubbens afslutningsfest på "Friends", en rigtig fin 
NB- aften som altid med sjov og hyggelige indslag. Masters deltog med 3 
mand samt pårørende. 

At "kloge" hoveder så havde fundet frem til undertegnede, da kåringen af 
"årets spillere" i de forskellige afdelinger blev afviklet i løbet af aftenen, var en 
stor overraskelse i hvert fald for mig. Det kan ikke skyldes de spillemæssige 
kvaliteter men må mere henføres til aktivitet på lederplan. Men tak for hæde-
ren endnu engang! 

Ellers er vi i fuld gang med at forsøge på at skabe forbindelser til andre klub-
ber med spillere i vor årgang. Da det tilsyneladende er vanskeligt for ikke at 
sige umuligt p.t. at finde egnede klubber i det sønderjyske område, er vi gået 
over "bælterne" for at prøve lykken. 
Gennem kontakt til Københavns Boldspil Union, KBU, ser det ud til, at der vil 
blive mulighed for at finde nogle egnede partnere, som vi kan prøve kræfter 
med i 2009.  Nu ser vi tiden lidt an. 
                                                                                                        Carl-Erik 
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Veteranerne  
Efter et noget slapt forår, troede jeg det kunne blive bedre i efteråret, men 
NEJ. Vi formåede kun at vinde 2 kampe i efteråret, det er jo ikke så godt. Vi 
endte på en 7. plads med 5 vundne, 5 uafgjorte og hele 8 nederlag, så det er 
godt at der er vinterpause nu. Så kan vi lade op til næste sæson. Årets top-
scorer blev Kim Nørskov med 13 mål. 
Der er blevet brugt 25 spillere. Vi har igen i år gjort brug af oldboysspillere og 
superveteraner, TAK FOR DET. 
Jeg vil godt sige tak til alle spillere for en god sæson, vi ses igen næste sæ-
son. hvor jeg igen står for veteranerne og Ken Wonsyld er atter vores trofaste 
ølmand.                                                                                                                   Gunnar Carl 
 
Sådan gik det for de øvrige OB-hold i turneringen 

Oldboysholdet (tv) blev nr. 3 med 10 point og en målscore på 16-12 i de 6 
kampe der blev spillet i turneringen efter sommerferien. 
Superveteranerne (th) klarede en 7. plads i turneringens 18 kampe med 22 
points og en målscore på 30-30.   
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Nordborg 
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Klubben mangler 
fodbolddommere! 
Er du 15 år og derover, og har interesse i 
dommergerningen, så tilmeld dig hos 
undertegnede. 
Vi vil her i Nord-Als Boldklub prøve at få 
et dommerkursus op og stå, så man i 
løbet af en weekend, kan bestå dommer-
eksamen. 
 
Er du interesseret, så meld hurtigst mu-
ligt tilbage. Jeg vil finde en weekend i 
januar, februar eller marts måned i 2009. 
Tilmeldingsgebyr mv., er klubben behjæl-
pelig med! 
 

Venligst 
Alfred Hansen, tlf.nr. 22 50 37 50 

I efteråret fik vi på behørig vis søsat vort førstehold i serie 3. Og som opryk-
ker i serie 3, må man så sandelig sige, at vi fik gjort os positivt bemærket i 
den første halvdel af sæsonen. I perioder lå vi endog helt i spidsen, og nu 
ved vinterpausen er vi fornuftigt placeret som nr. 4, hvor vi blandt andet har 
besejret to af de tre foran liggende hold, så det er og bliver sandsynligvis et 
yderst tæt opløb om de 2 oprykningspladser til serie 2.  >>> 

God og lovende halvsæson for klubbens flagskib 

Knud, Benny, Alfred, Alf og Kedde glæder 
sig til at byde ”nye kolleger” velkommen. 
Husk, de har selv startet deres ”dommer-
karriere” i ungt alder!  
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Stationsvej 4 , Nordborg 
tlf. 74 45 05 33 

  

  

  

  

 

 

Skal der festes ? 
Vi udlejer 

Borde-stole-tæppeplader-scene 

I/S COM.-ARR. 
Tlf. 74 45 19 19  

Tips & Lotto 

SHELL NORDBORG 

Frederik Holm 
Th. Brorsens Vej 1 

Tlf. 74 45 17 04 

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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Det, der ligeledes tegner fornuftigt skyldes, at vi spiller vort spil, dvs. der hol-
des som regel flot på bolden og man tør spille sig ud af vanskelighederne - 
det resulterer i seværdigt og attraktivt fodbold - så kan vi holde fast i de tak-
ter, er jeg overbevist om, at man ikke kommer forgæves til stadion, hvis man 
vil se godt fodbold. 
 
Derudover har vore gutter indtil videre kørt de andre hold ned til sidst i kam-
pene – det virker som om, at vi har et fysisk overskud, trods det, at alders-
gennemsnittet er lavt, så grundformen har absolut været på plads. At formen 
har været på plads undrer jo heller ikke, når vi har en tysk træner, vil nogen 
måske sige – nej, spøg til side - selvfølgelig skal Walter have sin del af æren, 
men utrolig mange udviser den rette trænings-indstilling og spilleglæde, og 
derfor så man da også rigtig mange træne frivilligt sommerpausen igennem, 
hvilket helt sikkert er kommet os til gode i efterårets kampe. 
 
Det er i øvrigt blevet lidt af en tradition, at gamle NB’ere, som er på familievi-
sit - tager støvlerne med hjem, og hygger sammen med gutterne på grøn-
sværen – lad os blot bibeholde denne tradition længe endnu, det er super, at 
kontakten til tidligere holdkammerater holdes intakt på den måde. 
 
Hvis vi ser på ”fodbolden” her sidst på året, har det haltet noget – i hvert fald 
på træningsbanen, men det skal ligeledes sammenholdes med, at skadesli-
sten har været forholdsvis lang, det til trods har vi formået at ”holde den okay 
kørende”. Generelt skal ALLE vore senior herrer roses, når man ser på præ-
stationen for hele året 2008 - man har været yderst villig til at give den en 
skalle, når det gjaldt.  

”El Smidinho” 
viser hvordan vi i NB holder på bolden” 

Klaus Kjærgaard 
i fuld kontrol viser overskud 

Trods det, at en videre oprykning ikke er et direkte mål - 3 oprykninger på 
stribe, er jo ikke noget man må tage som givet - er vi vist alle rigtig glade og 
stolte over, at NB atter er at finde i det bedre selskab, når vi snakker lokal 
fodbold - det lover rigtig godt for forårets resterende 11 kampe ! 
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Stygt billede af medrejsende NB fans 

 

Et af de andre nye tiltag har været PR omkring hjemmekampene, hvorfor der 
forud for hjemmekampene reklameres flittigt rundt omkring i byen, dette gæl-
der ligeledes 2. holdets hjemmekampe, når de spiller umiddelbart inden 1. 
holdet. Så folk skal slet ikke være i tvivl om, hvornår der spilles noget godt 
bold på stadion. Derudover forsøger vi at skabe en hyggelig atmosfære om-
kring selve kampene, ved hjælp af lidt go’ musik, og når vejret tillader det, 
bliver der også grillet pølser ved klubhuset. 
 
Så hermed en opfordring til alle – KOM UD PÅ STADION OG OPLEV NÅR 
NB TRYLLER :o) 

Jesper Thomsen 

Derudover er også dukket en del nye ansigter op i årets løb, hvilket er super 
dejligt, og det har helt sikkert betydet, at der har været en god og sund kamp 
om pladserne til førsteholdet – men kan vist godt sige, at det igen er blevet 
en ære at være iblandt de udvalgte til kamp. 
 

2. holdet - som i efteråret har været leddet af Ulrik Lund, nåede lige akkurat 
at toppe i sidste turneringskamp med en sejr i lokalderbyet over Egen – su-
per! Trods de ellers noget ”uheldige”  resultater efteråret igennem, er vort 
2.hold stærkt medvirkende til den gode stemning og sammenholdet i afdelin-
gen, det er vigtigt, at vi har humør på når vi spiller, men så sandelig også når 
vi mødes i klubhuset til hyggelig samvær. 
Jeg synes generelt, det er en super positiv udvikling vore senior herrer er 
inde i, og lad da blot den gode stime fortsætte gutter – det ser vi alle frem til ! 
 

Udefra forsøger vi endvidere at skabe nogle gode rammer omkring vore tur-
neringskampe. For 1.holdets vedkommende har der været buskørsel til et par 
udekampe, hvor medrejsende NB fans har haft mulighed for at bakke op, og 
bidrage til den gode stemning som hersker på sådanne ture, som med garan-
ti gentages til nogle af forårets udekampe – alle der har lyst til at tage med, 
skal være hjertelig velkommen (der vil derfor af og til være tilmeldingsopslag 
på vor hjemmeside). 

Flakron Sojeva, 
et af årets glade nye NB ansigter 
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Nye folk i vaskeriet 
Siden august har senior afdelingen haft nye folk i ”vaskeriet”. Vi vil derfor i 
den anledning gerne sige 1000 tak til Birgit og Poul Lyngkilde for de mange 
års arbejde med at sørge for rene kampdragter, det har været en fornøjelse 
at ha’ jer på denne post – man kan vist rolig sige, at I altid har udført opgaven 
”helt pletfri” og til UG, med kryds & slange – en stor tak herfra skal det lyde til 
jer begge! 
 
I samme åndedrag vil vi naturligvis 
også meget gerne sige ”velkommen 
til”, og tak for den allerede store ind-
sats det første efterår til Lone og 
Jørn Nissen, som er det nye super 
team på vaske fronten ( meeen mon 
ikke det er Lone, som vi skal takke 
mest når alt kommer til alt :o) 
 
Dette efterår fik vi endvidere startet 
en helt ny serviceordning op for vore 
seniorspillere, hvilket har betydet 
ekstra arbejde i vaskeriet, set i for-
hold til tidligere. Det nye går på, at 
seniorspillerne nu kvit og frit kan få 
vasket det nye, flotte og ensartede 
Hummel træningstøj fra gang til gang, således at man hver tirsdag og torsdag 
i realiteten blot skal medbringe fodboldstøvler, for at kunne træne – vi ser dog 
gerne, at man ligeledes medbringer håndklæde :o)  
 
Lone og Jørn skal derfor ha’ en rigtig stor tak for det arbejde, der lægges for 
dagen – det både at skulle have tirsdag-torsdags træningstøjet og weeken-
dens kampdragter klar i ugens løb, er virkelig et aktiv, som værdsættes hos 
alle vore senior herrer. 
 
Ja, man kan jo ligefrem sige, at det er blevet prof. tilstande i klubben med 
sådan et tiltag, og nogen vil måske mene, det er at skyde over mål, men vi 
håber, at sådan noget her blandt andet kan være med til at gøre det attraktivt 
at spille senior fodbold i NB – og måske bidrage lidt til, at vi kan fastholde 
flere af vore unge håbefulde som nærmer sig seniorfodbold-alderen, samt at 
vi på sigt måske kunne få flere nye ”fugle på taget”. 
 
Så til sidst viderebringes her, varme knus fra hele seniorafdelingen til både 
det tidligere og det nuværende super vasketeam. 
                                                                                                                              Jesper Thomsen 

Fotoet med Lone og Jørn blev taget i nov.2006. 
Formanden Jens Hansen og seniorformanden 
Jesper Thomsen hædrer Jørn som ”Årets NB’er” 
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Vi har set kongeklubbens hellige haller 
”De største og mest trofaste fans tager en dyb indånding. Deres hjerteblod 
stiger til hoved ved indgangen til Estadio Santiago Bernabéu, hjemmebane 
for verdens rigeste fodboldklub, Real Madrid. 
De skal for 15 Euro, små 100 kroner, ind og kikke bag kulisserne på et histo-
risk stadion, hvor en lige så historisk klub har fejret mange triumfer gennem 
tiderne. De skal på museum for at opleve historien, og de skal tæt på den 
bane, superstjernerne har som arbejdsplads”. 
Dette skrev JYDSKEVESTKYSTEN’s Carsten B. Grubach den 12. oktober 
2008 i en  stor artikel i avisen. 
Få dage før avisomtalen var vi (et par ”NB’ere”) på samme rundgang og fik 
lige de oplevelser som journalisten beskrev i hans spændende artikel! 
På vej til en ferieophold i Sydandalusien gjorte vi stop i Madrid for at gå på 
denne ”studietur”. I det følgende et par billeder fra rundgangen. 
                                                                                                           Ulla og Walter, Rita og Peter    

Et imponerende syn! Der er plads til over 
80.000 tilskuere. Græsset er meget grønt og 
måtte naturligvis ikke betrædes. 
Vi fik dog lov til at gå ”langs kanten”.   

På vej gennem den imponerende trofæjungle, 
med utallige pokaler hvor de fleste var i gigant-
størrelser.  

På disse lædersæder sidder normalt Raul’s, 
Casilla’s eller Guti’s kolleger og venter og 
håber på deres udskiftning. NB’s udsendte fik 
en hvilepause i sæderne og nød øjeblikket!     

I et stort rum vises den legendariske spiller 
Alfredo di Stefano sammen med præsidenten 
under kontraktunderskrivelsen for 55 år siden. 
De to herrer er i originalstørrelse!     >>> 
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Måltavle på Langesø stadion  
Som de fleste i NB nok har bemærket, står der på Langesø stadion, nu en 
stor måltavle. Den har været længe under vejs, vil nogen nok påstå, og med 
rette. 
Det har været et stort projekt og det bliver ikke mindre når det er frivilligt ar-
bejde. Ingen undskyldning, men blot en konstatering. 
Nogen vil endda mene at den nu har stået i et par måneder, men uden at  
virke. Korrekt observeret. >>>  

Det fleste skal fotograferes foran billedet af det store fotostat af øjeblikkets Real Madrid hold. 
Walter og Peter var ingen undtagelse. 
 

Kun 4 x SPORTEN i år?  
Måske har nogen opserveret, at denne udgave af klubbladet er kun den 4. i 
dette år, og at det foregående blad er helt fra maj måned. 
Årsagen er ganske enkelt: Mangel af stof! 
 
Det lyder utroligt for en klub som NB, som vitterligt har et meget højt aktivi-
tetsniveau. Desværre er det dog sådant, at interessen blandt en del klublede-
re til at formidle det til ”omverden” via vort klubblad, ikke har været særligt 
stort til denne udgave, og samme holdning har jeg oplevet nu et par gange i 
den sidste tid. 
Som redaktør for bladet er jeg meget afhængig af, hvad de enkelte afdelinger 
eller udvalg sender til mig af stof, for at lave et for alle  medlemmer interes-
sant klubblad. 
Tænk på det til næste gang!                                                                 Peter 
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Ridepladsen 1 
Tlf. 74 45 15 51 
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NB´s Julekalender 2008 
- en lodseddel, som også fungerer som julekalender 
 

Som det efterhånden er kendt fungerer Nord-Als Boldklubs julekalender også 
som lodseddel. Dermed støtter man gennem købet af kalenderen ikke blot et 
godt formål. Man får samtidigt også chancen for at vinde gavekort. Bag hver 
af de 24 låger gemmer sig et nummer, der kunne vise sig at være et gevinst-
nummer. Derfor sælger vi også lodsedlen i december, hvis vi evt. ikke får helt 
udsolgt i løbet af november. 
 
Man kan se hele gevinstoversigten på kalenderens bagside. Her finder man 
også annoncerne på de forretninger og virksomheder, der har bidraget til ud-
givelsen af årets julekalender.  

Finn Borup som måltavle ekspert ved Senior-
kampene. Finn vil i næste sæson være den der 
har magten over måltavlen ved Seniorafdelin-
gens kampe. 
En stor tak til Finn for hans arbejde. 

Får at vende tilbage til det frivillige, så vil jeg her sige en stor tak til de 12 se-
niorspillere der satte livet på spil, for at få den 350 kg tunge konstruering op 
at stå, i en til tider noget hidsig vind. 
Tak fordi i løb som vilde med beton i en flad trillebør frem og tilbage over sta-
dion, gravede huller og jublede da den stod godt fast efter et par timers hårdt 
slid. 
                                                                                                       Kristian Dreyer 

Den har dog i nogle kampe ved seni-
or og 2 kampe ved U13 været afprø-
vet med hjælp fra en lejlighed på Ry-
pevej. Tak Jesper, for levering af 
strøm. 
Det der mangler for at alle i NB kan få 
glæde af den, er en fast tilslutning  
til 220 V. Der har været mange bud 
på hvordan vi hurtigst og på den 
nemmeste måde kunne få strøm til 
apparatet. 
Ikke nemt, når tavlen står 200 m fra 
nogen form for fast strøm. Løsningen 
bliver, at der bliver boret et kabel i fra 
måltavlen og ned til søscenen. Dette 
arbejde bliver udført i løbet af vinte-
ren, så alle vil kunne nyde den flotte 
tavle fra sæson starten i April 2009.  

 

Der vil i forbindelse med opstartsmø-
de for ungdomstrænere blive forevis-
ning og oplæring i den fjernbetjening 
der styrer tavlen. 
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Derfor er det helt naturligt, at Nord-Als Boldklub køber gavekortene hos disse 
forretninger. På gevinstoversigten kan man således ud for hver låge se, hvor 
gavekortet er købt. 
 

Ved at have hele gevinstoversigten trykt på julekalenderens bagside kan kø-
berne øjeblikkeligt se, om der er gevinst, og annoncørerne får derved meget 
større opmærksomhed. 
 
De første 22 dage af december er gevinsten hver dag et gavekort på 300 kr. 
Den 23. december og 24. december er præmierne noget større. For at gøre 
det hele ekstra interessant for annoncørerne, har vi trukket lod blandt disse 
for at finde de heldige forretninger, hvor det store gavekort på 3000 kr. og de 
5 gavekort på 500 kr. skulle købes. Det kan her nævnes, at det blev Mode-
Dress, der var heldigst.  >>> 
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Nord-Als Boldklub’s klubblad 

Kalenderen (billedet) sælges i hele november, hvor en masse af NB´s ung-
domsspillere bl.a. vil sælge kalenderen ved dørsalg. Så klubben håber, at der 
tages godt imod disse unge mennesker. Kalenderen koster 25 kr. og over-
skuddet går til ungdomsarbejdet i Nord-Als Boldklub. 
                                                                                                          Jens Hansen 


