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Turneringsafvikling for senior efter ferien 
- rammerne ændrer sig igen 
I 2008 fik vi vendt turneringen, så den startede i august 2008 og sluttede i 
juni 2009. Denne sæson/modus har vi således fået afsluttet.  Der er nu fun-
det oprykkere og nedrykkere som i alle de foregående sæsoner – blot er det-
te sket her i juni og ikke i oktober, som vi var vant til fra tidligere. 
 
I starten af 2009 blev der på JBU’s årsmøde derudover besluttet at indføre 
halvårlige turneringer i seniorrækkerne. Denne turneringsform skulle allerede 
træde i kraft efter sommerferien 2009, og det er jo nu her efter ferien. 
 
Med halvårlig turnering menes det, at al op- og nedrykning afgøres indenfor 
et halvår. Konkret vil det sige, at hele sæsonen er overstået i tidsrummet fra 
august til starten af november. Så bliver stillingen gjort op, og en ny sæson 
starter i april. Er man rykket op i november, så spiller man i en højere række 
med start i april. Og sådan foregår der op- og nedrykninger hvert halve år. >> 

Der kommer meget mere dynamik i fodboldturneringen!  
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Så turen fra serie 3 til serie 1 kan kla-
res på 1 år. Det kan den modsatte tur 
også. 
Og her ligger en stor del af motivatio-
nen for at indføre halvårlige turneringer 
– der kommer meget mere dynamik i 
fodboldturneringen. Der går ikke et helt 
år, hvor et hold af den ene eller anden 
grund skal hutle sig igennem eller er 
alt for stærke i forhold til modstander-
ne.  

Det reguleres således hvert halve år. Dette har været et ønske fra mange 
fodboldledere, som i det foregående år har givet hørings-input til at forbedre 
turneringsfodbolden. Og jeg er enig i, at det er en forbedring. Der kommer 
mange flere ”vind-eller-forsvind-kampe”. Det øger interesse for og intensitet i 
kampene. 
 
Her er så skabelonen: 
 

Puljestørrelser 
Jyllandsserien, Serie 1 og Serie 2 og Serie 3 afvikles som 8-holds puljer. 
Serie 4, Serie 5 og Serie 6 afvikles som 6-holdspuljer (Serie 6 dog fleksible 
puljestørrelser). 
 

Datoplaner 
Første runde i efteråret 2009 for Jyllandsserien, Serie 1 og Serie 2 og Serie 
3 spilles lørdag den 15. august og sidste runde lørdag den 7. november. Der 
afvikles en enkelt aftenrunde, onsdag den 26. august. 
Første runde i efteråret for Serie 4, Serie 5 og Serie 6 spilles lørdag den 15. 
august og sidste runde lørdag den 17. oktober. 
 

Jyske mesterskaber 
Det er endnu uvist, hvordan de Jyske Mesterskaber vil blive afviklet i fremti-
den. Her i juni 2009 bliver nogle af de indledende kampe afviklet i små stæv-
ner først på ugen, hvor halvlegene er skåret ned til 2 x 30 minutter. I tilfælde 
af uafgjort går holdene direkte til straffesparks-konkurrence. 
Vinderne af de respektive stævner mødes så senere på ugen i de afgørende 
finalekampe. 
Men om dette også praktiseres fremover vil blive vurderet ud fra de høstede 
erfaringer fra denne sommer. 
 
Jeg håber, at dette gav et lille overblik over turneringssituationen. Næsten 
alle detaljer kan findes på JBU’s hjemmeside. Så der kan man studere yderli-
gere! 
I ønskes alle en god sommer! 

Jens Hansen 
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FEST-I-BY 2009 
Endnu engang blev FEST-I-BY afviklet i rimeligt godt vejr. Torsdagen starte-
de lidt kold, - men så kom solen ellers frem og med den kom også de mange 
gæster, som heldigvis havde den store pung fremme, så der kom penge i 
kassen. 
Vi spurgte Gitte Matthisen, som er kasserer i FEST-I-BY, hvordan det var 
gået: ”Jo, det er faktisk gået over forventning. Vi slutter med et overskud på 
omkring 72.000 kr., - og det er det højeste jeg har været med til i den tid, jeg 
har været kasserer. Nu ved jeg selvfølgelig godt, at i de gode gamle dage, da 
var overskuddet endnu højere, - men dels er vores udgifter steget mere end 
indtægterne, - og dels ved vi også, at pengene ikke sidder så løst hos vore 
gæster som tidligere.” 
Vi talte også med formanden for Damefrokostudvalget, Erik Raun: ”Vi havde 
et rekordagtigt stort antal damer i år, hvilket måske skyldtes, at vi havde fået 
sammensat en spændende italiensk menu. Og samtidig havde vi fået nogle 
damer med i udvalget, så det ikke kun var de middelaldrende mænd, som 
bestemte det hele. 
God musik og god mad gør jo meget ved en fest., - og festet blev der lige til 
frokosten var forbi” Hvad så med næste år? Har I nogen nye gode idéer? ” 
Det må du ikke spørge mig om, for jeg har netop besluttet at stoppe som ud-
valgsformand, da jeg jo også er formand for oldboysudvalget. >>> 
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Så både Bent Riemer og jeg har 
valgt at takke af for denne gang. 
Bent har vist været med helt fra star-
ten, så han fortjener en rigtig stor tak 
for hans engagement og store arbej-
de med damefrokosten igennem dis-
se mange år”. 
 

Da vi var rundt på pladsen om søn-
dagen, hvor vejret var helt perfekt fik 
vi også en sludder med Gitte Matthi-
esen, som udover at være kasserer 
også er primusmotor for Hyggeefter-
middagen og for Sø-løbet. 
”Jeg må sige, at Richard Ragnvald 
gjorde det fantastisk godt, - så godt, 
at vi allerede har engageret ham til 
næste år. Vores gæster var simpelt-
hen helt vilde med ham, så jeg tror 
på, at vi i 2010 kan fylde hele det 
store telt. 
Sø-løbet, er nu ikke min fortjeneste 
alene. Jan Schaloske har været 
ideophavsmanden til dette løb, som 
fik ikke færre end 100 løbere til at 
løbe søen rundt. Han tror, at dette 
antal vil blive fordoblet næste år, 
hvor man overvejer at udsætte en 
pokal til det største hold”. 
Og Gitte har endnu en tilføjelse: 
”Ja, og så må jeg ikke glemme at 
nævne min mand Carsten Levin, 
som har været udvalgsformand for 
Sø-løbet, og stået for alt det prakti-
ske”. 
 
Da det store Festtelt var ved at blive 
pakket sammen møder vi også for-
manden for FEST-I-BY, Poul Lyngkil-
de: 
”Det er gået fantastisk godt, - men nu 
er jeg også glad for at det slut for i 
år. Jeg har besluttet mig for at tage 
et år til i komitéen, - og så må vi se til 
næste år.  
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www.danskebank.dk 
 

Tænk på penge 
når det passer dig... 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at 
takke alle hjælperne for deres store 
arbejde og selvfølgelig også en stor 
tak til alle publikummerne, som har 
lagt penge i øl og pølser m.v. 
Vi ses til næste års FEST-I-BY”. 
 

                                                                                  Sven Erik Frederiksen 
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NB’s U15 Piger før kampen mod Løjt, som blev tabt med 0-1. 

U-15 piger på “tur” 
Kr. Himmelfarts dag havde vi valgt at snuppe to kampe samme dag, og sam-
tidig lave dagen til en udflugt. 
U-15 pigerne spiller 11 mands i A-rækken, og der er nogle rigtig lange køre-
ture. Modstanderne denne gang var Vejle og Fredericia. Vi viste at det ville 
blive et hårdt program for pigerne, så vi havde planlagt pauser og afslapning 
imellem kampene. 
Første kamp stod mod Vejle, tidlig i kampen var der allerede et par spillere 
der fik småskader. Pigerne leverede en flot indsats og fik en uafgjort 1:1. 
  
Nu stod den på hygge og afslapning bl.a. med frokost på Mc Donald. De spa-
rede benzinpenge havde givet klubben mulighed for at byde på frokost. Vi 
havde som sagt planlagt god tid inden næste kamp, så nu kørte vi i flot korte-
ge til Trelde strand, hvor vi hyggede med frugt, kage, sodavand og kaffe.  



LANGESØ 

HERREFRISØR 
v/ John H. Rasmussen 

Mågevej 2, Tlf. 74 45 12 31 
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Glimt fra kampen mod Vinding SF 

Tusind tak for opbakningen til foræl-
drene, der havde hevet en hel dag ud 
af kalenderen. 
Nu var vi klar til næste kamp, sådan 
da, der var stadig skadede spillere og 
Fredericia var tophold, så vi var lidt 
bekymrede. Det blev igen en meget 
fin indsats, hvor vi fik presset på til 
sidst for udligning, Det blev desværre 
et knebent nederlag på 2:1. 
Piger, trænere samt forældre var nu 
godt brugte, da næsen gik hjemad. 

Det blev en dejlig dag sammen med de friske piger.  
Michael, Thom og Bo 
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”Kort Nyt” fra Club 22  
På sidste kvartalsmøde den 15.maj 2009 fik Club 22 to nye medlemmer, og 
det er Kieran Daly og Hugo de la Motte. 
 

Club 22 bliver i år 30 år og denne begivenhed skal ”på behørig vis” fejres 
med en fest lørdag den 14. november. 
 

Turene under mottoet ”Ud i det blå med Club 22” afgår fra klubhuset hver 
tirsdag kl. 10.30. 

I weekenden 21.-23.august 2009 er vi med 22 personer i Hamburg! 
Vi skal bo i Skt. Pauli og besøger bl.a. Nordens største Folkefest med fælles-
spisning i et kæmpe festtelt og den berømte Fischmarkt. Der er også planlagt 
en Hafenrundfahrt og fællesspisning på en populær udflugtsrestaurant. 
 

Den 4.september er der Kulturnat i Nordborg hvor NB deltager med to arran-
gementer. Club 22 tager sig af det ene, og det bliver i bymidten ved Restau-
rant & Café FRIENDS. 
 

Næste møde afholdes i klubhuset fredag den 14. august kl.19. 
Det bliver et ganske ”ordinært” møde og ikke den traditionelle sommerfest 
(med damer) vi normalt holder på dette tidspunkt – fordi pengene skal bruges 
til jubilæumsfesten i november. Medlemmer inviteres denne dag til grillaften. 
                                                                                                                  Peter 

Fra turen den 23.06.2009. Frokostpause ved Havnbjerg strand 
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Nordborg 
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NB’s kvindehold spiller 7-”mands” fodbold og endte forårsturneringen på en 4.plads 

SOMMERKONKURRENCE 

Hvad tænker NB- spilleren 
i dette øjeblik om målmandens redning (han har bold en!) ? 
Send dit bud pr. e-mail til peterglock@sport.dk. inden den 15.august . 
Alle deltagere er med i lodtrækning om 1x 2 billetter til Nordborg Bio. 
Det sjoveste svar kommer i næste udgave af SPORTEN.   
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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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Trænerskifte i seniorafdeling  
Her fra den netop afsluttede sæson har Walter Schwaermer valgt at træde 
tilbage og lade nye kræfter komme til. 
Walter skal herfra have en stor tak for sin indsats det forgangne 1½ år. Det er 
om nogen ham, der har været med til at skubbe 1. holdet og rammerne om-
kring det, frem til hvor det er nu. Walter - vi skal nok fortsætte dit gode arbejde. 

Samtidig kan vi med stor glæde sige velkommen 
til Jens Hansen som ny 1. holds træner. Mange 
kender jo Jens gennem spillet på banen samt 
som formand for klubben - og nu tages trænerka-
sketten så på - SUPER JENS ! 
Vi er i seniorudvalget utroligt glade for, igen at 
kunne præsentere en træner med NB blod i årer-
ne, vi ser derfor meget frem til næste sæson med 
Jens ved roret! 
Information vedr. officiel træningsopstart følger 
senere - men lig de forgangne år spilles der indtil 
da sommerhyggebold både tirsdage og torsdage 
fra kl. 19-21 - så længe der er tilslutning nok.                                                                                                                   
Seniorudvalget  

Walter (t.v.) med hans kone Ulla og holdlederen Henning 

Jens Hansen 
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Billedet viser 1.holdstruppen efter sidste turneringskamp mod oprykkeren fra 
Tønder som endte 0-0. NB sluttede på en 6. plads i rækken med 30 point og 
en målscore på 55-22. 
Holdet spiller altså i den kommende sæson i Serie 3 og har dermed levet op 
til målsætningen. 
Læs mere om den kommende turnering på siderne 1 og 2.  

2.holdet i serie 5 sluttede forårssæsonen på en 4. plads efter 10 kampe med 
13 point og en målscore på 15-18.  
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Holm Cup 2009 
Så er det igen tid til Holm Cup og traditionen tro foregå stævnet på banen 
ved Holm skole. Stævnet afvikles lørdag den 1.august fra kl. 11 og NB er og-
så denne gang repræsenteret med et eller to ”sommerhold”. 
Alf Berger (tlf. 74453886) er manager for NB’s hold og han kan kontaktes 
hvis man vil spille med.  

Veteranholdet (her før kampen mod Notmark) fik nye strømper sponsoreret! 

Tak til AutoMester Svenstrup 

HOLM CUP 2008 
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U6–stævne søndag den 7. juni 
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I første kamp mærkede man i starten lidt usikkerhed især hos de 4 debutan-
ter, men de gik efterhånden mere og mere til den og endte med at spille rig-
tigt fint sammen på hele holdet. Trods 2 tabte og 1 uafgjort kamp lykkedes 
det at score 6 mål. 
                                                                                                                                       Pia Krogh 

U9 pigernes turneringskampe i Aabenraa  
7 glade og morgenfriske piger stod søndag formiddag den 24. maj kl. 10 klar 
på Aabenraa Stadion. 
For 4 af pigerne var det deres første fodboldkamp der skulle spilles, og man 
mærkede en smule nervøsitet. 
Vejret viste sig fra sin gode side, og forældreopbakningen var stor. Der skulle 
spilles 3 kampe og modstanderne var BNS, Aabenraa 1 og Aabenraa 2. 
Pigerne kæmpede alle sammen rigtigt flot. 

Vi ses til NB’s populære 

PIGECUP 2009 
Lørdag den 15. august på Nord-Als Idrætscenter 
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Inden kampen mod Toftlund havde spillerne fra U13 holdet fået besøg af 
Thorsten fra Frisør Sacha . Han havde en kasse sportstasker med, som han 
sponserede til spillerne. Tak til Thorsten for de fine tasker (VIELEN DANK!) 
                                                               ”Frisørlige” hilsener fra U-13 drengene og Lars 
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Så er der atter lidt nyt fra de gamle drenge! 
Så kom vi i gang med at spille et par turneringskampe, 2 x 15 minutter, hvad 
siger I unge så? En passende længde på en kamp for os gamle gutter. 
 

Vor første kamp spillede vi  på banen ved Augustenborg hallen mod Midtals 
IF, og det blev til et meget velfortjent nederlag på 0 - 4. De var bare klasser 
bedre og især klogere!  Vi gamle fra N.B. havde ikke prøvet at spille på en 
regulær 7 - mandsbane med de dertil svarende mål, og det bekom os skidt. 
Det er ikke det samme at spille på en lille håndboldbane med små mål. 
Nu træner vi så på  en noget tilsvarende bane ved Nord-Als hallen, og bliver 
vi 12 mand til træningen om mandagen, så kan vi spille på en rigtig 7 - 
mandsbane.  Desværre er vi blevet ramt af et par langstidsskader (Ejnar og 
Jørgen), og der har også været andre afbud på grund af skader, så vi har 
flere gange været nede på 7 - 8 mand, og så kan vi ikke spille på en "stor" 
bane. 
Vor næste kamp var på hjemmebane mod Hørup IF, og det gik straks meget 
bedre, idet vi "kun" tabte med 1 - 2.  Den til lejligheden lånte "Fisker" scorede 
vort første turneringsmål, 
Den sidste planlagte kamp mod Bov IF måtte vi desværre sende afbud til 
grundet flere skader og afbud. Ærgerligt nok. 
Nu afventer vi så unionens tilbagemelding, idet man vil evaluere på forårets 
kampe, inden man planlægger yderligere kampe i efteråret. 
Et er vi dog blevet klar over, vi kan ikke stille med både et Masters og et Su-
per Masters hold.  Det er der bare ikke kapacitet til hos os, og det agter vi at 
meddele unionen, når de melder tilbage. 

 

Nu til noget helt andet. Mandag aften den 22. 06. spillede 10 mand en god 
gang fodbold til 7 – mandsmål på en lidt reduceret bane. 
Det var de gode ”Masters” drenge, som i den dejlige sommeraften i en god 
time ”styrtede” rundt og kæmpede på livet løs. 

”Kampscene” fra omtalte begivenhed 



19 

 

Pigeraketten landede i Nordborg 
Pigeraketten er en anderledes oplevelse. Et omrejsende fodbold-tivoli, der 
skal give piger mellem 6 – 12 år lyst til at spile fodbold gennem leg og alter-
native aktiviteter. 
Sidste år affyrede 81 piger Pigeraketten fra Nordals Idrætscenter. Det var en 
rigtig flot tilslutning. 
Og igen i år var arrangementet en stor succes. 82 piger mødte op og i de 
følgende 3 timer prøvede de: 
ο At spille fodbold på Saturn 

ο Få varmen på selve Solen 

ο Køre rundt i det store Månehjul 

ο Drible på Mælkevejen, og meget, meget mere >>> 

En mand skilte sig voldsomt ud fra den øvrige flok.  Det var den gode Alf, 
som ikke var til at styre på en hel tønde land! Ikke færre end 11 gange præ-
sterede han at banke kuglen ind i modstandernes mål, og det var vel at mær-
ke udelukkende rene pragtmål! 
Hans indsats gjorde, at hans hold vandt den lige kamp med 17 – 15. 
 
Ikke underligt, at den gode Alf er ”udtaget” til superveteranerne efter sin flotte 
indsats og jeg glæder mig til at overvære min gode kammerats spil. 

 
Carl Erik 
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Ansvarlig redaktør 
Skribent, NB generel 
Skribent, senior/oldboys  
Distribution 

: Peter Glock 
: Jens Hansen 
: Jesper Thomsen 
: Ib Anthony 
: Benny Jørgensen 

74453179  
74491747 
74450890  
74450500 
25474123 

peterglock@sport.dk 
jens@danbonet.dk 
jesper_thomsen@danfoss.com 
ibanthony@mail.dk 
xpost@sport.dk 

Nord-Als Boldklub’s klubblad 

DBU stiller en astronaut til rådighed. Han (det var Ole) sørger for, at planeter 
og raket kommer til Nord-Als og NB sørger så for at bemande alle rumstatio-
nerne med vore egne ledere og hjælpere. Sammen med de andre frivillige 
hjælpere havde jeg fornøjelsen at styre en rumstation – og det var helt be-
stemt en dejlig oplevelse. Det var både godt vejr og god stemning hele vejen 
igennem.  
Der skal her lyde en tak til alle pigerne for det store engagement og det med-
bragte gode humør samt tak til Preben Christensen og alle hjælperne for ind-
satsen.                                                                                             Jens Hansen 

Pigeraketten landede i Nordborg 


