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SP      RTEN     

Så blev det helt fortjent serie 1 for Nord-Als Boldklub’s senior herrer! 
NB’erne vandt tirsdag den 22. juni ude mod Bov IF med 3-2. Matchvinder for 
NB blev Martin Nissen med scoringen til 3-2 et par minutter før tid. Forinden 
havde Andre Berglund og Imer Kryeziu sørget for reducering og udligning til 
hhv. 1-2 og 2-2. 
Et stort tillykke til hele truppen samt til træner Kristian Dreyer og holdleder 
Henning Carlson.  

NB’s 1. hold i Serie 1! 
Så nærmer forårssæsonen 2010 sig sin afslutning og det er tid til at kigge en 
smule tilbage, og tage et kig ind i fremtiden. Sidste sæson lykkedes det før-
steholdet, at sikre sig en billet til denne sæsons serie 2. Med godt spil og go-
de resultater gennem den sidste del af turneringen, sikrede vi os oprykning 
trods en noget broget start. Herefter var der mange spekulationer om, hvorle-
des vi nu kunne klare denne nye tilværelse i serie 2 eller om det hurtigt gik 
retur. Lige meget hvor meget skeptiker eller optimist man dengang havde 
været, tror jeg ikke der var nogle super optimister der havde regnet med en  
direkte oprykning til serie 1. Det gør dog bare det hele endnu bedre. Det er jo 
altid super fedt, at kunne bevise overfor hele klubben hvilken fremgang >>>  
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Alle NB’ere er optaget den 3. juli!  
Netop denne dato mødes vi alle til et brag af en afslutnings fest hvor sjov, leg 
og socialt samvær skal være i højsædet. Vi vil i år holde en NB-dag i en lidt 
anden version end vi plejer. 

seniorafdelingen er i. Med 3-2 sejren over Bov IF tirsdag den 15. juni er det 
netop blevet en realitet, Nord-Als Boldklub igen befinder sig i serie 1. Så er 
det jo igen tid til, at være enten optimist eller pessimist og det er der igen en 
masse forskellige synspunkter på. 
 
Hvad er opskriften på succes i denne sæson så? En kæmpe andel vil jeg 
tilskrive Kristian Dreyer. Han har virkelig fået den enkelte til at yde det opti-
male for holdet. Ja det gør ondt at løbe de 20 m ekstra, men er der nogen der 
har sagt det ikke skulle det? Han har været i stand til at få hver enkel spiller til 
at se sin værdi for holdet og derved skabt et sammenhold, hvor alle kæmper 
for alle. Derudover har vi et kanon socialt sammenhold spillerne imellem som 
gør det lettere, at løbe de ekstra meter. Samtidig har vi fået opbygget en stor 
respekt omkring afbud til træning og kamp – Ja selv de unge kan nøjes med 
at gå i byen 1 gang i weekenden, hvis der skal spilles kamp. Samtidigt synes 
jeg at vi har formået, at skaffe en 12. mand på banen til vores hjemmekampe. 
Jo det giver sku noget ekstra energi, at se så mange mennesker bakke op 
omkring os. Det er bare super fedt!! 
 
Så er der kun tilbage, at kigge fremad. Næste sæson i serie 1 bliver spæn-
dende på mange leder og kanter. Ikke mindst skal vi igen bevise vores værd, 
ved at vinde på banen. Vi ser alle frem til kampene mod Egen UI, mere lokal-
opgør kan det vel næppe blive. Samtidig skal vi stifte bekendtskab med en 
masse nye ukendte hold og køre endnu flere kilometer på landevejene. 
 
2. holdet ligger før sidste kamp på en 3. plads i serie 5 og kan ikke nå opryk-
ningen til serie 4 der inden sæsonen så meget realistisk ud. Der har dog væ-
ret en del afbud til hver kamp og det har således været svært at skabe noget 
kontinuitet. Samtidig må det igen igen være højeste prioritet, at finde en træ-
ner der vil påtage sig ansvaret for gutterne på 2. holdet. Kim Dyg har gjort en 
stor indsats til kampene, men en træner der kan arbejde med holdet også til 
træning må dog være mere optimalt. Så på den front er der lidt at arbejde 
med til næste sæson. 
 
Damerne har igen skabt nogle gode resultater. Havde det ikke lige været for 
en lille svipser mod Egen, havde det endda set rigtigt godt ud. Så havde det 
pt. været en delt 1. plads. Det skal dog ikke være til hinder for at kalde forårs 
sæsonen 2010 en succes, også for damerne. 
                                                                                                    Klaus Kjærgaard - Seniorformand   
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Dagens program: 
Kl. 13.00 Mødes alle spillere, trænere og forældre i klubhuset på cykel og iføres en NB trøje. 
Kl. 13.15 Cykler vi gennem byen til Dyvig hvor klubben er vært for en lille overraskelse. 
Kl. 14.15 Cykler vi til Holm skole, hvor resten af dagen tilbringes med aktiviteter, kåringer, fælles 
               spisning, levende musik og masse af socialt samvær for alle. 
Kl. 15.00 Opdeles vi i hold og aktiviteterne sættes i gang. 
Kl. 17.00 Mødes alle i salen hvor Anne med band spiller nogle numre og dagens vinder hold 
               udråbes og belønnes med en præmie. 
Kl. 17.15 Kåringer af spiller og hold i alle årgange samt overrækkelse af præmier og klap salver. 
Kl. 18.00 Spiller Anne med band noget god musik. 
Kl. 18.30 Fælles spisning af helstegt pattegris eller kylling bryst med tilbehør, for alle tilmeldte 
Kl. 20.30 Spiller R.A.W. band levende musik i salen. 
Kl. 22.30 Takker vi af for en god sæson og ønsker hinanden en god sommer. 
 
Fra kl. 14.15 kan der købes øl, vand, vin, kage og grillpølser på Holm skole, til favorable priser. 
For medlemmer der ønsker at køre i bil er møde tiden 13.50 i Dyvig og på Holm skole kl. 14.40. 
Vi beder om godt vejr på dagen, men tag tøj og sko på efter forholdende, da det meste af dagen 
vil foregå udendørs. 
                                                                           Kristian Dreyer, Pernille Wind og Marianne Wind.  

Vi vil i Nordals Boldklub, gerne afslutte denne fodbold sæson sammen med 
dig og din familie, og samtidig ønske hinanden en god sommerferie i fælles-
skab. Derfor inviteres alle klubbens medlemmer samt familier 
                          Lørdag den 03. juli 2010 kl.13  
til en super hyggelig dag med aktiviteter, kåringer, musik, fællesspisning og 
masse af socialt samvær. 
Alle spillere og forældre mødes på cykel, med deres træner i klubhuset og 
iføres en NB trøje. 
Herefter cykler vi gennem byen til Dyvig, hvor klubben er vært for en lille 
overraskelse. Turen forsætter herefter til Holm skole, hvor resten af dagen 
kommer til at forløbe.  
 
Der vil være aktiviteter for alle og præmie til det vindende hold.  
Man kan købe øl, vand, vin, kage eller en grill pølse til meget favorable pri-
ser. Musikken før og efter kåringerne leveres af Anne Schaloske med band 
og efter fælles spisningen giver R.A.W. band den gas på senen, indtil vi tak-
ker af kl. 22.30. 
 
Tilmeldingsfristen er i skrivende stund overskredet og har været nødvendig af 
hensyn til planlægning og bestilling af maden, som består af helstegt patte-
gris eller kylling bryst med tilbehør til den favorable pris af 50 kr. pr. næse. 
Tag tøj på efter vejret, og glæd dig rigtig meget!  

SPORTEN har spurgt klubbens formand Jens Hansen hvorfor arrangementet        
nu afholdes i Holm og ikke som årene før ved klubhuset, og svaret er: 
”Arrangementet er flyttet af økonomiske grunde. 
Festudvalg fik ikke lov til frit at købe mad og drikkevarer til arrangementet. 
Kristian Dreyer spurgte NIC om lov – men fik nej”. 
                                                                                                                                   Peter Glock 
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Så fik vi skudt gang i et U17 hold igen  
Efter en lang periode med hul i fødekæden fik vi endelig fyldt hullet op og 
dermed sat skub i et U17 hold igen. Søndag den 16.maj afholdte vi et infor-
mations møde i klubben hvor vi, via en personlig indbydelse havde inviteret 
ikke mindre end 51 unge mennesker i denne aldersgruppe på sandwich og 
sodavand. Interessen fra vores side lå i, at drengene igen skulle have tilbud-
det om at kunne spille fodbold i NB, hvilket jo har været en mulighed hele 
tiden, blot i en anden årrække. Det betyder dog en del i den alder at have 
socialt omgang med jævnaldrene og de allerede aktive spiller manglede de-
res kammerater, så ingen kunne undværes. 
Fremmødet var ikke overvældende til mødet, men det var dejligt at se, at 
gamle NB spillere, hvad enten de har holdt pause, været på efterskole eller 
haft et sidespring til en anden klub, igen har lyst og energi til at starte op i NB. 
Bjarne Østergaard som jo er et kendt ansigt i klubben og både har et stort 
kendskab til bold og samtidig mestre det pædagogiske som jo også er en del 
af spillet, har indvilliget i at tage sig af træningen som er i fuld gang. Der træ-
nes henholdsvis tirsdage og torsdage kl. 16.30 – 18.00 samme tid som U15. 
der er en del der først har mulighed for at starte op efter ferien og det er der-
for en fordel at træne sammen. Han tilbød også at arrangerer nogle trænings-
kampe frem til sommerferien, da det jo først er muligt at komme med i turne-
ringen til næste sæson. 

Stemningen, glæden og ikke mindst begejstringen var tydelig at se hos dren-
gene og da vi efter mødet fik talt de medlemmer sammen, gamle som nye, 
der sagde ja tak til tilbuddet, var det faktisk 21 drenge. Selvfølgelig håber vi 
meget på at det gode tilbud rygtes meget mere så der kommer endnu flere 
når først, sæsonen går i gang efter sommerferien og alle er 100 % hjemvendt 
til NB.  
Alt i alt et rigtig positivt møde, hvor der blev spist sandwich og i skrivende 
stund er jeg meget optimistisk, positiv og glad på drengenes vegne. 
 

Marianne Wind, ungdomsudvalget      



LANGESØ 

HERREFRISØR 
v/ John H. Rasmussen 

Mågevej 2, Tlf. 74 45 12 31 

www.danskebank.dk  
 

Tænk på penge 
når det passer dig... 
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Vi mangler hjælp! 
Klubbens nuværende trænere og hjælpetrænere gør et kæmpe stykke arbej-
de for at opretholde Nord-Als Boldklubs positive udvikling og for at bevare et 
godt sportsligt tilbud til alle, der har interesse og lyst til at spille fodbold. Vi 
arbejder også meget i ungdomsafdelingen på, at få medlemstallet til at vokse 
og det ser ud til at bære frugt. Vi håber og tror på, at den kommende sæson 
vil trække både nye som ”gamle” spillere til klubben. 
Ud over de faste trænings- og turneringskampe tilbydes der sociale arrange-
menter, som styrker fællesskabet og lysten til at bevæge sig. Alle oplysninger 
findes på NB`s hjemmeside, som absolut er et besøg værd. Hen over som-
meren vil I kunne se små reklamefoldere rundt omkring. Disse er specielt 
rettet mod henholdsvis pige- og drengespillere - i håbet om at fremme lysten 
til at være en del af klubben. Der vil inden sæsonens opstart komme en spal-
te i Ugeavisen for at gøre mere opmærksomme på os selv og hvor tilbud og 
træningstider ligeledes bliver oplyst.  
MEN - og der er desværre et stort men. Vi mangler jer forældre til at hjælpe 
os med at holde hjulene kørende. Vi mangler trænere, der har tid, lyst og 
overskud til at være ansvarlige for træningen. Og også andre frivillige der vil 
være hjælpetræner eller praktisk gris om I vil.  
Der er rigtig mange forældre, der allerede gør en stor indsats på de forskelli-
ge hold. Og dette værdsætter klubben højt. Men uden trænere/
hjælpetrænere er det problematisk at opretholde tilbuddene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Derfor retter vi vores appel til jer om at tilbyde jer…. 
Det er ikke påkrævet, at man har trænerkurser eller lignende, idet dette vil 
komme som et naturligt tilbud fra klubben. Blot man har lysten og lidt kend-
skab til fodbold og ikke mindst har nogle pædagogiske evner, eftersom det vil 
være de små årgange, man skal tage sig af i starten, så er du mere end vel-
kommen til at henvende dig. 
Har du overskuddet, så har vi tilbuddet! Så ret blot henvendelse til dit barns 
nuværende træner, til en i ungdomsudvalget eller til undertegnede, så er der 
helt sikkert mange sjove timer at finde her. 
 

                                                                                 Marianne Wind, ungdomsudvalget, mail: mariannewind@hotmail.com        
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NB har indgået nye sponsoraftaler 
U13 drenge har fået HJ Lakering i Guderup som sponsor. Trænere hos U13 
er Lars Møllerskov og Thorsten Sacha (ikke med på billedet). 
 

U15 drenge har fået AV Connection i Sønderborg som sponsor. 
Trænere hos U15 er Jens Chor, Henning Larsen, Brian Paulsen samt mål-
mandstræner Morten Guttroff. 
U13 piger har fået Stakkelhøj Malerforretning som sponsor. 
Træner ved U13 piger er Michael Erdmann. 

 

Vi er taknemmelige for støtten og ser frem til sama rbejdet. 
                                                                                             Jens Hansen, formand 

U 15 

U 13 
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Nordborg 

NB træningsdragt 
NB shorts og T-shirt 

: Kun 400 kr. 
: Kun 250 kr. (sætpris) 

TILBUD 
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Bliv støttemedlem i Nord-Als Boldklub 
Nord-Als Boldklub er i gang med en fantastisk udvikling både på senior- og 
ungdomssiden. Dette betyder, at der skal mange penge til for at drive klub-
ben. Dette kan du hjælpe med ved at blive støttemedlem for kun 150 kr. om 
året. 
Alle skal kunne være en del af Nord-Als Boldklub - lige meget om man er en 
stor fodboldspiller, en trofast fan eller bare en, der vil støtter op om klubben. 
 

Som støttemedlem opnår du en række fordele: 
- Adgang til klubbens generalforsamling (dog uden stemmeret). 
- Medlemsbladet Sporten tilsendt på hjemadressen 
- Personligt medlemskort  
- Adgang til klubbens arrangementer 
- Fællesskab med alle klubbens medlemmer 
 

Tilmeld dig med navn og adresse på mailen 0409@danskmetal.dk eller ring 
på telefon 21 67 27 14. 
                                                                                             Kurt Nissen, kasserer  

DBU’s Fodboldskole hos NB er udsolgt  
Vi glæder os til at se alle tilmeldte spillere i uge 27! 

U 13 piger 



GOD 

SOMMERFERIE! 

 
 
 

Næste SPORTEN udkommer 

midt i august 

Skal der festes? 
Vi udlejer: 

Borde 
Stole 

Tæppeplader 
Scene 

 

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

Storegade 27Storegade 27Storegade 27Storegade 27    

Tlf. 73 63 10 10Tlf. 73 63 10 10Tlf. 73 63 10 10Tlf. 73 63 10 10    
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Tips & Lotto 

SHELL NORDBORG 
 Th. Brorsens vej 1 - Tlf. 74451704  

Stationsvej  -  Nordborg 

Tlf. 74 45 05 33 

Nordborg 
Holmgade 39 

Tlf. 74 45 14 57 

  

  

  

  

Serviceproblemer? 

Ring til el-fagmand! 

JEL-CENTER 

74 45 01 52 
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Oldboys afdelingen 
Oldboys afdelingen har i længere tid været på udkig efter nye sponsorer. Da 
virksomhederne sparer på reklamebudgettet, ser vore nuværende sponsorer 
sig ikke i stand til at fortsætte samarbejdet.  
Vi takker sponsorerne for samarbejdet de seneste år. Det er henholdsvis 
DAN Special, PLR Production og Sydbank.  

Veteranerne 

Oldboysholdet 
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Heldigvis har JOOB og Linak sagt ja til at sponsorere Oldboysholdet, efter et 
godt forarbejde af holdlederen for Oldboysholdet, Carsten. 
På samme måde har Alfred fået en aftale i stand med Andelskassen i Nord-
borg. Andelskassen sponserer Superveteranerne.  
Som det fremgår af de viste billeder, klæder de nye spilledragter spillerne.  
Veteranerne fortsætter med at spille i spilledragterne fra PLR Productions. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                    Erik R. Jensen 

Superveteranerne 

NB’s Pigecup 2010 

14. august på banerne ved Nord-Als Idrætscenter 
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Årets første turneringskampe for U 10 drengene  
Flere af drengene havde spurgt, ”hvornår skal vi spille kamp?” 
Turneringsplanen kom først dagen før, så Christian fik travlt med at ringe 
rundt for at give besked. Endelig kom dagen, og alle var klar!De fik klædt om, 
og kom løbende ud i kamptøj. Preben kom forbi, for at fotografere drengene. 
De stillede stolt op. 
 

De lagde hårdt ud med, at første kamp blev aflyst da modstanderne ikke 
kom. Næste kamp skulle spilles mod Sønderborg Frem. 
Drengene var mere end klar, der blev varmet op, skudt og løbet. 
 

Da kampen blev fløjtet i gang, var alle næsten klar. Nogle synes det var lidt 
spændende, at der sad 4 drenge på udskiftningen:) 
Drengene har lært en del, og de er blevet gode til at spille sammen, og er 
blevet mere løbestærke. 
Ikke lang tid inde i kampen, blev det første mål scoret og NB var foran 1 -0. 
Og sørme, inden længe var de foran 2-0. 
Selv de bedste, kan synes det går rigtig godt, og drengene tog en ”slapper”. 
Det gav lidt tilbageslag, og Sønderborg scorede til 2-1. 
Så vågnede drengene op igen, og af sted gik det . 
Drengene havde slet ikke mistet modet, de spillede fint sammen, afleverede 
og spillede hinanden fri. Flere havde nogle gode skud mod mål. 
 

Og da kampen sluttede, havde NB vundet med 5-1. 
Alle var glade, og der blev råbt, ”hvem var det der vandt i dag, det var dem 
fra NORDALS af”. En rigtig god start på sæsonen for U 10 drengene. 
                                                                                                                                      Gitte Kaack 
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Hej Torben, hvad beskæftiger du dig med i øjeblikke t ?  
Jeg arbejder på Danfoss som systemudvikler og er bla. teknisk ansvarlig for 
www.danfoss.com . For at holde mig i form løber og cykler jeg en del. Ellers går jeg 
og forsøger at blive færdig med at renovere mit hus, det når jeg nok aldrig, må jeg 
erkende. 
 
Hvor bor du nu ?  
Jeg bor i Broager 
 
Hvornår spillede du i NB ?  
Jeg har spillet der i to omgange. Først en enkelt sæson som Junior, anden gang som 
Ynglinge og rykkede op som senior, hvor jeg spillede en del sæsoner. 
Jeg kan ikke lige huske hvornår det var, det vil jeg lige se om ikke jeg kan få mine 
forældre til at hjælpe med at regne ud. (Redaktionen kan hjælpe lidt. Torben var aktiv i 
NB i begyndelsen og midten af halvfemserne) 

Da jeg sad og tænkte lidt tilbage, kom jeg hurtigt til at tænke på vor ”drømme-
angrebsduo” fra førsteholdet i 90’erne – Quitte og Gubbi (Torben Quitzau & Thomas 
Jensen ). 
Så den første NB ven , som er blevet indfanget, er én af de to tidligere goalgetters – 
Torben Quitzau . Torben var frisk på idéen og glad for henvendelsen, og svarede 
åbenhjertigt på vore spørgsmål vedr. ”dengang” og nu… 

NB vennerne fra dengang 
– hvor blev de i grunden af ? 
Vi er efterhånden en del, som har været medlem af Nord-Als Boldklub i en lang år-
række, heraf opnår man jo at møde utrolig mange spændende mennesker, og får 
deraf rigtig mange venskaber - nogle for kortere perioder, andre for hele livet igen-
nem. 
Hvis man så sidder og reflekterer over ”dengang” – ja, så går der jo faktisk ikke længe 
førend man tænker, hvad blev der i grunden af ham eller hende…og med udgangs-
punkt i det, vil jeg hermed starte en fortløbende serie med titlen ”NB vennerne fra den-
gang – hvor blev de i grunden af?” 
 
Der vil derfor i de kommende udgaver af Sporten være nogle ord at finde fra tidligere 
NB medlemmer, hvor den enkelte fortæller lidt om tiden i NB, samt om hvor i verden 
man nu befinder sig. Jeg vil samtidig opfordre til, at såfremt der er en tidligere NB ven, 
man rigtig gerne vil høre lidt om – så send blot noget input til undertegnede , må-
ske vedkommende kan fanges og ønsker at medvirke her. 
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Hvorfor flyttede du fra klubben ?  
Jamen jeg flyttede som sådan ikke fra klubben. Jeg blev skadet i knæet, menisk og 
korsbånd. Den dag står stadigvæk som en af de værste i mit liv og den dag i dag har 
jeg stadigvæk problemer med knæet og er ked af ikke at kunne spille fodbold. 
Har faktisk forsøgt mig lidt med lidt Oldboys i Sønderborg FB. Jeg kunne heldigvis 
stadigvæk finde vej til netmaskerne, selvom hurtigheden mm ikke helt var, som den 
engang havde været. Men mine Oldboys ambitioner stemte ikke altid overens med 
mine holdkammeraters. En dag spillede vi kamp, og jeg råbte efter en medspiller, han 
kvitterede med at stoppe op og råbe ”Quitte vi spiller fandme da for sjov”. ”Nå tænkte 
jeg!!” Efter kampen drak jeg to øl, og de har aldrig set mig siden! 
 

Fortæl lidt om dine højdepunkter i livet..  
Jeg har tre skønne unger (Mette på 7, Marie på 5 og Mads på 2) og intet i denne ver-
den kan måles med dem. Mads viser allerede talent for fodbold, og ham skal vi nok 
komme til at høre mere til. 
Mht. til højdepunkter med job, så var det nok den dag jeg kunne sige mit job op som 
avisbud ved Jyske Tidende, haha. Nej, jeg er skam ret glad for mit job. Det er kræven-
de, og der er meget fart på hver eneste dag, masser af udfordringer. 
Mht. fritid: Det må absolut være den dag, jeg krydsede mållinjen på halvmarathon ved 
Åbenrå Bjergmarathon i tiden omkring 1:46. Ganske få måneder inden var jeg startet 
med at løbetræne for første gang. Mine kammerater sagde, at jeg var godt tosset, da 
jeg meldte mig til, men jeg skulle fandme vise dem, at jeg kunne. Sådan er det gene-
relt i mit liv. Hvis nogen giver mig en udfordring, eller hvis jeg sætter mig noget for, så 
når jeg målet med 99% sikkerhed.  
 

Hvilken tilgang har du til fodbold i dag ?  
Altså det var et voldsomt slag for mig den dag, jeg ikke kunne spille mere. Det var 
først efter et års tid med masser af genoptræning, at det gik op for mig, hvor meget 
fodbold havde betydet for mig. Jeg havde spillet, siden jeg var 4 år, det var for øvrigt 
umuligt at opdrive et par fodboldstøvler i den størrelsen dengang.  I min første kamp 
spillede jeg sammen med nogle gutter, der var noget større end mig. De grinede, da 
de så den lille splejs. Men jeg fik bolden og løb bare ned og scorede, så var der ro. 
Min mor mener, at jeg i samme kamp simpelthen løb igennem benene på en modspil-
ler, men det kan jeg ikke helt selv huske.  >>> 

X 

Torben (X) med holdkammeraterne fra ”den gang”  



NORDNORDNORDNORD----ALS AUTOVÆRKSTED ALS AUTOVÆRKSTED ALS AUTOVÆRKSTED ALS AUTOVÆRKSTED ApSApSApSApS    

Nordborgvej 54, Svenstrup, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 63 06 

Alle former for reparationer udføres! 

rohleder sportrohleder sportrohleder sportrohleder sport    
 

Gågaden  -  Sønderborg  -  Tlf. 74 42 41 10 
Nygade 14  - Gråsten  -  Tlf. 74 65 21 21 
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Kun åben 365 dage 

Langesø 
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Jeg husker også min første kamp som Ynglinge. Inden turneringsstart havde jeg væd-
det en kasse øl med vores holdleder. Jeg skulle lave et enkelt mål på saksespark i 
sæsonen, og så ville jeg inkassere en kasse øl, ellers måtte jeg aflevere. Første kamp 
efter 15 minutter scorede jeg på saksespark et stykke ude for feltet. Jeg kan huske, at 
jeg bare hørte holdlederen (vist nok Heinz) råbe ”nej, det er fandme løgn”. 
Censuren har endvidere udeladt en episode fra en ungdomstræningslejr, da Verner 
Petersen var træner – men alle implicerede husker helt sikkert Michael Wikkelsø’s 
ord, da Verner kom ind på en af 6mands stuerne, og spurgte ”Hvad fa…. laver I ” det 
resulterede i hvert fald i en masse grin & latter, inkl. fra Verner. 

Torben (th) i snak med Flemming Villadsen 

Jeg husker naturligvis Gubbi, Allan Vick, 
Kim Olsen, Michael Wikkelsø, Mogge og 
Jens Hansen som nogle af de absolut bæ-
rende kræfter. 
 
Af trænere har jeg haft Verner Post i ung-
domsårene ( Verner Petersen - Æresmed-
lem i NB ), og ellers John Pedersen (tidl. 
skolelærer) og Flemming Villadsen. Og så 
var der jo den evigt rygende Henning Carl-
son som holdleder – hold kæft han kunne jo 
ryge 20 smøger i en kamp. 
 
Mht. sjove episoder - ha-ha, jeg kan nævne 
mange, men det er nok kun et fåtal, der kan 
tåle at blive nævnt. 

Hvad husker du tilbage på – når du tænker på tiden i NB?  
Jeg har virkelig mange minder fra dengang. Det, jeg husker mest, var den specielle 
ånd, der var i klubben. Det var et dejligt sted at være med rigtig mange venner, socialt 
var det virkeligt i top. Jeg tror aldrig, at jeg har været til så mange sjove fester som 
dengang, 3. halvleg vandt vi sgu altid.  
Jeg har spillet sammen med rigtig mange i den tid, og jeg vil helt sikkert komme til at 
glemme at nævne nogle. Men Gubbi, Allan Vick, Martin Jørgensen, Jesper Thomsen, 
Buus brødrene, Jens Hansen, Mogge, Kim Olsen, Claus Lyngsøe, Krog brødrene, 
Carsten  Schwaermer, osv..  

Som miniput var vi et helt suverænt hold og vi vandt 11-mands turneringen med en 
målscore på 214-7. Jeg havde lavet 110 mål i den sæson. 
 

Nå, det var lige en afstikker. Dem er der nok en del af, men jeg beretter bare som 
minderne kommer frem. Al min fritid brugte jeg på fodbold, men da jeg blev lidt ældre, 
spildte jeg nok mit talent ved at være ganske useriøs, ryge cigaretter, gå i byen og gå 
med for mange piger.  
 
Men tilbage til det med fodbolden i dag. Jeg ser det meste fodbold, champions league 
naturligvis og helst på Penny Lane med gutterne. Ellers ser jeg meget superliga, og 
ser næsten alle SønderjyskE’s hjemmekampe – min bror og jeg planlægger en tur til 
Barcelona for at se bold i den nærmeste fremtid.  
Barcelona står jo for det absolut fedeste fodbold i verden, og ingen spiller når nogen-
sinde Michael Laudrup, og så skal jeg vel se næsten alle kampe til VM. 
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Jeg er ret så sikker på, at de fleste fra dengang husker den famøse Sverigetur med 
John Pedersen som træner (redaktionen – det var blot en social tur, helt uden fod-
boldkampe på programmet). Det er noget af det mest seriøse jeg nogensinde har 
oplevet. Hjemmefra havde han sagt, at vi skulle holde meget igen med alkohol, hvilket 
jo ikke ligefrem var vores stil. 
 
Jeg kan huske, at vi festede hele natten på færgen og jeg havde ikke sovet overhove-
det, da vores træner om morgenen sagde noget i stil med, at nu skulle vi huske at 
være seriøse, hvortil jeg svarede ”Ja ja nu lyder du sgu som en rigtig skolelærer”. Jeg 
kan huske, at det hele kulminerede lørdag aften, hvor vi mente, at vi skulle i byen, 
men det mente vores træner nu slet slet ikke.. Det hele endte med et større skænderi, 
og det var jo nok mest fordi, at han selv havde fået lidt rødvin, ikke? 
 
Men generelt har jeg haft rigtig mange gode, sjove og positive oplevelser i min tid i 
NB. Jeg husker, at det var et sted, hvor man følte sig velkommen, blev behandlet 
godt, hvor det var sjovt at være – samtidig med, at der jo var ambitioner. Jeg har intet 
skidt at sige om NB, absolut intet. 
 
Hvor boede du dengang du spillede i NB ?  
Jeg boede hjemme hos mine forældre, altså hvis jeg ikke boede ude ved Martin Jør-
gensen ( også Sønderborg ), fordi vi havde holdt fest J 
 
Har du kontakt til nogen fra ”dengang” ?  
Jeg har kontakt med ganske få fra dengang. Nogle via Facebook, men ellers er Martin 
Jørgensen stadigvæk en af mine gode kammerater. Men vi ses ikke så ofte, som vi 
gerne ville pga. børn osv. 
 
Til slut vil vi gerne vide, hvad er dit livsmotto ?  
”Vi lever kun én gang og vi skal huske at leve i nuet”. 
 
Torben – du skal have mange tak, fordi vi måtte få et indblik i din hverdag lige p.t., 
samt give et levende tilbageblik, det var både sjovt og spændende at høre fra dig – og 
du ved jo én gang NB’er altid NB’er – så du er selvfølgelig altid velkommen i vor 
”hjemlige NB omgivelser”, og vil altid være en rigtig god del af NB’s historie. Vi ønsker 
hermed dig og familien en rigtig god og forhåbentlig varm sommer ! 
 
Næste gang agter redaktionen at bringe lidt fra den anden del af ”drømme-duo’en” 
Thomas ”Gubbi” Jensen, der p.t. bor i Bruxelles – han har allerede indvilliget, så vi 
venter spændt på at høre mere fra en af vore NB-venner fra en svunden tid.                                                      
                                                                                                Jesper Thomsen 
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Ansvarlig redaktør 
Distribution 

: Peter Glock 
: Ib Anthony 
: Benny Jørgensen 

74453179  
74450500 
60173180 

peterglock@sport.dk 
ibanthony@mail.dk 
xpost@sport.dk 

U9 hjemmekampe tirsdag den 25.maj. En blæsende majaften stod et hold af klubbens 
U9 drenge klar til at spille to turneringskampe på 5-mandsbane. 
Den første var mod et stærkt Dybbølhold hvor vi tabte 1-3. men lavede kampens flot-
teste mål på hovedstød efter hjørne. I anden kamp var modstanderen Broager og her 
blev det til hele tre mål. Da forsvaret kun lukkede to mål ind. blev det til en fortjent sejr 
til de unge knægte. hvilket naturligvis glædede de meget engagerede forældre på 
sidelinjen. 
På billedet ses holdet lige efter sejren flankeret af de trofaste forældre. 
                                                                                                             Sten Otterstrøm 


