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”Guld og Sølv” til NB’s to oldboyshold ved SUF’s Julestævne 
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Generalforsamling 2011 
Fredag den 28. januar 2011 holdt Nord-Als Boldklub sin ordinære generalfor-
samling i NB’s klubhus, hvor 43 medlemmer mødte op. Der var i øvrigt også 
deltagelse af 3 æresmedlemmer - nemlig Christian ”Gegan” Jørgensen, Carlo 
Meyer samt Peter Glock. De kunne alle også se frem til både fællesspisning 
og den traditionelle lagkage til kaffen. Og begge dele vakte igen begejstring. 
 
Medlem af bestyrelsen i Club 22 og 
tidligere NB-leder Mogens Christen-
sen blev valgt som dirigent og skulle 
dermed styre forsamlingen gennem 
dagsordenen. Dette hverv havde 
han som sædvanligt fint styr over.  
 
Der var på mødet en god og værdi-
fuld diskussion om rammerne for det 
frivillige arbejde. Det var et relevant 
tema, som med rette kunne have 
kørt i lang tid. En vigtig håndbold-
kamp var dog med til at afkorte den-
ne debat. 
 
På forsamlingen lagde bestyrelsen 
også op til en debat om en mulig 
udarbejdelse af en vision eller lang-
sigtet målsætning for klubben. Input-
tene hertil vil løbende blive brugt til 
sonderingen i forhold til dette tema. 
 
Til posten som revisorsuppleant blev 

Hugo de la Motte  
valgt. Han er en 
kendt skikkelse i 
NB, er leder hos 
vore Masters og 
han er en værdifuld 
ressource i klub-
bens arkivgruppe.  
 

Som erstatning for Thom Jørgensen 
som valgt medlem af seniorudvalget 
havde bestyrelsen og seniorafdelin-
gen foreslået Brian Paulsen .  

Der var trængsel i klubhuset 

Formand Jens Chr. Hansen 

Oldboysformand Erik Ravn Jensen 
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Brian er både spil-
ler, træner og leder 
i klubben, så det er 
bestemt en aktiv 
mand. Han blev da 
også valgt ind 
uden modkandidat.  
 

Der var i øvrigt genvalg til: 
 

Formand :  Jens Christian Hansen 
Seniorformand : Klaus Kjærgaard 
Oldboysformand :  Erik Raun Jensen 
  
Best.medlem :  Anders Ebsen 
Best.medlem  : Jesper Thomsen  
Revisor : Carlo Meyer    
 
NB’s bestyrelse 2011: 
 

Formand :  Jens Chr. Hansen 
Kasserer :   Kurt Nissen 
Ungdomsformand : Michael Werner 
Seniorformand : Klaus Kjærgaard 
Oldboysformand :  Erik Raun Jensen 
  
Best.medlem :  Jesper Thomsen 
Best.medlem :  Anders Ebsen 
Best.medlem :  Ken Christiansen 
Best.medlem :  Alfred Hansen 
  
Best.suppleant : Ken Wonsyld    
Best.suppleant :  Jesper Kirkegaard 

Seniorformand Klaus Kjærgaard 

Traditionen tro var der lagkager efter mødet ”Bord 1” i klubhuset  

Ungdomsformand Michael Werner 

Kasserer Kurt Nissen 
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Et næsten færdigt ”nyt” klubhus  
Så kan vi igen bruge klubhuset fuldt ud. For selvom vi ikke er helt færdige 
indretningsmæssigt, så kan aktiviteter, møder, fællesskab og samvær foregå 
nøjagtigt som inden projektet gik i gang. Vi mangler således kun at anskaffe 
et par ting samt at opsætte et par billeder og et par tavler. 
 

Vi håber på, at færdiggørelsen af terrassen kan ske inden alt for længe. Den 
skulle have været færdig i november 2010, men her kom vinteren alt, alt for 
tidligt, så den plan frøs og sneede væk. Dermed er vi nu afhængige af, at der 
kommer noget mildt vejr inden så længe, så arbejdet kan genoptages. Men 
det er som bekendt svært at sige, hvornår det sker.  >>> 

 

Klubhuset den 15.01.2011 

Klubhuset den 28.01.2011 



www.danskebank.dk  
 

Tænk på penge 
når det passer dig... 
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Ledig 

reklameplads 
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”Indflytningsholdet” den 21.01.20111 

Her er oversigt over, hvad der alt er blevet lavet: 
Badeværelse og toilet: Udskiftning af alle dele. Gulv hæves i niveau med 
resten af gulvet. 
Lofter: Nye lofter i alle lokaler. Dette udføres i 5 tommer rustik, som er hvid-
pigmenteret. 
Gulve: Alle gulve på nær toiletter får nye linoleumsgulve. 
Køkken: Udskiftning af stort set alle dele.  
 

Der males og tapetseres i alle lokaler. Der monteres nye aflåselige skabe i 
lille og stort lokale. 
En integreret rumdeler i det store lokale, hvor der også laves en indretning 
med AV-udstyr. 
Nye døre til indgangene + indvendige døre. 
Lameller i udvalgte vinduer 
 

Terrasse: Ny belægning. Og vi hæver den op i niveau med indgangspartier. 
Der indbygges en kørerampe for handicappede. Nyt gelænder i galvaniseret 
jern, som bliver magen til hotellets gelændere. Nye lamper til udendørsbelys-
ning. 
Der monteres en markise til overdækning af den ene halvdel af terrassen. 
Alarm og sikring 
 
Af ovenstående kan ses, at vi får en alarm og samtidigt også en tågesikring i 
klubhuset. Dette er installeret for at forebygge indbrud og undgå tyveri. Alar-
men og tågesikringen er opsat af JL Alarm, som har stor erfaring med dette 
område, og som har givet os en super tyverisikring. 
 

Installeringen af et alarmsystem har dog en håndgri belig konsekvens 
for os alle! >>>  
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For at komme ind i klubhuset når det er låst, skal man selvsagt have en nøg-
le for at låse op – men også en alarm-brik for at identificere sig. Uden denne 
kombination vil alarmen gå i gang. Bevæger man sig så længere ind i klubhu-
set, så vil tågesikringen  også blive udløst. 
 
Jeg skal her ikke komme ind på detaljerne i brugen af brikken. Men alle med 
funktioner i klubben vil få en sådan brik. Brikken er nummereret og dermed 
personlig. Hvis en eller anden skulle være i besiddelse af en nøgle til vort 
klubhus, uden man længere har en funktion i klubben, så vil Jan Wind gerne 
kontaktes, så han kan få nøglen. En nøgle uden brik giver nemlig ikke ad-
gang i særlig lang tid!   
Alle trænere og ledere skal selvfølgeligt lige vænne sig til ”de nye tider”, men 
der er planlagt både oplæring og udarbejdelsen af en informativ vejledning.  
 
Projekt-gruppen har bestået af projektleder Birger Svane Petersen samt af 
Ken Christiansen, Bent Duus Jensen og Thom Jørgensen. Der er lavet stort 
stykke foreningsarbejde af denne gruppe. Mange tak til jer. 
Jeg vender tilbage med en afsluttende status, når alt er færdigt. Her kan jeg 
uddybe nogle af ideerne bag indretningen. 
 
Vi har fået et virkeligt flot og godt klubhus – nyd det, brug det og pas på det! 
 

Jens Chr. Hansen 

Opstart Senior 
Lørdag den 15.januar var det igen tid til 
at finde støvlerne frem fra vinterhiet. Den 
stod på en let gang træning med efterføl-
gende spillermøde. Gamle og nye spillere 
havde mulighed for, at komme i gang og 
få bentøjet løsnet op efter en veloverstået 
jul. 
 

Træningstiderne vil fremover være tirs-
dag og torsdag fra 19.00 – 21.00 samt 
lørdag fra 14.00-16.00. Alt efter vejret og 
lysbanens beskaffenhed medbringes 
støvler samt løbesko.   
 
Igen i år planlægges der med en træ-
ningslejr i vante omgivelser d. 25 – 26 
marts. Weekenden før sæsonstart, lige 
for at få pudset de sidste kanter af og for, 
at få nogle hyggelige timer i godt selskab. 
>>>  Henning og Kedde er klar! 
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Nordborg 

NB træningsdragt 
NB shorts og T-shirt 

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

TILBUD 
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NB på DBU træneruddannelse 
I starten af januar og februar deltog fire NB’ere på DBU’s B1 trænerkursus, 
som denne gang blev afholdt ved Sundmarkcentret i Sønderborg. Deltagerne 
fra NB var Klaus Kjærgaard, Serkan Sahin, Carsten Schwaermer og Jesper 
Larsen. Kristian Dreyer var også tilmeldt kurset, men måtte desværre melde 
afbud pga. sygdom.  
 
Udover NB, så var seks andre klubber fra området repræsenterede med helt 
op til seks deltagere.   
B1 kurset er det første trin i DBU’s UEFA godkendte træneruddannelse og 
kan udvides med B2, A og P licens. Kurset består af 40 timers undervisning 
fordelt på to weekender.  
Undervisningen er en blanding af teori og praksis. Undervisningen foregår 
med den overbevisning, at en træner bedst lærer fra sig, hvis han/hun har 
prøvet tingene på egen krop. >>> 

Både serie 5 og serie 2 er tilmeldt træningsturneringen som starter den 
26.februar. Derudover vil der være nogle spændende opgør mod Egen UI 
samt Skovbakken. Skovbakken serie 2 trænes i øjeblikket af tidligere NB´er 
Esben Seland, så kampen mod Skovbakken bliver et glædeligt gensyn. 
Skulle der være nogen der læser ovenstående og endnu ikke har været til 
træning, så fat støvlerne og kom og spil bold med os andre.  
 

Seniorudvalget 

Afdeling Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Start 

U6/U7 årg. 04+05           

U8 årg. 03           

U9 årg. 02           

U10 årg. 01           

U11 årg. 00     17:30-18:30   09-mar 

U13 årg. 98+99   18:00-19:00   18:00-19:00 Er startet 

U15 årg. 96+97 19:00-20:30   19:00-20:30   09-feb 

U17 årg. 94+95   17:00-18:00   17:00-18:00 uge 7 

U11 piger årg. 99+00           

U13 piger årg. 97+98   17:00-18:00     uge 8 

U15 piger årg. 95+96   17:00-18:00     uge 8 

Kvinde senior           

*Herre senior   19:00-21:00   19:00-21:00 Er startet 

Træningstider 2011 *Herre senior: I opstartsfasen også lørdage 14:00-16:00 



Skal der festes? 
Vi udlejer: 

Borde 
Stole 

Tæppeplader 
Scene 

 

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

11 

Stationsvej  -  Nordborg 

Tlf. 74 45 05 33 

Storegade 27Storegade 27Storegade 27Storegade 27    

Tlf. 73 63 10 10Tlf. 73 63 10 10Tlf. 73 63 10 10Tlf. 73 63 10 10    

Tips & Lotto 

SHELL NORDBORG 
 Th. Brorsens vej 1 - Tlf. 74451704  

Nordborg 
Holmgade 39 

Tlf. 74 45 14 57 

Serviceproblemer? 

Ring til el-fagmand! 

JEL-CENTER 

74 45 01 52 

Ledig 

reklameplads 
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Denne overbevisning gør, at meget af undervisningen 
foregår ude på fodboldbanen med en bold ved fød-
derne.  
Der er tilknyttet to instruktører til kurset, som er de 
samme i begge weekender. Vi havde den store fornø-
jelse at have Preben Lundbye, nuværende træner i 
Holstebro tidligere træner og assistenttræner for Sil-
keborg’s Superligahold bl.a. da Silkeborg i 1994 blev 
dansk mester, samt tidligere leder af Silkeborg fod-
bold college. Den anden instruktør var Tom Willum-
sen som til daglig er talenttræner i Esbjerg FB,  
Det var to yderst kompetente instruktører, som gen-
nem hele forløbet formåede at gøre både teori og 
praksis både inspirerende og lærerigt.  
 
B1 kurset fokuserer på ungdomstræning og gennem-
går systematisk alle facetter i udførelsen af vigtige 
fodboldtekniske kundskaber; Vristspark, inderside-
spark, ydersidespark, driblinger, finter, headning, 1. 
berøring, pasningsspil og målmandstræning. 
 
Alle sammen færdigheder som er vigtige at en træner 
kan videregive til sine spillere. Disse færdigheder bli-
ver beskrevet i de mindste detaljer, så selv folk med 
minimale ”Laudrupske færdigheder” vil være i stand til 
at videregive teknikkerne til sine spilere. I løbet af kur-
set får alle mulighed for at demonstrere teknikker og i 
kortere tid træne de andre kursister. Her kan man få 
prøvet sig selv af og få en masse konstruktiv feedback 
fra både kursister og instruktører.  
Derudover byder kurset på moduler om opvarmning, 
ledelse, etik og moral, børn og unges udvikling og ikke 
mindst alders relateret træning. Hvornår skal børn og 
unge lære hvilke teknikker? og i hvilke aldersgruppe 
lærer de bedst? To efter min mening meget relevante 
spørgsmål, som kurset giver svar på. For eksempel 
overraskede det undertegnede, at børn først kan ud-
øve indersidespark, når de er 8-9 år, men derimod 
kan sparke vristspark og drible flere år før. Dette skyl-
des at børns koordination og fysisk ikke klar til et så 
svært spark, som indersidespark, før de er 8-9 år. 
 
Børn lærer bedst når de er 10-14 år og kan først udfø-
re en færdighed perfekt efter ca. 600.000 gentagelser. 
Derfor er mange boldberøringer i træningen meget >>  

Deltagerne på DBU’s 
trænerkursus (fra øverst): 
Klaus, Serkan, Jesper og 

Carsten. 
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vigtig. Disse er eksempler på mange aha-oplevelser, som undertegnede fik i 
løbet af kurset. På trods af fokus på ungdomstræning, så kan alt sagtens 
overføres til evt. seniortræning.  
 
Som nævnt tidligere så ligger fokus på B1 kurset på ungdomstræning. Netop 
derfor var alle deltagere kurset, undtagen NB’s, aktive ungdomstrænere. Jeg 
synes det er meget ærgerligt at NB ikke var repræsenteret ved ungdomstræ-
nere. Dette kursus er en unik mulighed for, at tilegne sig basale men ikke 
desto mindre nødvendige trænerfærdigheder når det gælder ungdomstræ-
ning. Derfor vil jeg på det kraftigste opfordre alle ungdomstrænere i NB til, at 
tage DBU’s B1 træneruddannelse når muligheden byder sig. Jeg er sikker 
på, at alle vil lære en masse af kurset og for manges vedkommende vil det 
give mod på mere. 
 
For mit eget vedkommende, så har jeg lært rigtig meget. Både teori og prak-
sis som jeg vil kunne bruge i et fremtidigt trænerjob, men så sandelig også 
som fodboldspiller. Jeg har ikke tidligere fået en så deltaljeret gennemgang af 
spark og finter. Så dette kursus giver både input til trænere og spillere.  
 
Jeg vil på egne, men også på Klaus’s, Serkan’s og Carstens’s vegne sige NB 
mange tak for muligheden for at deltage på dette kursus. Vi har alle lært me-
get også selvom vi på nuværende tidspunkt ikke er aktive ungdomstrænere.   
 

Jesper Larsen 

Skole-Cup 2011  
Nordals Boldklub afholder igen Skole-Cup, for elever forældre og lærer i de 
gamle Nordborg og Augustenborg kommuner. 
Klassernes forældre og skolens lærer kan deltage i NB Skole-Cup, i 
"Forældre/lære-rækken". 
I denne række skal der lige som hos børnene være minimum 1 "pige/mor" på 
banen. Deltagerne på holdet skal enten være far, mor, stedfar eller stedmor 
til en elev i den klasse, som holdet repræsenterer. Et lære-hold skal blot be-
stå af lærer fra samme skole, med minimum en kvinde på banen. 
Stævnet afvikles i NIC fredag den 18. marts til søndag den 20. marts.  

Foreløbig forventes det, at 6.-7. klassetrin afvikles fredag eftermiddag/aften, 
0. - 2. klassetrin samt forældre/lærer rækken forventes afviklet om lørdagen, 
3. - 5. klassetrin forventes afviklet om søndagen. Afhængig af antal tilmeldte 
hold på de enkelte klassetrin, kan denne planlagte opdeling dog senere blive 
ændret. 
 

Hvert hold kan max. bestå af 7 spillere, hvor der benyttes højst 4 (heraf 
mindst 1 pige) på banen ad gangen. 
For 0-2 klasser dog højst 5 spillere på banen (heraf mindst 1 pige).>>> 
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Der er medaljer til alle spillerne på 
holdene, der bliver henholdsvis nr. 1 
og nr. 2 i deres klasserække, samt til 
alle puljevindere der ikke kommer i 
finalen. Til 0. klasse rækken, er der 
som de foregående år, medaljer til 
samtlige deltagere. Desuden uddeles 
der løbende små "overraskelser" un-
der stævnet. Lørdag eftermiddag 
trækkes der lod blandt alle tilmeldte 
hold om en præmiecheck. 
Tilmeldingsskema findes også på vores *hjemmeside, her finder du også 
yderligere oplysninger vedrørende stævnet. 
 

Michael Werner                                                      * http://nordals-boldklub.dk/tilmelding.html  

Club 22 
Den 4. februar 2011 hold NB’s støtte-
klub kvartalsmøde i klubhuset. 
Februarmødet er klubbens årsmøde 
med valg, beretninger og alt hvad der 
hører til. På valget var formand Peter 
Glock, kasserer Per Petersen, proto-
kolfører Bent Riemer, revisor Anders 
Ebsen, som alle blev genvalgt. 
Det er en fast tradition i klubben, at 
der ved hvert møde skal være noget 
”på programmet”, som denne gang bød på et besøg af kommunens fritids-
konsulent Bjarne Kjær Christensen. Bjarne kom med nogle interessante op-
lysninger om hans arbejdsområde, og det førte til en spændende og meget 
livlig diskussion om sager som havde medlemmernes ”meget specielle inte-
resse”. Igen et godt møde i Club 22, hvor bøffen fra NIC fik meget ros.     

NB Futsal Stævne 
NB er en af de få klubber i Danmark 
som arrangører et fodboldstævne 
som spilles efter Futsal-regler. Den 
”slags” fodbold kræver flere sportslige 
og økonomiske ressourcer end de 
traditionelle indendørsstævner, men 
bliver mere og mere populære blandt 
spillere og tilskuere. På billedet ses 
*Ronaldino’s Boldkunstner” fra Ha-
derslev egnen som vandt seniorrækken og præmien på 4.000 kroner.       



Pokal til Cecilie 
På NB’s afslutningsfest i november 2010 
blev der traditionen tro uddelt pokaler til 
afdelingernes bedste spillere. 
Men en af dem var denne aften desværre 
ikke tilstede, og derfor skal ”hæderen” ske 
her i SPORTEN.. 
 

Cecilie Esbjerg blev kvindeholdets 
”Sæsonens Fighter”, pokalen fik hun 
overrakt en træningsaften efter festen. 
På billedet ses Cecilie sammen med træ-
nerne Søren og Brian.     
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Fest-i-by’s 
SLAGERPARADE 

 

Fest-i-by komiteen varmer 
”festsæsonen” op med et stort 

arrangement i 
  

Havnbjerg skoles aula 
lørdag den 19. februar 

kl. 14-17 
Dørene åbnes kl. 12.30 

 

Billetpriser 
 Forsalg 150 kr. / Indgang 180 kr. 

Billetsalg 
Kvickly Nordborg og Sønderborg 

Brugsen Guderup 
 

Slagerparaden byder på et væld 
af kendte sange fra 

Richard Ragnvald 
Susanne Lana 
Kisser & Søren 

Lille Palle  

Sæt   i kalenderen!Sæt   i kalenderen!Sæt   i kalenderen!Sæt   i kalenderen!  

Dato Tid 

Hver onsdag Kl. 18.30 

19.02.2011 Kl.14-17 

06.05.2011 Kl.19 

18.-22.05.2011  

Sted  Arrangement  

Havnbjerg skoles aula Øens bedste lottospil, NB er arrangør 

Havnbjerg skoles aula  SLAGERPARADE 

? Club 22 kvartalsmøde 

Nordborg City FEST-I-BY 
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”Foreningen 730” 
Øverst fra venstre: Allan Petersen, Thomas Thomsen, Jan Eriksen, Jakob Steinvig og Allan Villadsen. 

 Nederst fra venstre: Carsten Henriksen, Thomas Hansen, Kim Blom og Allan Thomsen. 

I forrige udgave af ”NB vennerne fra dengang”, påstod jeg, at vor klub vist ikke er den værste 
familie at være en del af. Denne gang bekræftes påstanden endnu engang, og viser endvidere, 
at der i NB skabes ”familier i familien” – da vi herigennem opnår at få stærke venskabelige bånd 
for livet. 
På ganske tæt hold følger jeg lidt med i sådan en familie i familien via min bror Thomas Thom-
sen (nok bedre kendt som TT), da han er en del af en fantastisk NB gruppering. Denne familie 
kalder sig ”730” – ja faktisk har de dannet en forening, bestående af udelukkende NB’ere – dvs. 
tidligere samt dog også et par nuværende aktive.  
Allan Villadsen er foreningens ubestridte formand, og han ville rigtig gerne fortælle lidt om ”730” 
sammenholdet, da jeg spurgte ham – Allan har selvfølgelig indhentet input fra de øvrige, men er 
tovholder og primus motor for denne beretning. 

Kære læser, 
den følgende artikler er skrevet med en mindre skriftstørrelse end bladets normale standard for 
at få hele indlægget med i denne udgave.                                                                      Redaktøren 

Hej Allan! 
 

Jeg har jo hørt lidt om ”Foreningen 730”, der udelu kkende består af tidligere & enkelte 
nuværende NB medlemmer.  Kan du fortælle lidt om hv ad det er for ”en størrelse”? 
 

730 er kort fortalt en ramme om et venskab mellem ni drenge, som har mødt hinanden på kryds 
og tværs gennem opvæksten i Nordborg - og med det fælles omdrejningspunkt, at vi alle har 
spillet i NB. Ikke alle har spillet i klubben lige længe, ikke alle har spillet sammen og ikke alle har 
spillet lige godt. Men for os alle gælder, at NB har haft en central betydning for det venskab, vi 
har knyttet. 
 

Navnet “730” kan for fodboldkendere (som Sportens læsere) virke som en ultradefensiv opstil-
ling, men er ikke baseret på manglen af gode offensive kræfter - og er da heller ikke tænkt som 
den nye 4-4-2. Navnet har selvfølgelig en særlig betydning for os, og til den årlige generalfor-
samling hylder vi da også os selv og vores navn ved en særlig seance. Det er et af de med 
størst spænding imødesete indslag ved hver generalforsamling - og indslaget indeholder da 
også et vist konkurrenceelement. Uden at løfte mystikkens slør helt for historien bag navnet kan 
vi dog sige så meget, at hvis foreningen ikke var blevet stiftet i lige præcis 2001, havde vi nok 
heddet 830 eller (Gud-forbyde-det) 968 eller noget helt tredje i dag - og den opstilling er trods alt 
helt ved siden af... 
 

Hvad er formålet med foreningen? 
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Altså her kunne det jo være nærliggende at citere formålsparagraffen i vores vedtægter, for som 
den ordentlige organisation vi er, har vi naturligvis sådan et sæt. Ifølge vedtægterne er formålet 
todelt; dels skal vi vedligeholde kontakten, og dels skal vi være lidt kulturelle.  
Kultur er jo mange ting, bl.a. er julefrokost jo i høj grad kultur, det samme er kanotur på Guden-
åen, weekendtur til London, cykel- og telttur i Nørreskoven og VM-tur til Frankfurt. 
 

Men kongstanken bag 730 er egentlig ganske enkel. 730 er først og fremmest stiftet for at have 
en ramme om vores venskab. Det gør sammenholdet mere forpligtende, når sådanne gamle 
venskaber får konkurrence af store geografiske og tidsmæssige afstande, af kærester, koner og 
efterfølgere. Vi tør godt indrømme, at 730 indtil videre har været en stor succes. Og intet tyder 
på, at det ikke skulle kunne fortsætte til sidste mand lukker og slukker. 
 
Hvem er I? 
 

Allan Engelhardt Petersen : 730’s tankforward - og gentagen næstformandskandidat. Var med 
til at arrangere 730’s VM-tur til Frankfurt. Bosat i Aarhus med kæresten Camilla, hvor de begge 
arbejder som pædagog. Har indstillet karrieren på banen efter gentagen bøvl med knæet. 
 

Allan Thomsen : 730’s kasserer - jeg er den eneste, der kan styre finanserne. Initiativtager - 
sammen med Allan V - til at starte 730. Uddannet civilingeniør og bor pt. i København på 11. år. 
Gift med Rikke fra Nybøl, og far til Nanna på 1,5 år. Født og opvokset i Langesø. 
 

Allan Villadsen : 730’s formand - fra start til slut... Eller i hvert fald fra start. Er på valg hvert år, 
men sidder ligeså stabilt på tronen som Holger Danske i kælderen under Kronborg Slot. Er ud-
dannet jurist og bor i dag i København (siden 1998) med min hustru, Anne-Lise og vores to pi-
ger, Asta (4 år) og Agnete (1 år). I dag dyrkes fodbolden mest via fladskærmen, mens formen 
holdes ved lige i intense squashdyster med Allan T og Carsten. 
 

Carsten Nguyen Henriksen : 730’s nuværende næstformand og webmaster. Er uddannet Indu-
striel Designer og har de seneste 3½ år boet og arbejdet i Hong Kong.  
Vendte hjem til Danmark i 2010 og bor i dag i København, hvor jeg arbejder med design og 
branding. Gift med Oanh. Tryller stadig lidt med bolden for det lokale firmafodboldhold, men 
ellers står det mest på træning til Copenhagen Marathon i maj. 
 

Jan Eriksen : Tidligere næstformand i 730. Er uddannet cand.negot. og bor i dag i Odense 
(siden 2000). Er stadig aktiv på fodboldbanen og fungerer som spillende træner for Røde Stjer-
ne’s serie 4 hold, som i øvrigt består af de tidligere NB´ere; Klaus Brock, Ronni Lund, Lars Han-
sen og Dennis Paulsen. 
 

Jakob Steinvig : 730’s samlingspunkt i Nordborg. Har lagt hus til hver gang, vi har været samlet i 
Nordborg - endda selvom jeg ikke selv kunne deltage det ene år. Har haft titlen som næstfor-
mand i 2010. Uddannet murer, men arbejder i dag som borebisse på Nordsøen. Bor i hus i Nord-
borg med Teresa, Cecilija (9 år) og Magnus (7 år) - samt en pige, som kommer til april. 
 

Kim Blom : 730’s event maker og tovholder for hvert års 730-7-kamp. Salgschef på et mediebu-
reau hvor fokus ligger på ejendomsmæglerbranchen. Bor i Aarhus på 9. år sammen med kære-
sten Kristinna og vores lille søn Noam på 2 mdr. Fodbolden bliver vedligeholdt i traditionsklub-
ben Fuglebakken, hvor jeg er opstillet til dette års næstformand - en post jeg tidligere har bestridt 
tre (3!) gange i 730-regi. 
 

Thomas Pallumblad Hansen : Den ene af 730’s tidligere globetrottere. Gift med Maria Fernan-
da. Sammen har vi Nicoline på 3½. Bor på 2. år i Sønderborg efter 5 år i Ecuador, hvor der blev 
spillet latinerbold hver weekend. Det nyder NB’s Old Boys i dag godt af.  
 

Thomas Thomsen (TT) : 730's regerende mester i både 730-7-kamp og Premier League Fanta-
sy. Driftsleder ved et pengehåndteringsfirma. Boede i Århus i 7 år, men er netop flyttet til Skan-
derborg. Gift med Christina. Fodbolden bliver mest fulgt fra sofaen, men triller dog lidt firmabold 
med K. Blom, når der er behov for en ekstra mand. 
 

Hvor ofte mødes I? 
Vi mødes mindst én gang årligt - til vores generalforsamling. Det er vi forpligtede til  >>>  
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i medfør af vores vedtægter. Men det er også en af årets helt store begivenheder, så vi glæder 
os alle til det - formentlig også mere end til jul med familien osv. 
Derudover arrangerer vi næsten årligt større eller mindre ture. Det kan være alt fra en cykeltur 
rundt på Als med overnatning i Nørreskoven under åben himmel til en forlænget weekend i Lon-
don for at se to Premier League-kampe live på stadion (og et Manchester-derby på skærmen i 
en pub). 
Vores største satsning (og investering) indtil videre har dog været en tur til Frankfurt under VM i 
2006, hvor vi desværre ikke kunne få billetter til os alle. Der var kun én måde at løse det på (sten
-saks-papir) - Blom og Villadsen så derfor kampen på storskærm lige udenfor stadion. Men vi 
hyggede os alle hele vejen rundt... 
 

Hvor bor folk nu? 
Vi har spredt os lidt ud over det ganske land, selvom vi faktisk er mere samlet nu end for nogle 
år siden. På et tidspunkt havde 730 en udpost i Quito (Ecuador) i vest og Hong Kong i øst. I dag 
har vi organiseret os i Nordborg, Sønderborg, Odense, Aarhus og København. 
 

Hvad beskæftiger man sig med ? 
Vi er fagligt bredt funderet. Vi håndterer pengetransport, har en finger på pulsen i elektronikbran-
chen, vi har en salgschef og en bartender, en murersvend og borebisse, en cand.negot. og en 
mand i reklamebranchen og så har vi en jurist, en ingeniør og en pædagog. Der findes nærmest 
ikke den branche, vi ikke ved noget om... 

Dengang KFUM's Boldklub besøgte os……... 
Århus drengene Thomas Thomsen / Kim Blom øverst til venstre, Allan Petersen nr. 5 øverst fra venstre.  

I øvrigt spillede Mikael Kjærgaard, nederst nr. 2 fra højre, senere hen også i KFUM) 

Hvilke relationer er der til fodboldens / sportens verden? 
Fire-fem af drengene er stadig aktive på fodboldbanen (Blom og Hansen til dels Henriksen samt 
Eriksen og Steinvig - og dermed imponerende nok de to ældste i 730). Onde tunger vil måske 
hævde, at et par af 730’s medlemmer aldrig har været decideret aktive på banen... Ellers følger 
holdet mere eller mindre med primært i den engelske Premier League og i mindre omfang i Pri-
mera Division og Bundesligaen. 
Premier League-interessen skyldes ikke alene, at det er verdens mest underholdende liga, men 
også at vi for femte sæson i træk har en Fantasy Manager-dyst kørende. Vi spiller naturligvis om 
det allermest værdifulde trofæ; æren. Forsvarende mester er TT, som generelt har vist sig bedre 
på det virtuelle græstæppe end på virkelighedens. 
 

Hvilke relationer har I haft / har I til NB? 
 

Allan Engelhardt Petersen : (Redaktøren: “Pisken” var ikke til at komme i kontakt med i forbin-
delse med denne artikel, så dette afsnit er skrevet af hans gode ven, Allan V).  
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Piskens forhold til NB kan i korte træk opsummeres således: Pisken har været privilegeret af at 
følge sin gode ven og mentor (Allan V) hele vejen op gennem ungdomsårene. I mange år var de 
klubbens to største profiler i ‘77-årgangen - og kandiderede ofte til prisen som årets spiller. I en 
anekdote fra en afslutningsfest på Nørherredhus fortælles det, at de to drenges forældre var 
placeret overfor hinanden ved bordet, da der skulle deles pokaler ud. Da Flemming (far Villadsen 
- som holdets træner) i annonceringen af årets spiller havde nået at sige Allan... begyndte Erna 
(mor Petersen) at juble i sikker forvisning om, at der var tale om Allan V (hvilket også havde 
været fuldt fortjent). Nu viste det sig imidlertid, at Flemming havde valgt Allan P til årets spiller, 
hvilket Erna blev en smule forlegen over efter sin jubel. Historien fortæller, at træneren ikke kun-
ne få sig selv til at give pokalen til sin egen søn - og primært derfor gik pokalen til (den næstbed-
ste), Allan P... 

Fotos fra ”dengang”, hvor ungdomsafdelingens afslutningsfest på Nørherredhus samlede over 500 deltagere. 
Allan V. blev ”årets miniput ” i 1987 (foto t.v.). og Allan P. blev hædret samme sted (foto t.h.– ukendt årstal)  

Allan Thomsen : Jeg husker ikke helt, hvornår jeg startede. Mener, det var som lilleput, så det 
må være i midtfirserne. Min sidste kamp for NB må være i år 2000, hvor jeg flyttede til Køben-
havn. 
Trænere har der været mange af; Flemming Villadsen, Verner Hansen, “Finte”-John, Steen, 
Preben Moldt, Michael Wikkelsø, Mr. La cour, og mange flere.  
Af medspillere har jeg haft fornøjelse af at spille med et hav af legender. 730 drengene selvføl-
gelig - Jens Hansen, Jesper Thomsen, Lars Nissen, Klaus Kjærgaard, Preben Buus, John We-
ber, Carsten Schwaermer, Ken C og jeg kunne blive ved. 
Umiddelbart husker jeg ikke, vi har vundet det helt store. Vi har altid spillet i A-rækken som dren-
ge, og på senior niveau blev det ikke til mere end serie 4 sammen med NB. 
Det, jeg husker bedst ved NB, er den helt specielle klubånd. Der var et super sammenhold mel-
lem spillerne, så det blev til en hel del pilsnere i omklædningen og i klubhuset. 
Fodboldstøvlerne er nu sendt til genbrug, så fodbold foregår kun i fjernsynet. 
 

Allan Villadsen : Startede i NB som 4-årig i 1981 og brugte rigtig mange gode timer på banerne 
omkring Nordalshallen - indtil ynglingetiden, hvor jeg spillede en sæson i mesterrækken med 
SUB. De trænere, der har haft størst indflydelse på mig er nok min far (Flemming Villadsen) og 
så naturligvis Stig og hans hjælpetræner Michael. Stærkt i hukommelsen står en tur til Lunder-
skov Cup, da Steinvig (som lige havde fået et nyt, smart digitalur med alarm) og jeg skulle sørge 
for, at holdet kom op næste morgen til dagens første kamp. Stig og Michael skulle på bar og kom 
sent i seng. De dukkede dog op næste dag - i løbet af første halvleg... Den største triumf med 
NB blev også fejret med Stig som træner. Ulkebøl blev slået 1-0 i finalen om Als-mesterskabet - 
men der hersker dog en del usikkerhed om, hvorvidt det var Allan P eller mig, der scorede 
sejsmålet. Seniortiden i NB var lidt sporadisk, da jeg dels tog et år til London (og bl.a. spillede 
fodbold søndag formiddag med et lokalt pub-hold) og herefter flyttede permanent til hovedsta-
den, hvor jeg nåede at optræde to gange i landspokalturneringen - og score et mål. Fodboldstøv-
lerne ligger nu nederst i kælderen og har ikke været i brug i godt tre år - men fodbolden har sta-
dig en særlig plads i mit hjerte!  >>> 
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Carsten Juul Henriksen : Jeg husker ikke helt min debut i NB trøjen, men jeg har fået fortalt af 
min far, at jeg startede med ikke at turde hoppe ind over banden og spille, første gang han kørte 
mig op i Nordals Hallen... Da jeg så endelig kom i gang, havde min far tilsvarende svært ved at 
hive mig ud igen - what a debut... Jeg var fast inventar i angrebet op igennem ungdomsårene og 
fik debut på 1. holdet i serie 2 som 1. års ynglinge. Det var vist noget med, at vi ikke kunne stille 
et ynglingehold det år. Det var under Flemming, og jeg skal da lige love for at der blev gået til 
stålet til træning. Der var ingen, der mødte op, uden skinner. Sidste kamp for NB var nok i 2000, 
men de kampe, som jeg husker bedst, er vel 26-0 mod Lysabild (lilleput) og 0-0 mod SUB 
(junior) med Steens famøse 8-1-1 opstilling.  
 

Jan Eriksen : Jeg startede i NB som 6-årig i 1980. I mine ungdomsår 
spillede jeg på hold med stærke spillere som Allan Vick, Michael Wickel-
søe, Gubi og Morten Jensen. Stærkest i erindringen står triumfen i Lun-
derskov Cup i 1984 og da vi vandt Sønderjysk pokalturnering i 1988. Vi 
havde et rigtigt godt hold dengang og spillede i Mesterrækken. Træner-
ne, som jeg husker bedst, fra mine ungdomsår var Carlo Meyer, Gert 
Jensen og Palle Petersen. Seniortiden i NB var knap så succesfuld. Jeg 
startede med at spille igen i 1994 efter fire års pause pga en ankelskade, 
men var desværre med til at rykke ned flere gange de næste år. På trods 
af de ofte lidt magre resultater på banen, så vil jeg dog tænke tilbage på perioden med glæde. Vi 
havde et fantastisk sammenhold og stort set hele holdet var samlet til byture i weekenderne (730 
formand: aner man en sammenhæng med de magre resultater?). Jeg spillede min foreløbigt 
sidste kamp for NB i serie 3 i efteråret 2000. Derefter flyttede jeg til Odense og spillede for Røde 
Stjerne i serie 2. Dette hold bestod dengang af to tidligere NB´ere, Michael Pedersen og Søren 
Hviid. Sidenhen er det lykkedes at lokke adskillige andre tidligere NB´ere til klubben og NB´s ånd 
lever videre og er således ganske tydelig i den lille klub fra Odense. 
 

Jakob Steinvig : Jeg startede i NB som 6-årig, har spillet der altid og er stadig aktiv den dag i 
dag som seniorspiller, så det bliver snart 30 år alt i alt kun afbrudt af 2 år, hvor jeg boede i Kø-
benhavn. Træneren, jeg husker bedst, er Flemming Villadsen, som lærte mig mest, men bedst af 
alt gjorde mig til en god seniorspiller. De spillere fra min tid som seniorspiller, som jeg husker 
bedst, er fra midt 90'erne; Gubi, Quitzau, Weber, Wickelsø, Krogh, Martin Jørgensen, Naef og 
Jens Hansen. Det var virkelig et klasse hold at rykke op på som senior. 730-drengene har selv-
følgelig gjort et uudsletteligt indtryk - mest gennem ungdomsårene og senior. Og så selvfølgelig 
vores hold fra i dag, som virkelig har gjort det flot de sidste par sæsoner - med serie 1 og 2 bold 
anført af cheftræner Dreyer og de gamle drenge, Kjærgaard og mr. Schwaermer. Vi har det sgu 
godt og sjovt - og det er vigtigst af alt. 
 

Kim Blom : Jeg mener jeg startede som 7-årig, og spillede frem til jeg fyldte 12, hvor jeg smed 
støvlerne for at prøve mig af i andre sportsgrene, men intet bed vel rigtig på, så da Allan Thom-
sen spurgte mig i 8. klasse, fandt jeg mine aflagte Adidas Copa Mundial frem igen (ahh ikke helt) 
- men jeg startede i hvert fald igen og denne gang under Steen Isaksen. Jeg var siden hen aktiv i 
klubben som både spiller og træner, og sluttede i klubben i 2001, da jeg flyttede til Aarhus. Jeg 
har dog efterfølgende besøgt klubben to gange med hhv. Aarhus KFUM og Fuglebakken i forbin-
delse med to træningslejre. Kampe, som står klarest for mig, er vel nok kampen mod Old-
boyslandsholdet med en vis M. Laudrup på Langesø Stadion samt kampen mod Brøndby IF i 
Sønderborg som en del af et udvalgt åriges - og så selvfølgelig udnævnelsen som årets senior-
spiller tilbage i 2001. Ellers har jeg haft fornøjelsen af at spille sammen med spillere som Nør-
gaard, Dreyer, Nissen, Kjærgaad, Jens Hansen, Ken C., Krogh, J. Thomsen og alle fra 730 på 
nær Thomas P. Hansen. 
 

Thomas Pallumblad Hansen : Jeg startede i NB i ‘85, hvor vi blev nr. 2 ved det sønderjyske 
mesterskab, ‘86 Alsmester og årets spiller. I ‘87 blev vi nr. 1 ved en turnering i Hohenaspe 
(Tyskland). Jeg forlod klubben i ‘96 til fordel for Notmark, hvor det dog sluttede brat med et øde-
lagt knæ. Efter at have fået skruer i knæet spillede jeg få kampe igen i NB i 2003. Jeg rejste i 
2004 til Sydamerika og - igen igen - retur til NB i 2009, hvor jeg startede på 2. holdet (og til træ-
ning). Rykkede hurtigt op på førsteholdet - bedre kendt som Old Boys - hvor jeg stadig spiller. 
Det er bare noget helt specielt at spille i NB!  >>> 
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Julebal 2010  
2. juledag var det igen tid til at afholde vores traditionsrige julebal. Det starte-
de dog allerede d. 22.december hvor en flok hjælpere fra vores Hjælpebank 
investerede nogle timer i Hallen, så alt kunne være klar til selve dagen. Tæp-
pegulvet skulle ligges ud, barer stilles op og scenen skulle klargøres til mu-
sikken. Efter 5 timers arbejde var alt klar. 
På dagen mødte alle hjælpere kl.20 og opgaver og ansvar blev fordelt. 4 
mand begav sig straks mod indgangen for at tage imod de første gæster.  

Thomas Thomsen : Jeg startede som 7-8-årig men spillede ikke mange år - den stod på oriente-
ringsløb, tennis og håndbold i stedet. Så da jeg på en "Englandstur" med A. Petersen, P. Buus 
og min bror væddede om, at jeg sagtens kunne komme på 1. holdet inden sæsonen var slut, 
startede jeg med fodbolden igen som 17-18 årig. Lagde ud på 2. holdet med at diske op med en 
flaske tequila efter første kamp - så havde jeg vundet sympati hos de to gamle stjerner Kieran og 
Myles... Væddemålet blev vundet engang i efteråret, hvor jeg fik debut og tilmed scorede. 
Stoppede i NB da jeg flyttede til Århus i 2003, spillede et par sæsoner i Aarhus KFUM, men har 
ikke været aktiv de sidste 4 år. Har haft fornøjelsen af at spille med en masse gode NB "stjerner" 
som Schwaermer, min bror, P. Buus, C. Lyngsøe, J. Hansen, brødrene Naef, 2xKjærgaard, Mob, 
Ken C, L. Nissen, T. Rudbeck, Kræmer og selvfølgelig alle 730 knægtene og mange flere. Mine 
bedste oplevelser har været at spille på hold med min bror, og jeg har virkelig haft fede sociale 
ture og oplevelser med NB drengene. Den specielle klubånd, der huserer i NB, giver rigtig meget 
sammenhold - og venskaber for livet! 
 

Har I stadig kontakt til nærmiljøet – Nord-Als og o megn? 
Vi har jo valgt at indlogere et par af 730-drengene på Als. Hansen i Sønderborg og Steinvig i 
Nordborg. Faktisk er Steinvig jo stadig (mentalt) førsteholdsspiller, selvom han måske ikke så 
ofte er på holdkortet længere. Men Old Boys har jo også et førstehold... Og så er han 730’s soli-
de anker i klubben. 
 

Har ”730” et motto eller et 
slogan man vil dele? 
Et egentligt motto kan man 
vel ikke tale om, men vi har 
da helt klart et favoritkvad, 
som vi gerne kaster os ud i til 
bryllupper og andre festlighe-
der, hvor det hører mere eller 
mindre hjemme. Det kommer 
her: “Vi er Nordals drenge, 
vi vil gerne leve længe, vi 
drikker sju-us-ser, som 
børnemælk, børnemælk, 
børnemælk...”  (I kan nok 
selv klare resten herfra...) 
 

Til jer alle i “730”  
Tusinde tak for jeres levende 
beretning, I er simpelthen verdensklasse alle sammen - vaskeægte NB’ere “deep inside” samt 
super NB ambassadører, hvor end I måtte befinde jer. Jeg håber jeres stærke sammenhold & 
gode venskab holder ved i rigtig mange år fremover, og så kan I jo være ganske sikker på, at der 
altid forefindes et sjat børnemælk, når næsen vendes “hjem”. 
Held & lykke og alt det bedste fremover gutter!  
                                                                                                            Jesper Thomsen 

”730’ere”- kan I huske? 3 af jer skulle være på dette billede! 
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En fast tradition blandt alle hjælpere er at vi gætter på hvor mange gæster 
der kommer. I år var alle langt fra et bare nogenlunde præcist gæt, det ven-
der jeg tilbage til. Da klokken nærmede sig 23 begyndte der at komme godt 
gang i salget og pengefolkene begyndte at få travlt med at tælle penge. Men 
ved et øjekast ud i Hallen kunne man godt se at der manglede gæster i for-
hold til de seneste par år.  
 

Barfolket havde knapt så travlt i 
år, men havde så tid til at hygge 
og fortælle røverhistorier. Da vi 
lukkede indgangen kl. 01 blev det 
hurtigt klart at vi manglede 240 
gæster i forhold til 2009. Omreg-
net i kr. betød det et tab på 
16.000 kr. i entré. ( Gæster 2009 
– 741 og 2010 – 501 ). Da barer-
ne først lukkede 01.30 måtte vi 
vente en times tid med at få resultatet fra salg i barerne. Oprydningsholdet 
som også er medlemmer i Hjælpebanken, dukkede op i Hallen kl. 01 og be-
gyndte de indledende forberedelser til at rydde op og fjerne alt fra Hallen, så 
Svenstrup kunne starte deres julestævne op om morgenen. 
 

Da vi lukkede ballet gik barfolket i gang med en hurtig tømning af barerne så 
oprydningsholdet kunne gå i gang. Imens de begyndte at rydde op, holdt alle 
aftenens hjælpere en kort og givende evaluering og ventede derpå spændt 
på resultatet fra salget i barerne. Heldigvis havde vi solgt for stort set det 
samme som i 2009, dog også med et par enkelte prisstigninger i forhold til 
2009. Men det var da et plaster på såret. 
 

Først et par dage senere kunne det endelige regnskab gøres op. Kl. 04 var 
Hallen tømt og oprydningsholdet kunne tage hjem til en tidlig morfar efter et 
hårdt og veludført stykke arbejde. Da alle regninger var betalt kunne vi hive 
et overskud på 24.000 kr. hjem til klubben. Det var 3000 kr. mere end i 2009. 
Hvordan hænger det så sammen med at vi havde 240 færre gæster? 
 

Dels havde vi selv fundet diverse besparelser på de ugiftposter der er forbun-
det med juleballet og så har Idrætscenteret reduceret vores halleje med 
10.000 kr. Og med lidt prisstigninger på varerne kom vi altså ud med et god-
kendt regnskab trods alt. >>> 
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Men hvorfor kom der ikke flere gæ-
ster? Det skal der i den kommende 
tid evalueres på. Var det de kolde 
minusgrader og sneen, var det for 
lidt PR eller er det bare en tendens 
at det ikke er ”in” at gå til halbal me-
re?  
Hvis nogen har en mening om dette, 
er man meget velkommen til at kon-
takte undertegnede. Det kunne jo 
være lidt sjovt hvis de 240 gæster 
kom igen. 
Hvis man ønsker at se regnskabet, 
må man også gerne melde sig. 
Jeg vil gerne slutte med at sige en 
stor tak til alle jer frivillige hjælpere, 
der igen gjorde det muligt at afholde 
juleballet. Det er en fornøjelse at se 
den iver i lagde i opgaverne og den 
glæde ved det frivillige arbejde som 
lyste ud af jer alle både før, under 
og efter juleballet. Og jeg håber vi 
ses igen i december 2011. TAK ! 
                                                Kristian Dreyer 

Kontakt Hjælpebanken 
Ken Christiansen : 24 23 71 79  
Kristian Drejer     : 22 45 21 69 
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