
Nord-Als Boldklub’s klubblad - 42. årgang - Nr. 2 - april 2011 

Fodbolden ruller snart igen! Serie 2 holdets turneringsplan kan du se på side 15.   

NB afholder DBU’s fodboldskole i uge 27. Køb din billet på www.billetnet.dk 

SPORTIGAN CUP 
Lørdag den 12. marts 2011 løb det 
traditionsrige opstartsstævne i uden-
dørs fodbold for de gamle drenge af 
stablen. 
Under planlægningen var vi ellers me-
get i tvivl om, hvorvidt vejret ville sam-
arbejde omkring arrangementet. Men, 
nøjagtig til tiden, blev det forår. Vinterbanen ved Nord-Als Idrætscenter var 
udmærket og langt bedre end de forrige år, hvor vejret ikke helt var med os. 
Omslaget i vejret kostede et mandefald på fire personer i sidste øjeblik på 
grund af sygdom. Alligevel mødte 29 personer op. Mange af deltagerne sæt-
ter kryds i kalenderen og møder op år for år. Andre aftaler må ofte vige plad-
sen, således deltager vores sponsor, Jørgen, også hvert år. >>> 
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Vi mødtes til en håndmad i NB's klubhus en time før kampstart. Holm Pølser 
var så venlige at sponsere pålægget. Dette nye initiativ viste sig at være en 
udmærket måde, at få startet op på. Dermed var der god tid for stævneleder 
Benny til at få registreret spillerne og få dem inddelt i retfærdige hold. Der var 
kun en enkelt, som mente, han bare kunne møde op på banen til turneringen. 
Her nævnes ingen navne, vi skulle nødig blive uvenner med Knud ;o) 
 

Det løste vi ved, at det ene hold fik fordelen af en udskifter. Man skulle ikke 
tro retfærdige hold er så vigtige, men også de gamle drenge går højt op i, om 
man har en vinderchance. For det første har man så håneretten indtil næste 
års Sportigan Cup. For det andet er det sjovere at mødes i klubhuset bagef-
ter, og for det tredje får man del i de bedste præmier fra vores stævnespon-
sor, Jørgen fra Sportigan.  

Det obligatoriske ”familiebillede” før turneringsstarten stod Hugo for. Bemærk 
at Hugo har så meget styr på teknikken, at han selv er med på billedet. 
Selve turneringen foregik på 2 baner. Der var 4 hold som mødtes alle mod 
alle. 

Det vides ikke, om de ovenviste spillere havde aftalt en dress-code, men elegant ser det ud.  
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Benny havde fået blandet gamle og helt gamle med tidligere ”stjerner” og 
evige talenter så genialt, at der var spænding om udfaldet frem til afslutnin-
gen. At der blev gået til stålet, vidner en blodtud blandt andet om. Det skal 
dog understreges at det hele foregik i en fair atmosfære.  
 
Da Jørgen også sponserede overtræksbluser til spillerne, kunne  undskyld-
ningen, om ikke at kunne se forskel på med- og modspillere heller ikke bru-
ges. Det har hidtil været en hyppig brugt undskyldning for, hvorfor det ikke 
rakte til førstepladsen. På trods af retfærdige hold, overtræksbluser og per-
fekt vejr og baneforhold lykkedes det alligevel at finde andre småundskyld-
ninger for udfaldet. Dommerne var blandt andet til diskussion igen. Dette blev 
dog afvist meget overbevisende fra stævneledelsen, dommerne til Sportigan 
Cup er yderst kvalificerede! Bent og Alf er i kraft af en lang og glorværdig kar-
riere på fodboldbanerne og en indiskutabel ”feingefühl” for ånden i Sportigan 
Cup, de ideelle upartiske til arrangementet.  
 

Undervejs fik vi et uanmeldt besøg fra pressen. JydskeVestkysten havde hørt 
om arrangementet fra Jens, vores formand. Jens havde forud for stævnet 
orienteret ”verdenspressen” om arrangementet. Derfor mødte JV op med en 
journalist og en fotograf. Det er selvfølgeligt meget velkomment at blive 
nævnt i søndagsudgaven af JydskeVestkysten. Journalisten, Holger Jepsen, 
valgte to indgangsvinkler til artiklen: Vores ældste deltager Hugo og drikkeva-
rerne som er en fast del af arrangementet. 
 
Efter et hurtigt bad, gik vi over til præmieoverrækkelsen. Jørgen havde sat 
nogle flotte tøj-gaver på spil. Der var i øvrigt præmier til de 4 bedste hold og 
dermed kom alle i år hjem med en præmie. Dog var præmierne selvfølgelig 
gradueret efter holdets placering.  

Vinderholdet 2011 bestod af følgende spillere: Kieran Daly, Myles Downey, 
Jens Nissen, Hans Jørgen Lorenzen, Frank Andersen, Frank Hinrichsen og 
Kim Olsen. Dette hold modtog en fortjent hyldest og fine præmier før spisnin-
gen i klubhuset.  >>>   
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Den oprindelige menu til stævnet, 
Gule ærter, var i år skiftet ud med 
Labsskovs. Det valg faldt tilsynela-
dende i god jord. Cafeteriet i Nord-Als 
Idrætscenter leverede et fortræffeligt 
måltid mad i rigelige mængder. På 
trods af sulten efter strabadserne var 
stor, blev der ikke spist op.  
 
Den sidste del er mere uformel. Væ-
skebalancen bliver reguleret på plads 
igen, samtidig med at fodbolden løber 
over flimmerskærmen. Efterhånden 
som deltagerne har fået væskebalan-
cen på plads, tager de så hjem til fa-
milien. Det fortælles, der kan være 
stor forskel på hvor lang tid det tager 
at regulere balancen på plads. 
 

Alt i alt en herlig start på Oldboysafdelingens udendørs sæson. Turnerings-
planerne ligger klar på DBU Jyllands hjemmeside. Frem til turneringsstarten i 
april, mødes vi på de samme faciliteter hver søndag kl.10. 
Så, kan du heller ikke få tiden til at gå indtil Superligaen kommer på skærmen 
om søndagen, så mød op.  
                                                                                                      Erik R. Jensen 

Alle var glade, her ses højt humør hos vores 
hovedsponsor Jørgen (th) sammen med Klaus. 

NB gentager succesen! 
Sæt kryds i kalenderen Lørdag den 2. juli 2011 hvor vi atter engang mødes, 
til en dag fuld af leg, sjov og social samvær. 
Forberedelserne er skudt i gang og datoen er fastlagt. Så afsæt dagen og 
glæd jer til indbydelserne kommer til årets NB-Dag 

NB-DAG 2010 



www.danskebank.dk  
 

Tænk på penge 
når det passer dig... 
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Ledig 

reklameplads 
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Langesø Stadion bliver 

SACHA PARKEN  
 

SPORTEN kan som første ”avis” offentliggøre 
en for NB sensationel sponsoraftale. 
 

Klubben har solgt sin hjemmebane til byens 
Frisør Thorsten Sacha, og NB’s hjemmebane 
på Nord-Als Idrætscenter skifter navnet fra 
Langesø Stadion til SACHA PARKEN . 
 

Hvad dette sponsorat har givet NB økonomisk, 
kunne SPORTEN desværre ikke bringe i erfa-
ring, og ingen af parterne ønsker at oplyse fle-
re detaljer om samarbejdet. 
Dog forlyder det fra uofficielle kilder at der mu-
ligvis er en 3.part med i spillet, nemlig en Bun-
desligaklub som for tiden har medvind i turne-
ringen. Denne klub er fra Thorstens fødeby og 
hans absolutte yndlingsklub. 
Hvis dette er rigtigt, er sagen jo endnu mere 
spændende for NB, når man tænker på de 
sportslige muligheder i et sådant sponsorat! 
Mere om sagen måske i næste SPORTEN. 
 

Kommentar til det øverste billede: 

Der er endnu ikke taget stilling til hvordan sponsoratet skal præsenteres på 
Nord-Als Idrætscenter. Der er sikkert nogle statutter der skal overholdes og 
kan give begrænsninger i mulighederne.  
Derfor er dette forslag fra SPORTEN’s redaktør selvfølgelig helt ”uofficielt”. 
                                                                                                               P.G. 01.04.2011  

Sporten har ”fanget” 
Thorsten ved et af de mange 
klubarrangementer hvor man 
hos ham aldrig går forgæves 
hvis der er brug for hjælp.  
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Nord-Als Boldklubs Hjælpebank 
Opråb til alle spiller, forældre, træner, leder og øvrige læser!  
 

Formålet med Hjælpebanken er at finde ledere og hjælpere til de aktiviteter 
klubben afholder. Som klub er vi meget afhængige af de aktiviteter for at op-
retholde en fornuftig og bærende økonomi. Aktiviteterne afholder ikke sig selv 
og kræver mange hænder og hoveder. Som leder eller hjælper får man stor 
erfaring med sig selv, andre mennesker og klublivet. I Hjælpebanken har vi et 
redskab, der er meget værdifuldt i en klub som vores. Vi vil hele tiden udvikle 
os og vi kan altid bruge et par hænder mere. Uanset alder, fysik, evner til det 
praktiske eller til organisering, kan du bruges. 
Hjælpebanken har før været vært ved en tur til Hamborg, hvor alle de med-
lemmer, der havde lyst til at tage med, fik en fin dag betalt. Det er noget, som 
vi tilstræber at gøre hvert tredje år, hvis klubbens økonomi er til det.  
 
Hvad gør du:  
Du besøger Nord-Als Boldklub’s hjemmeside www.nordals-boldklub.dk 
Her finder du i menuen (helt til højre) 
et link til Hjælperbanken.  Her ser du 
listen igennem og ser om der er en 
aktivitet, som du gerne vil bruge lidt tid 
på sammen med andre hjælpere. Du 
klikker dig ind på aktiviteten og skriver 
hvad du godt kunne tænke dig at hjæl-
pe med. Hvis du hellere vil ringe til os i 
stedet for at skrive i felterne, er du me-
get velkommen til det. 
Telefonnumrene kan ses nedenfor. 
Ken Christiansen tlf. 24 23 71 79  /  Kristian Drey er  tlf. 22 45 21 69    
 
Hvad gør vi:  
Vi modtager en mail fra dig med oplysning om din interesse for at hjælpe 
med en aktivitet. 
Ca. en måned før aktiviteten skal gennemføres, kontakter vi dig telefonisk 
eller på mail for at høre, om du stadig er interesseret i at hjælpe. 
Det kan ikke være nemmere. Og selvom du har tilmeldt dig til en aktivitet, er 
du ikke mere bundet af tilmeldingen, at du kan takke nej, da noget kan være 
kommet i vejen. 
Hvis du engang i fremtiden ikke ønsker at være medlem af Hjælpebanken 
mere, kontakter du os blot på tlf. eller mail og så sletter vi dig i Hjælpeban-
ken. 
 
Vi mangler din hjælp og vi glæder os til din tilmel ding!  
Med venlig hilsen 
Ken og Kristian, NB’s hjælperbank 
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Nordborg 

NB træningsdragt 
NB shorts og T-shirt 

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

TILBUD 
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Fredag den 6. maj starter endnu et spændende projekt op i NB. Projektet er 
blevet døbt ”Teknik Fredag” . 
Teknik Fredag er et tilbud til alle aktive NB spillere mellem 10 og 14 år, både 
piger og drenge. 
Det vil foregå hver fredag på træningsbanerne ved NIC fra kl. 17.00-18.30. 
Første gang er den 6.maj og sidste gang før sommerferien vil være den 24. 
juni. Der vil være mulighed for omklædning før og efter træningen. 
 

Teknik Fredag er et tilbud og dermed helt frivilligt og uforpligtende. Det ene-
ste krav til deltagerne er, at de har mod på og lyst til at lære og blive bedre 
fodboldspillere. Træningen vil være detaljeorienteret. Det vil sige, at formålet 
med træningen er, at spillerne lærer at udføre fodbold-tekniske færdigheder 
korrekt og dermed beherske dem. Hovedvægten bliver lagt på færdigheder 
som diverse vendinger, finter, driblinger og spark. Vi tror på, at det er vigtigt, 
at spillerne kan udføre færdighederne korrekt, før de kan bruge dem i kamp-
situationer og udføre dem i fart. 
Så vidt muligt vil vi forsøge at tilrettelæggende træningen til den enkeltes spil-
lers niveau, så han/hun udvikles mest muligt. Træningen skal gerne motivere 
spillerne til at lære nyt og gerne inspirere til selvtræning. 
 

Deltagerne skal som nævnt være aktive NB spillere og være mellem 10 og 
14 år. Netop denne målgruppe, er valgt ud fra DBU´s anbefalinger i forbindel-
se med aldersrelateret træning. Disse anbefalinger siger, at børn lærer bedst 
i netop denne målgruppe. Desuden siger de, at en spiller skal gentage en 
færdighed op til 600.000 gange, før denne beherskes. Derfor vil mange bold-
berøringer være en hovedingrediens i træningen. 
 

Instruktørerne til Teknik Fredag vil være de to initiativtagere 
Carsten Schwaermer og Jesper Larsen, som begge er akti-
ve seniorspillere i NB. På sigt vil andre seniorspillere forhå-
bentlig agere ”gæstetrænere” til Teknik Fredag. Dette fordi, 
alle altid kan bidrage med noget, men også for at skabe en 
større sammenhørighed i klubben. Ungdomsspillerne kan få 
sat ansigt på og talt med seniorerne og omvendt. 
Inden længe vil alle trænere inden for målgruppen modtage 
en Teknik Fredag ”invitation”, som de vil dele ud til hver en-
kelt spiller. På forhånd tak for hjælpen til Ungdomsudvalget. 
 

Mød op med smil på læben og lyst til at lære fredag den 
6.maj kl. 17.00  -  vi glæder os til at se jer! 
 
Carsten Schwaermer og Jesper Larsen. Jesper 

Carsten 



Skal der festes? 
Vi udlejer: 

Borde, Stole 
Tæppeplader, Scene 

 

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

Tlf. 74 45 05 33 

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 
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Program 2011  
 

Torsdag den 19. maj  
Kl. 16.00 Fyraften i Ølteltet og pølseboden – specialpriser indtil kl. 19.00  
Kl. 19.00 Festpladsen  åbner med KJÆRS TIVOLI, FEST-I-BY-boder og 

Kræmmermarked 
Kl. 18.00 Sø-løbet starter og slutter på Festpladsen. Ruten er på 7,2 km 

og går hele søen rundt. Flotte præmier sponseret af Sportigan. 
Tilmeldingsgebyr 75 kr. 

Kl. 21.00 DE UNGES AFTEN  - Diskotek i Festteltet med vinderen af DM i 
mobilt diskotek: KULT              

Kl. 02.00     Festpladsen lukker 
 
Fredag den 20. maj  
Kl. 14.00  DAMEFROKOST  i Festteltet. Musik: TIP-TOP-PARTY-BAND. 

Billetter á 325 kr. kan købes hos MATAS i Nordborg og Nebeling 
i Guderup fra tirsdag den 26. april til mandag den 16. maj. 
Græsk menu, vin, øl og vand ad libitum indtil kl. 1 8.00 
Teltet åbner kl. 13.30  -  Frokosten slutter 18.30  

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

Kl. 18.30     Festteltet  åbner 
Kl. 20.00 TIP-TOP-PARTY-BAND spiller op til dans i Festteltet 
Kl. 02.00     Festpladsen lukker 
 
Lørdag den 21. maj  
Kl. 13.00 Festpladsen åbner med KJÆRS TIVOLI, FEST-I-BY-boder og 

Kræmmermarked 
Kl. 13.00  HYGGEEFTERMIDDAG med Bjarne Lisby og Sønderborg Har-

monikaklub i Festteltet. Amerikansk lotteri 
Teltet åbner kl. 12.30. Hyggeeftermiddagen slutter kl. 16.00 
Entré inkl. paneret schnitzel med ærter, brasede kartofler og sky-
sovs samt kaffe m/ hjemmebagte småkager: 100 kr. 
Billetter kan købes hos Super-Brugsen i Guderup og Kvickly i 
Nordborg fra tirsdag den 26. april til mandag den 16. maj. 

Kl. 18.30 HERREFROKOST i Ølteltet. Menu: Marinerede sild med løg og 
karrysalat. Stegt gris m/ marinerede kartofler, skysovs og blandet 
salat. En rigtig herremenu der leveres af JM-Madexpressen 
Billetter á 125 kr. inklusiv 1 genstand kan købes hos Shell i >>>  
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 Nordborg og hos frisør Sacha fra tirsdag 26. april til mandag den 
16. maj. 

 Arrangementssponsor: Shell i Nordborg 
Kl. 21.00    FESTAFTEN i Festteltet – fri entré 

Diskotek med vinderen af DM i mobilt diskotek: KULT og Kim 
Larsen kopien (Jan Fabricius)                                                          

Kl. 02.00 Festpladsen lukker 
 
Søndag den 22. maj   
Kl. 11.00 Fodboldturnering FEST-I-BY CUP for U10 drenge. 
Kl. 12.00 Festpladsen åbner med KJÆRS TIVOLI med nedsatte priser på 

alle de kørende forretninger. 
FEST-I-BY-boder og Kræmmermarked 

Kl. 12.00 GRATIS SILDEBORD i Ølteltet, som er sponseret af JM-
Madexpressen og Holm Pølser Sildebordet slutter kl. 13.30 

Kl. 14.00   Børneunderholdning  i festteltet. Fri entré 
Kl. 17.00 FEST-I-BY 2011 slutter 
 
Ret til ændringer i programmet forbeholdes 
Det er ikke tilladt at medbringe egne drikkevarer p å Festpladsen, i Festteltet og i Ølteltet. 
Tobaksrygning er forbudt både i Festteltet og Øltel tet. 

Glimt fra 
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Træn som de unge stjerner! 
Igen i år er det lykkedes NB at få 
DBU’s populære fodboldskole i 
uge 27 . I år præsenterer DBU’s fod-
boldskoler et tema, der giver deltager-
ne mulighed for at træne nogle af de 
unge landsholdsstjerners favoritøvel-
ser. 
Dagene på fodboldskolen bliver tilrette-
lagt således at en lille eksklusiv gruppe 
af DBU’s unge landsholdsstjerner har 
fået lov til at byde ind med deres favorittræningsøvelser. Deltagerne på 
DBU’s Fodboldskole vil på et af træningsmodulerne hver dag få lejlighed til at 
blive trænet i netop disse øvelser. 

 

Alt dette får du:  
• Diplom 

• Drikkedunk 

• Nye venner 

• En unikt designet Select fodbold 

• Landsholdets hvide udebanetrøje 

• En spændende uge med fodboldtræning og sjov 

• Børnebillet til LEGOLAND® (værdi 249 kr.) 

• En Arla Family-planner (A3-kalender til hele familien med vigtige datoer for året) 

• Kalenderen løber fra August 2011 til Juli 2012) 

Derfor:  
Skynd dig at købe din billet på www.billetnet.dk  i dag!  

Deltagere 
2010 
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Kampprogram Serie 2 
Hjemmekampe:

 
Udekampe:

 

Dag Dato  Kl.  Hjemmehold  Udehold  
Lør 09-04-2011 14:00 Nord-Als B Vejen SF 
Tor 21-04-2011 14:00 Nord-Als B Bov IF 
Lør 07-05-2011 14:00 Nord-Als B Vojens BI 
Lør 14-05-2011 14:00 Nord-Als B Toftlund IF 
Lør 28-05-2011 14:00 Nord-Als B Sønderborg Fremad 
Tir 14-06-2011 18:30 Nord-Als B Hjordkær UIF 
Lør 18-06-2011 14:00 Nord-Als B Team Vest 

Dag Dato  Kl.  Hjemmehold  Udehold  
Lør 02-04-2011 15:30 Toftlund IF Nord-Als B 
Søn 17-04-2011 16:00 Sønderb.Fremad Nord-Als B 
Man 25-04-2011 18:00 Hjordkær UIF Nord-Als B 
Lør 30-04-2011 13:30 Team Vest Nord-Als B 
Tor 19-05-2011 19:00 Vejen SF Nord-Als B 
Søn 05-06-2011 14:00 Bov IF Nord-Als B 
Lør 25-06-2011 13:30 Vojens BI Nord-Als B 

Søren, Bjarne og Birger er klar til at modtage tilmeldinger til året fodboldskole i uge 27 
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Fest-i-by afholdt Slagerparade 
Showet i Havnbjerg Skoles aula lørdag den 19. februar 2011 samlede ca. 
240 personer.   
 

En stor stab af hjælperne sørgede for at publikummerne foruden god musik 
også kunne glæde til ”lækkerier” i form af al slags drikkevarer, kager og ring-
riderpølser, som blev solgt i pausen og efter showet.  
 

Alt i alt et godt og hyggeligt arrangement som optakt af festsæsonen 2011. 
Nu glæder vi os til det ”rigtige”  Fest-i-by, som i år afholdes i dagene 19.-22. 
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Så er "NB vennerne fra dengang" atter på banen - eller mere præcist - nu er 
vi også klar med input fra sidelinjen! 
Tidligere har vi jo hørt fra en række dejlige venner, der alle var spillere i for-
skellige NB perioder - denne gang vendes tankerne så på trænerfronten, idet 
vi også her har mødt utrolig mange forskellige spændende og dygtige perso-
ner. Vi kunne helt sikkert nævne rigtig mange, MEN skal der nævnes én - ja, 
så er jeg overbevist om, at vi sikkert er mange (i hvert fald af os "gamle"), der 
hurtigt ville tænke på én specielt - han er uden tvivl en af de største træner-
personligheder NB har haft fornøjelsen af - succestræneren, der for første 
gang førte NB i serie 1 i 1989 - nemlig den karismatiske og altid humørfyldte 
Leif Jørgensen!  
 

De der kender Leif, vil også give mig ret i, at han var en træner helt ud over 
det sædvanlige, besiddende en unik entusiasme og en helt fantastisk positiv 
udstråling. Han berigede familien NB på bedste vis med sin viden & filosofi 
omkring fodboldspillet - alt sammen krydret med en fantastisk livsenergi og 
skøn selvsikker måde at være på - samt med stor evne til at inkludere alle i 
"NB teamet"…ja, jeg kunne nemt blive ved med at rose - for Leif tog virkelig 
alle i NB med storm, han var og er bare én af dem man med velbehag lytter 
til, hvorfor det så også er dejligt, at hans fortællelyst er stor. 
 

Uden at sige meget mere, vil jeg hermed give ordet til Leif….lune Leif om man 
vil. Så læn dig trygt tilbage - nyd Leif Jørgensen beretning og fornem stemnin-
gen fra dengang… 
 

 ”I 1987 var der afslutningsfest hos NB, 2. holdet havde haft en rigtig sjov og 
god sæson – alle var i hopla – der blev festet og fejret sammen med alle an-
dre hold i NB. Da klokken nærmede sig 22.05 ville deres træner hjem, så han 
sagde pænt farvel og forlod festen sammen med sin søde hustru. >>> 

Det går fremad 
- med arbejdet i ARKIVGRUPPEN. 
I skrivende stund er der ca.10 % af 
NB’s historiske materiale gennemset, 
og de ”vigtige og spændende” doku-
menter er gemt i års- mapper. 
 

En stor del af dette udvalgte materia-
le bliver også digitaliseret, og disse 
dokumenter bliver på et senere tids-
punkt tilgængelig for alle på nettet. 
                                                      P.G. 
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Leif Jørgensen 

Han gik over til sin Saab og så nu til sin store overra-
skelse at alle spillere fra 2. holdet stod og vinkede. 
Han startede Saab’en og kørte forbi spillerne og vin-
kende – men hva’ nu – de stod alle helt stille og glo-
ede – og så også skuffede ud ?????????? 
Hva’ var det sket ??? – Jo, spillerne havde klodset 
den forkerte Saab op !!!!!!!!!!!!!! 
Jeg kunne køre hjem og spillerne måtte over på par-
keringspladsen for at ”den forkerte Saab” kunne 
komme til at stå på asfalten igen !!!!!! (Red.: Inden 
Leif overtog NB’s førstehold, nød vort 2.hold godt af 
alles hans kompetencer) 
Velkommen til Nord-Als Boldklub, den bedste tid 
som fodboldtræner.” 
 

Hej Leif, tak for anekdoten  - rigtig dejligt at høre fra dig igen, fortæl os - 
hvad beskæftiger du dig med i øjeblikket ? 
Efter at have været pantefoged i mere end 25 år er jeg nu beskæftiget med 
socialt bedrageri hos Aabenraa kommune, hvilket er et spændende og udfor-
drende job. 
 

Hvor bor du nu – familie, kone / børn ? 
Jer er stadig bosiddende i Ulkebøl på samme adresse, Vestervang 38, hvor 
der er blevet serveret en del grillpølser med diverse tilbehør til fodboldspillere 
fra Nord-Als Boldklub. 
Jeg har samme chef som dengang i de glade NB-dage – dvs. Bodil styrer 
stadig med hård hånd, og Rikke og Lars er blevet voksne – er gift og har beg-
ge børn. Vi har 3 børnebørn og et nyt barnebarn er på vej. Indtil nu er der 2 
drenge, som begge er vilde med fodbold – og, og – tror sgu de har arvet mit 
talent, de er super gode !!!!!!!!!!!!! 
 

Hvornår var du træner i NB ? Hvorfor flyttede du fr a klubben ? 
Jeg var 3 år i Nordborg - 1987 - 1988 og så jubelåret 1989, hvor vi rykkede 
op i serie 1 efter en helt fantastisk sæson med et super, super godt hold. 
Ja, hvorfor stoppede jeg i grunden??  Har jeg også nogle gange spurgt mig 
selv om, men alt har jo en ende, og så fik jeg jo tilbudt et spændende træner-
job i Ulkebøl/Sønderborg. 
 

Men det var med blødende hjerte, da jeg forlod Nord-Als Boldklub, og jeg må 
i dag sige, at det er de 3 bedste og sjoveste år, jeg har haft som træner. Har 
været glad for alle de steder jeg har trænet og har stadig et super forhold til 
spillere og ledere fra dengang. Men NB er og bliver min klub! 
 
 

Vil du fortælle os lidt om dine højdepunkter i live t.. 
Thjaaa –  højdepunkter fra privatlivet eller det sportslige ????  
Jeg satser på det sportslige, og her er højdepunktet stadig de 3 forrygende år 
i Nordals, her passede det hele bare sammen. 
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Havde også nogle fantastiske år i SUB Sønderborg, hvor jeg i 1991 af Jyske 
Vestkysten blev kåret som månedens sportsnavn i august måned. 
Aabk var også et par sjove år, hvor vi bl.a. var på træningslejr i Italien, hvor vi 
spillede mod et italiensk 3. div. hold. Vi var rykket op og fik derfor af klubbens 
venner en træningstur som opstart på den nye sæson. 
Et højdepunkt for mig var også, da det gamle 1. hold fra 1989 mødtes til Fest 
I By for en del år tilbage og ved den lejlighed lammetævede det gamle Ulke-
bøl hold. Det var en fantastisk dag, og stor tak for dette arrangement, som 
jeres nuværende formand Jens Hansen havde fået stablet på benene. 
 

Den største oplevelse er dog stadig den dag i 1989, da vi rykkede op i serie 
1. Der var stakkevis af mennesker på stadion, der var vild stemning – og 
kæmpefest i klubhuset (Red.: Læs vort gamle hyggelige træ klubhus) – jeg 
tror ikke der kunne stoppes flere mennesker ind, der blev sunget og skålet, 
og vi festede til den lyse morgen. 

Hvilken tilgang har du til fodbold / sport i dag ? 
Jeg spiller ikke oldboys mere, det er sgu for farligt – når vi fra SUB mødte 
specielt Nord-Als var jeg jo konstant en jagtet spiller, alle midler blev taget i 
brug for at stoppe mig….. 
Nu tryller jeg kun til indendørs fodbold, og så har Bodil fået mig lokket !!!! Ja, 
ja – det er golf hun har lokket mig til (det kunne nu være sjovt at indføre en 
årlig golfturnering for spillere, der har eller har haft noget med NB at gøre – 
det må da være en opgave for vor gamle målmand Preben).  
Jeg er ikke træner mere – og dog, jeg hjælper en smule i Augustenborg, når 
mine børnebørn er til træning, og det er bare super dejligt. >>> 
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Hvad husker du tilbage på – når du tænker på tiden i NB? 
Fantastiske mennesker, glæde, sammenhold, nogle super dejlige piger 
(spillernes kærester), frivillige ledere, der ofrede alt for NB og så alle de dejli-
ge spillere, der var i seniorafdelingen - og det uanset hvilket hold de spillede 
på. 
Vi var én stor familie med et fantastisk klubliv, som blev bundet sammen i det 
dejlige klubhus, hvor vi alle blev forkælede. NB er også den klub som Bodil 
samt mine 2 børn - Rikke og Lars altid husker, som det bedste de har ople-
vet. Vi snakker stadig tit om de besøg vi havde på terrassen af en flok glade 
NB-spillere på vej hjem fra kamp – så ringede vi ofte til Bodil og bad hende 
tænde grillen, og så var der liv og glade dage i Ulkebøl, inden turen gik vide-
re. 
I de 3 år jeg var der, havde jeg jo nogle fantastiske mennesker med på sideli-
nien. Der var jo Johannes som mødte til træning og kamp – et fantastisk 
menneske som ordnede alt – jeg skulle bare koncentrere mig om at træne 
drengene, og gjorde jeg det ikke ordentligt, ja, så fik jeg det sgu at vide af 
Johannes. 
Kjeld Høi den store mand som var en kanon humørbombe, og en person der 
altid var klar til hjælpe - og som overraskende nok havde fodboldforstand 
(han er jo lærer). 
Brian Olsen 2. holdstræner – det er fantastisk at have en trænerkollega, som 
man fuldt og fast kan stole på og diskutere med – en rigtig guttermand 
(selvom han ikke kan spille fodbold). 
Formand for seniorudvalget – hr. Jørn Nissen der konstant satte sig selv på 
1. holdet, men heldigvis var det mig der bestemte, så Jørn - han kunne kon-
centrere sig om det store arbejde, han lavede rundt omkring holdet 
Formand Børge Zanchetta og kasserer Anders Ebsen, de fulgte os i tykt og 
tyndt – de var bl.a. med til alle udekampe, hvor de dog kørte selv, ingen turde 
køre med dem – det var et eller andet med, at Anders kom til at køre den for-
kerte vej i en rundkørsel, til stor fortrydelse for vor politi-formand Børge. 
Jeg kunne jo blive ved med at nævne navne, men jeg er sikker på, at dem 
jeg tænker på også godt ved det – I har alle været de bedste. 
 

Har du kontakt til nogen fra ”dengang” - eller det Nordalsiske / ikke 
nødvendigvis NB relateret ? 
Har man først været i NB, vil der altid være ”nogen” man har kontakt med, 
man møder jo sine gamle spillere alle mulige steder. Der er jo også noget, 
der hedder Nordals Festival – det plejer sgu at være hyggeligt! 
Mit trænerjob i NB har givet mig/os en fantastisk gave – Per og Conni Kolmos 
samt deres dejlige unger - de er blevet mere end ”kontakt”, de er faktisk ble-
vet en del af familien - vi har holdt sammen i tykt og tyndt siden de glade NB-
dage, så tak til NB at i ”gav” os Per og Conni.  
 
Leif - lige til slut vil vi gerne vide, om du har e t livsmotto ?   
Jamen det har jeg da….husk på..solen står op hvert morgen !  >>> 



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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SPORTEN har her til sidst et ”bonusbillede/avisudklip” til Leif. 

Og lad mig da lige slutte med en lille historie: 
Forleden da jeg sad på en hyggelig café, mærkede jeg pludselig, at jeg hav-
de frygtelig luft i maven. Musikken var høj – meget høj, og jeg sørgede for at 
”slippe min vind”, så det passede med musikkens rytme. 
Efter et par sange, lettede det virkelig, at jeg følte mig meget bedre tilpas. 
Jeg drak min kaffe og opdagede pludselig, at alle i caféen stirrede på mig.…. 
Det var i dét øjeblik, at jeg huskede, at jeg sad og lyttede til min iPod!!! 
 

Leif – du skal have tusinde tak for alle ordene, di n sympatiske måde at 
være på - og turen tilbage i tiden, det var fantast isk at høre fra dig! 
Hele familien NB ønsker dig og dine nærmeste alt det bedste for fremtiden, 
og ja – det kunne da være både sjovt og spændende med en årlig golfturne-
ring for spillere/trænere, der alle har eller har haft noget med NB at gøre, her-
med et opråb til vore NB golf-entusiaster om evt. at tage golf bolden op, hvis 
muligt! 
Slutteligt vil jeg også på hele NB’s vegne sige tak til dig, Leif - fordi du  i sin 
tid valgte NB  samt fordi du gav os  og delte ud af din positive karma …og 
vær sikker på, at dine ord er blevet husket – specielt din ofte afsluttende sæt-
ning, uanset den enkelte kamps vigtighed… 
Husk venner, det skal være sjovt at spille fodbold! 
                                                                                                            Jesper Thomsen 
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Sæt   i kalenderen!Sæt   i kalenderen!Sæt   i kalenderen!Sæt   i kalenderen!  

Dato Tid 

Hver onsdag 18.30 

7. maj 14.00 

19. - 22.  maj  

2. juli 2011 ? 

Sted  Arrangement  

Havnbjerg skoles aula Øens bedste Lottospil  

NIC Serie 2  -  Vojens BI 

Luffes Plads Nordborg FEST-I-BY 

NIC + ? NB-DAGEN 

Fra fredag 6. maj 17.00-18.30 NIC Teknik-Fredag (til 24. juni) 

21. april 14.00 NIC Serie 2  -  Bov IF 

9. april 14.00 NIC Serie 2  -  Vejen SF 

6. maj 19.00 ? Kvartalsmøde i Club 22 

14. maj 14.00 NIC Serie 2  -  Toftlund 

28. maj 14.00 NIC Serie 2  -  Sønderborg Fremad 

14. juni 14.00 NIC Serie 2  -  Hjordkær UIF 

NB Skole Cup for 43. gang 
I dagene 18. – 20. marts blev NB’s in-
dendørs fodboldturnering for skoleklas-
ser afholdt i Nordals Idrætscenter. 
I alt deltog 102 hold i turneringen, der 
som vanlig blev afholdt i en hyggelig at-
mosfære. 
 

Stævnets største udfordring kom i foræl-
dre / lærer rækken. To forældre hold 
havde i dagene op til stævnet meldt af-
bud. Dette blev ikke betragtet som et 
større problem. Men da et tredje foræl-
drehold så valgte at udeblive uden af-
bud, blev stævneledelsen for alvor ud-
fordret. >>> 

Nordborg 0.A vandt lodtrækning om 500 kr. 
til ”klassekassen”, skænket af SYDBANK 
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Ansvarlig redaktør 
Distribution 

: Peter Glock 
: Ib Anthony 
: Benny Jørgensen 

74453179  
74450500 
60173180 

peterglock@bbsyd.dk 
ianthony@mail.dk 
xpost@sport.dk 

De 2 puljer skulle nu sammenlægges til én mens der blev spillet kampe. 
Forældre og lærer på de deltagende hold tog det dog med et smil, selv om de 
kom til at spille betydelig flere kampe end forventet ved ankomst i NIC. 
 

For at gennemføre sådan et stævne skal der bruges mange frivillige hjælpe-
re. Heldigvis har NB en hjælperbank, hvorfra en del af de 36 hjælpere blev 
fundet. Har du lyst til at hjælpe 2-3 timer ved næste års Skole-Cup eller hjæl-
pe ved en af de mange aktiviteter NB afholder i løbet af året, er du velkom-
men til at kontakte Ken Christiansen eller Christian Drejer som administrerer 
Hjælperbanken. 
                                                                                                                                Michael Werner 

Præmieoverrækkelse ved Skole Cup 2011 


