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Fest i by 2011 er netop slut 
Dette års byfest har samlet set været et rigtigt godt arrangement. Vejret 
var godt, programmet var godt, PR var god, stor opbakning fra sponso-
rer, tivoli stillede med alt tænkeligt gøgl og de enkelte programpunkter 
var en succes og havde stor tilslutning. Så giver dette forhåbentligt også 
en god skilling til klubkassen. Hvor meget fest i by kaster af sig, er i skri-
vende stund ikke gjort op. Men det bliver et fornuftigt resultat. Så meget 
tør jeg godt afsløre. 
 

Jeg har ikke noget imod, at gæsterne til fest i by ikke mærker, at det kræ-
ver en stor indsats af NB for at afvikle en stor byfest.  Men alt dette kom-
mer ikke af sig selv. Mange mennesker er involveret som hjælpere og 
ledere. Uden disse frivilliges engagement og indsats var der ingen byfest 
og i øvrigt ingen andre arrangementer i NB-regi. Dette vil jeg gerne slå 
fast overfor klubbens interessenter – lige fra forældre til sponsorer.  >>> 

NB’s U10 fik en 3. plads ved FEST-I-CUP 2011   
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Forårssæson 2011  
Vi er godt og vel halvvejs i forårssæsonen og har på nuværende tidspunkt 
mødt rækkens øvrige hold. Det har været en start noget op ad bakke, men 
lyset skimtes forude. Efter sidste sæsons smuttur i serie 1, har forårets for-
nemste opgave været, at bygge et nyt hold op. Vi skulle have tanket selvtillid 
og moral efter efterårets svære kampe, samtidig har vi skullet spille mange 
nye ind på holdet. Vi er ikke helt i mål endnu, men spillet på banen bliver 
bedre og bedre. Status er dog, at vi efter 8 kampe har fået skrabet 10 point 
sammen så vi er langt fra i mål endnu. Gudskelov er rækken i år så åben, at 
alle slår alle, undtagen Sønderborg Fremad som snart øjner oprykning til se-
rie 1. Det gør selvfølgelig det hele mere spændende og der er ikke mange 
point fra sidste pladsen til 2 pladsen. 
 
Vi har efterhånden fået bygget et homogent og kontinuerligt hold op. Hvilket 
brugen af kun 16 spillere på førsteholdet pt vidner om. Alle kæmper for alle 
og udviser ejerskab for holdet. De mange individualister er byttet ud med et 
samhørigt hold der sammen kæmper for NB´s og holdets ære. Dette betyder 
dog også, at vi ikke har spillerne der på egen hånd kan afgøre kampen og 
derfor er det hele holdets opgave, at bakke op om hinanden og løbe de eks-
tra meter der kræves. Her skal der lyde en stor cadeu til holdets nye spillere 
som med sindsro og smil på læben, har taget udfordringen op og spillet sig til 
en fast del af 1. holdet. Hver at bemærke er også, at mange af de nye ikke 
har spillet meget andet end serie 5 før. Taget det i betragtning må man tage 
hatten af for deres vilje og indstilling. 
 
2. halvdel af forårssæsonen er lige begyndt og vi er startet ud med, at hente 
4 point. 1 point mere end, hvad vi fik i første halvdel. Det lyder måske ikke af  

Derfor: En kæmpe tak til alle ledere, hjælpere og s ponsorer i årets 
fest i by – jeres bidrag og indsats har været enorm ! 
 

Allerede inden og under fest i by er komiteen i gang med planer og tiltag for 
næste års byfest. Sådan er det. Så bededagsferien i 2012 står igen i byfe-
stens tegn. Derfor vil jeg benytte lejligheden til at opfordre endnu flere til at 
melde sig som hjælper i NB. 
 

På NB’s hjemmeside www.nordals-boldklub.dk kan du melde dig i hjælpe-
banken og du kan også finde oplysninger om arrangementer og kontaktper-
soner. Vi vil så gerne være flere… 
 

Hvis du er i tvivl om, hvordan byfesten er gået eller af en eller anden grund 
ikke kunne deltage, så besøg fest i by på hjemmesiden http://www.festiby.dk 
Her kan du bl.a. se billederne fra årets fest i Nordborg. Afsæt god tid. Der er 
mange fotos! 
                                                                                           Jens Hansen, formand 
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Serie 2 holdet bagerst fra venstre: Kristian Dreyer, Brian Paulsen, André Berglund, Lasse Møller, 
Bülan Cihan, Carsten Schwaermer, Christian Stampe, Dennis Nielsen, Hennig Carlson og René 
Schwab. Forrest fra venstre: Klaus Kjærgaard, Jesper Larsen, Martin Sigsgaard, Jakob Steinvig, 
Okan Sahin, Rasmus Rieck og Martin Nissen 

Serie 5 holdet ligger i skrivende stund på en flot 2. plads i rækken 

det vilde, men det ekstra point fik vi over et hold der i den første kamp slog os 
4-0 og pt ligger på 2. pladsen. Så jeg syntes det vidner om et hold i fremgang 
og jeg har en forventning om flere point i de kommende kampe, samt opfyld-
ning af målet for sæsonen: Forbliven i serie 2. 
Igen vil jeg godt slutte af med, at takke alle vores trofaste støtter til hjemme-
kampene. Ungdomsspillere, trænere og forældre for deres arbejde omkring 
indløb på banen samt vores altid glade og arbejdsomme klubhusfolk. 
Det er bare kanon og skaber nogle super rammer på Langesø stadion. 
                                                                                                                               Seniorudvalget 
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Schwaermer afløser Dreyer  
Når den igangværende serie 2 sæson er færdigspillet, vil NB´s 1. hold være i 
besiddelse af en ny træner.  
 
Kristian Dreyer har på grund af arbejdspres 
valgt at sige stop. Kristian har gjort et kæmpe 
stykke arbejde, siden han i foråret 2010 over-
tog et nyoprykket serie 2 hold, som han 6 må-
neder senere gjorde til et serie 1 hold. Kristian 
tilhører dermed en meget eksklusiv klub, med 
kun to medlemmer: Trænere der har ført NB 
i serie 1. Der skal lyde en stor tak til Kristian 
for indsatsen.   
 
Mens det ene øje fælder en tåre, så smiler 
det andet enormt! 
 
Det er en stor fornøjelse at kunne præsentere: 
Carsten Schwaermer, som ny 1. holds træner. 
Carsten var den absolutte første prioritet, da 
den nye træner skulle findes. Carsten er en 
meget respekteret person i spillertruppen og 
en person der har prøvet mere end de fleste i 
fodboldverdenen. Vi glæder os og det gør 
Carsten også og han udtaler:  
 
”Så blev det min tur til at blive 1. holds træner 
i NB, en opgave som jeg ser meget frem til at 
overtage fra midten af juli. Jeg har allerede 
tidligt på sæsonen sagt ja til opgaven, da det 
for mit vedkommende ikke er afgørende om 
det er i serie 2 eller serie 3 holdet spiller. Jeg 
håber naturligvis, at holdet bliver i serie 2 og 
pt. ser det godt ud, da holdet har løftet sig i de 
seneste kampe. 
 
Jeg håber at se så mange som muligt til første træning den 19. juli kl. 19.00, 
så vi kan komme godt i gang. Det der allerede nu er dejligt at se, er den gode 
tilskueropbakning, som er til hjemmekampene. 
Jeg håber vi i efteråret kan spille en god gang fodbold, så alle har lyst til, at 
komme igen” 
 

Vi ønsker Carsten held og lykke! 
                                                                                                                            Seniorudvalget 

Christian 

Carsten 



www.danskebank.dk  
 

Tænk på penge 
når det passer dig... 
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Ledig 

reklameplads 
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Husk ”klippekortet”  
NB og Frisør Sacha  på Storegade i Nordborg har en samarbejdsaftale, hvor 
både klub og medlemmer kan nyde godt af ordningen. Denne ordning løber 
også i 2011 og i 2012. 
Afleverer man sit særlige NB-klippekort efter en klipning får man således et 
klip i kortet. Er kortet fyldt med 5 klip får man 25 kr. i rabat på denne 5. klip-
ning. Herefter beholder Frisør Sacha kortet og man modtager et nyt kort. 
Nord-Als Boldklub modtager ligeledes 25 kr. i sponsorstøtte for hvert ”fyldt” 
kort med 5 ”klip”. Klippekortet fås ved henvendelse til Frisør Sacha. Så husk 
at bruge kortet til gavn for både dig og NB. 

Nord-Als Boldklub takker for støtten! 

Glimt fra Fest-i-by 2011  
Husk og kik www.festiby.dk , der er ”hundrede af billeder” fra byfesten! 
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Stående fra venstre: Kasper Daabech, Janick Rasmussen, Jesper Damberg, Martin Carl, Tobias 
Berndt, Filip Hellesøe og træner Bjarne Østergaard 
Siddende fra venstre: 
Benjamin Wind, Kevin Werner, Bo Larsen-Ledet, Rasmus Wind, Arman Tijing og Casper Wind 

Her en situation fra topkampen mod Vojens GIE, hvor modstanderen midt i 
anden halvleg scorede til 0-1, men kampen endte 4-3 til NB!   
I skrivende stund har holdet en topplacering i rækken med 6 sejre og en gang 
uafgjort i 7 kampe. 
 

Godt klaret gutter! 

Lidt om NB’s U17 
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Nordborg 

NB træningsdragt 
NB shorts og T-shirt 

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

TILBUD 
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Oldboysholdet ligger (*uge 22) i skivende stund på en 4. plads i rækken 

Veteranholdet ligger *i skivende stund på en 8. plads i rækken 

Superveteranerne ligger *i skivende stund på en 6. plads i rækken 

Sådan går det med oldboysholdene  



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 

  

  

  

Hold din næste fest eller arrangement i hyggelige omgivelser 
Top kvalitet og super service 

● 
Brunch, Bryllupper, Fødselsdage, Konfirmationer, Barnedåb 

Receptioner, Jubilæer, Store og små fester, Mindehøjtideligheder 
● 

Vælg mellem 3 forskellige lokaler  -  store og små 
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Senior damer 
Vi startede træningen midt i marts og der var så 15 motiverede spillere som 
var klar til at starte en ny sæson. Vi måtte så desværre se bort fra Pernille 
Wind da hun var flyttet, men havde så fået et par nye spillere, som var flyttet 
til. Vi har indtil videre spillet 3 turneringskampe. Det er blevet til 2 sejre og et 
knebent nederlag til Dybbøl. 
Det har resulteret i en indtil videre flot 3. plads. Vi har i år en utrolig bred trup 
med som sagt 15 mand. Det gør jo så at vi står og skal lade nogle sidde over 
ved hver kamp, men det har ikke været noget problem indtil videre. Pigerne 
samarbejder og det gør det hele lidt nemmere som træner. Vi har det rigtig 
sjovt på holdet, både spillere og trænere imellem. 

 

Vi synes der er en meget åben dialog imellem spillere og trænere, og det er 
utrolig vigtigt, mener vi. Der skal rigtig snakkes ud når man er til træning, men 
jeg må sige at når vi træner, så er pigerne meget seriøse, og der bliver gået 
til den hver gang til træning. Vores mål er da klart at blive minimum nummer 
2, og det skulle der også være en go mulighed for i år. 
 

Der skal også lyde en stor tak til vores trofaste publikum. Synes det er helt 
fantastisk at der kommer så mange og ser vores hjemmekampe, det gir os 
lige det sidste kick til at gøre det ekstra inde på banen.  

Brian Wind og Søren Sørensen 

Bagerst fra venstre: Brian Wind, Tanja Nørregård, Mette Jepsen, Annasofie Witte, Malene Paul-
sen, Malene Koch, Tina Moos. Forrest fra venstre: Dorte Fine, Charlotte Behrendtz, Cecilie Es-
bjerg, Mette Behrendtz 



Træning U7 drenge 
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HOLD TRÆNERE TRÆNINGSDAG/TID 

U6 Drenge og Piger  

Årgang 2005 
Lars Plaetner Mandag 

Kl. 17.00 – 18.00 
U7 Drenge og Piger  

Årgang 2004 
Henrik G. Andersen 

Rune 
Tirsdag 

Kl. 17.30 – 18.30 
U8 Drenge og piger  

Årgang 2003 
Morten Bødker 
Arne Frederiksen. 

Mandag 

Kl. 17.00 – 18.00 
U9 Piger  

Årgang 2002 
Lars Jensen 

Lars Petersen 

Mette Behrendtz 

Tirsdag 

Kl. 18.00 – 19.00 

U9 Drenge + U10 Drenge  

Årgang 2002 / 2001 
Hans Jørgen Hansen 

Lars Tonnesen 
Tirsdag og Torsdag 

Kl. 18.00 – 19.00 
U11 Drenge  

Årgang 2000 
Knud Asmussen 

Frank Andersen 
Tirsdag og Torsdag 

Kl. 18.30 – 19.45 
U13 Drenge 7. mands  

Årgang 1998-1999 
Jesper Kirkegaard 

Dan Nielsen 

Ejner Hansen 

Tirsdag og Torsdag 

Kl. 18.00 – 19.30 

  
U13 Drenge 11. mands  

Årgang 1998-1999 
Jesper Kirkegaard 

Dan Nielsen 

Ejner Hansen 

Tirsdag og Torsdag 

Kl. 18.00 – 19.30 

U14 + U15 Drenge  

Årgang 1997 / 1996 
Lars Møllerskov 

Torsten Sacha 
Mandag og Onsdag 

Kl. 16.30 – 18.00 
U17 Drenge  

Årgang 1995 / 1994 
Bjarne Østergaard Tirsdag og Torsdag 

Kl. 17.00 – 18.30 
U11 Piger  

Årgang 2000 
Christian Mikkelsen Mandag og Onsdag 

Kl. 18.00 – 19.00 
U13 Piger  

Årgang 1998-1999 
Kenneth Kallesen 

Kurt Kallesen 
Mandag og Onsdag 

Kl. 18.00 – 19.00 
U15 Piger  

Årgang 1997 / 1996 
Michael Erdmann 

Kurt Christensen 
Mandag og Onsdag 

Kl. 18.00 – 19.00 
Teknik Fredag  

For alle mellem 10 og 14 år. 
Jesper Larsen 

Carsten Schwaermer 
Fredag 

Kl. 17.00 – 18.30 

Trænings tider for ungdomshold i foråret 2011 
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Besøg fra Tyskland  
Som nogen af jer måske bemærkede, havde vi besøg af vores Oldboys ven-
skabsklub VFL Tremsbüttel i forbindelse med Fest-I-By. 
Kontakten fik vi gennem en tidligere NB'er Hajo, som spillede en sæson på 
Veteranholdet. I mellemtiden er han flyttet tilbage til Tremsbüttel. Hajo og 
vores tidligere Veteranholdleder Gunnar har holdt kontakten siden vores be-
søg hos dem sidste år. 
I mellemtiden er "Manager der Alt-senioren, Mike Störmer" også kommet på 
banen, både bogstaveligt talt, og når vi snakker om vores samarbejde. 
Tremsbüttel er beliggende nord for Hamborg. Hvis det har interesse kan i 
besøge deres hjemmeside: http://www.vfltremsbuettel.de/fussball/ 

6 af de 16 mand fra Tremsbüttel ankom allerede torsdag før Fest-I-By. De 
blev budt velkommen og indkvarteret i NIC. Om eftermiddagen dagen efter 
ankom den resterende del af holdet. Vi havde arrangeret en mindre grill fest, 
for at byde dem velkommen. 
Om aftenen slæbte vi dem så med til FestIby for at opleve lidt dansk hygge. 
Jeg tror de hyggede sig sammen med os og de piger, der var tilbage efter 
Damefrokosten. Jeg mener også at vide, at nogle af vore tyske venner ikke 
kom i seng kl. 24, som vi ellers anbefalede. 
 

At komme i seng i ordentlig tid havde vi anbefalet, fordi vi næste dag havde 
det store brag af en venskabskamp. Vi mente at have opskriften klar til at slå 
dem: Vi spillede 3 halvlege a 20 minutter. Og ja, vi ved godt det ikke hedder 
halvlege, når der er 3 af dem. Men det kalder vi det nu alligevel. Idéen var at 
NB's Oldboyshold som regel vinder 3. halvleg.  

NB og VFL før udfordringerne på Langesø Stadion om lørdagen  
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Tremsbüttel viste os dog hurtigt, at vi ikke har patent på den 3. halvleg. 1. 
halvleg vandt vi 2-0, 2. halvleg tabte vi 0-1 mens vi blev lammetævet 3-1 i 3. 
halvleg. Vi fik også tid til en hurtig gang "Penalty Schießen", som endte uaf-
gjort. "Penalty Schießen" er en slags straffespark, men udført efter samme 
regler som straffeslag i ishockey. Det endte uafgjort. Takket være dommer 
Kurt Christensen, blev det alt afviklet i en god og fordragelig tone. Efter præ-
mieoverrækkelsen var det tid til en god frokost fra NIC's cafeteria, inden vi gik 
over til lidt hyggeligt samvær om eftermiddagen. Det kunne man måske pas-
sende kalde 4. halvleg. Undervejs fandt vi så ud af navnene på Tremsbüttel 
spillerne. Det er rimeligt nemme navne at huske. Navne som "der weiße Hai", 
"der Präsident" eller "Chancentod" er nemme at huske. "Chancentod" kaldte 
de for øvrigt deres topscorer med 33 mål. 

Derefter blev der indlagt en mindre pause, således at Tremsbüttel spillerne 
kunne komme lidt til hægterne, inden det gik løs til Herrefrokosten ved FestI-
by. Fest-I-By komitéen havde fået plads til os i teltet sammen med de øvrige 
deltagere, og.. igen... jeg tror Tremsbüttel spillerne havde det "gemütlich". 
Blandt andet skulle "Manager der Alt-Senioren, Mike Störmer" banke syvtom-
mer søm i en planke mod en irlænder! 
Dagen efter blev det stadig diskuteret, hvem der vandt denne konkurrence. 
 

Søndag formiddag ved 11 tiden tog vi afsked med Tremsbüttel. Jeg synes 
faktisk, de så forbavsende friske ud. Inden de forlod Nord-Als forsikrede de 
os om, at arrangementet havde været rigtig godt, og at de glædede sig til at 
se os næste år i Tremsbüttel. 
 

Den ros tilfalder Gunnar, Bjarne, Mogge og Thorsten som har arrangeret op-
holdet! 
                                                                                     Erik R. Jensen, oldboysformand 

Spillerne har taget opstilling til præmieoverrækkelsen. Ob-formanden Erik havde præmier til 
begge hold, flotte og ”tunge støbejerns plader” med indgraveret tekst ”1. Sieger” og ”2. Sieger”. 
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U11 & U13 piger 

U11 & U13 piger startede sæsonen op på en sne fyldt bane tilbage i uge 9. 
De kolde fødder og snuder blev hurtigt til en masse latter og drillerier.  
Uanset hvordan vejret var, eller om man havde været til en anden sport før 
træningen, kom de trætte og alligevel havde de mod på at træne endnu en 
time. 
Efter snart 1½ år som træner for disse piger er jeg blevet meget positivt over-
rasket over, hvor stor og god en opbakning der er fra forældrene til kørsel og 
hjælp til diverse ting. 
 
Forældre som spillere står tit i kø til kamp og er ivrige efter at spille med på 
banen. Gode tilråb og positive kommentarer kommer altid fra forældrene og 
medspillerne før, under og efter kampene.  
 
Jeg har oplevet en stor tilgang på U11 holdet, lige siden jeg startede, og selv-
om de ikke er den nye Messi fra første dagen, så vil jeg mene at der er man-
ge der har et boldøje, nogle hårde spark og meget at byde ind med. 
Enten er det personlige og sjove ting, eller et godt spil, samt et flot mål der får 
pigerne til at klappe, grine og smile efter en god træning. 
 
Sæsonstarten har ikke været særlig opløftende hvad angår resultaterne, men 
af de modstandere vi har mødt, må jeg sande at vi er det hold der har spillet 
bolden bedst rundt. 
Nu skal vi bare have skudtræning og konditionen lidt bedre med, så er jeg 
også sikker på at vi vinder kampe. 
                                                                                                  Kenneth Kallesen 
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Målmandstræning 
Nu er der mulighed for at få specialtræning som 
målmand. 
 

Hver torsdag i de lige uger vil René Schwab være 
på anlægget fra kl. 18.00 til 19.00 for at hjælpe dig 
til at blive en bedre målmand. 
 

Tilbuddet gælder for alle piger og drenge i afdelin-
gerne U10 til U17. 

Teknik Fredag er kommet flyvende i gang og i skrivende stund er den afviklet 
to gange. Tilslutningen til, projektet har været rigtig flot. Den første gang hav-
de hele 25 unge NB spillere fundet vej til banerne ved Idrætscentret og an-
den gang mødte 16 spillere op. Anden gang var der 5 nye spillere i forhold til 
første gang, så det vil sige at 30 unge NB spillere har deltaget. 

Deltagerne ved første træningsdag 
 
 

Rigtig flot opbakning. At deltagerantallet vil være svingende er logisk, da fre-
dag aften ofte indeholder andre arrangementer. 
Vi er meget tilfredse med starten af projektet og meget glade for den store 
opbakning. >>> 
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Det er dejligt at se de glade unge 
spillere, som alle sammen kommer 
med godt gåpåmod og masser af 
godt humør. Vi har i hvert fald haft 
det sjovt hver gang og det regner vi 
med vil fortsætte. 
 
Efter hver træning samler vi spillerne 
og hører hvad de synes om dagens 
program. Vi lytter meget gerne til 
spillernes ønsker, da træningen 
gerne skal motivere dem, til at træ-
ne endnu mere (selvtræne) og der-
ved blive dygtigere. Vi har indtil nu 
kun fået positive tilbagemeldinger 
fra spillere og forældre. Vi hører 
dog stadigvæk gerne på ris og ros. 
 

Træningen er og vil fortsætte med, 
at være detaljeorienteret. Der vil 
derfor ikke være noget løb som så-
dan, så derfor er det en fordel at 
spillerne er klædt godt på, så de 
ikke fryser. Kunsten ved detaljeori-
enteret er træning er, at spillerne 
ikke keder sig. Derfor vil vi hver 
gang forsøge at gøre øvelserne lidt 
anderledes og udfordre den enkel-
te. Vi vil hver gang lave opvarm-
ning, som foregår med en bold, da 
mange boldberøringer er vigtige. 
Herefter vil vi fokusere på inder-
sidesparket, som efter vores me-
ning er fodboldens vigtigste red-
skab. 
 

Efter øvelser, hvor indersiden ind-
går, vil øve finter, vendinger og 1. 
berøringer. Til sidst slutter vi af med 
jonglering og en lille konkurrence, 
forskellig fra gang til gang. Trænin-
gen vil altså indeholde de samme 
elementer hver gang, dog på for-
skellig måde. Vi tror også på, at 
genkendelighed i træningen er en 
god ting for de unge spillere. 
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Er du en frisk pige mellem 6 og 12 år?  
Så mød op den 16. juni da lander Pigeraketten ved Nordals Idrætscenter kl. 
17.00 og den bliver indtil kl. 20.00 så kom og få nogle forrygende sjove timer. 
På Pigeraketten kan du prøve at: 
- Spille fodbold på Saturn 
- Køre rundt i det store Månehjul 
- Drible på Mælkevejen 
- Få varmen på solen 
- Og meget mere 

Det er helt uforpligtende at møde op! Det er gratis og du må tage alle dine 
veninder med! 
Du skal bare møde op fra starten af, når Pigeraketten letter, så du er sikker 
på at nå at få prøvet alle de sjove og spændende aktiviteter! 
                                                                                                          Preben 

I øvrigt er gentagelser vigtige, da en færdighed, som for eksempel inderside-
sparket, skal gentages mindst 600.000 gange før den beherskes. 
 

En sidegevinst ved Teknik Fredag, er at de unge spillere får sat ansigt på og 
får kendskab til spillere fra andre afdelinger end deres egen. Vi tror på, at det 
er en god ting for klubben, at spillere på forskellige alderstrin kender hinan-
den. Derfor vil forskellige seniorspillere agere gæstetrænere. Den første vil 
være André Berglund, som vil kigge forbi tredje gang Teknik Fredag løber af 
stablen. 
 

Teknik Fredag afholdes hver fredag fra kl. 17.00 til 18.30, dog undtagen fre-
dag d. 10. juni. Sidste gang inden sommerferien er d. 24. juni. 
Vi glæder os fortsat til, at se unge glade NB spillere om fredagen. 
Rigtig god sommer! 
                                                                                      Carsten Schwaermer og Jesper Larsen 
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Det var en mørk og stormfuld aften….jeg sad trygt i min stue alt imens jeg 
flygtigt hørte stemmerne fra fjernsynet, jeg kunne høre en betjent, som var i 
færd med at irettesætte og præcisere paragrafferne overfor nogle tvivlsomme 
typer. Der var noget beroligende ved betjenten, og et eller andet genkendeligt 
ved hans retfærdige og lidt dybe stemme, samt den bestemte og sikre måde 
at agere på…Min interesse for skærmen og TV2’s Station 2 blev større 
….jamen for pokker – kender jeg ikke ham…hmmm, hvis nu fuldskægget 
ikke var der, jo for sat.. da – det er da Morten C …jeg syntes nok betjenten 
virkede som en rigtig fin fyr ! 
 

Morten Christensen  havde jeg fornøjelsen 
af at spille sammen med i midt halvfemser-
ne, han var en rigtig stærk krumtap i  for-
svaret på NB’s førstehold – og én der kunne 
sætte kulør på et hold både på banen og i 
omklædningsrummet, idet Morten er en me-
ningernes mand, der forstår at ytre sig på 
behagelig vis. Lad os derfor høre lidt til poli-
tibetjent og tidl. NB’er Morten Christensen.. 
 

Hej Morten, det er sørme længe siden vi 
sidst har snakket, vi håber du har det 
rigtig godt - ja nu har vi jo fundet ud af, 
at du arbejder ved politiet.. 
Vil du ikke fortælle os lidt om dig selv / 
familien - din karriere & dit job pt. - samt 
selvfølgelig hvad du tænker på, når tan-
kerne falder tilbage på NB-tiden ? 
 

Hej Jesper, ja det er sørme længe siden, men hvilken tid! 
Først skal her lyde en tak for godt arbejde i den gamle klub til alle rødderne 
jeg kender, og som jeg af og til læser om i Sporten. Mine forældre plejer at 
være flinke til at gemme bladene, så jeg kan læse dem, når jeg i ny og næ 
ligger vejen forbi Nordborg … det er altid glædelig læsning. Og ja, en gang 
NB’er – altid NB’er! 
Hvad angår dit spørgsmål, ja så skal jeg efter bedste evne prøve at berette 
lidt …I første omgang lidt om tiden efter NB. 
 

Jeg flyttede fra Nordborg til København i 1995, hvor jeg fik job som talsmand 
for de værnepligtige i hæren … imens jeg selv var værnepligtig. Et job som 
jeg bestred i 2½ år. Årene der fulgte, bød på flere rygsæksrejser til Asien, 
Mellemøsten, Oceanien og diverse Stillehavsøer. Når jeg ikke rejste rundt i 
verden, arbejdede jeg med adfærdsvanskelige unge i Københavns sydvest 
kvarter, samt som lærervikar på Frederiksberg. >>> 
 
 

 

 



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 
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Derudover havde jeg i et års tid fornøjelsen af, at arbejde sammen med Mi-
chael Wikkelsøe på et par pubber i Irland, hvor han boede og arbejdede igen-
nem mange år. Det gik ikke stille af sig, som vi siger, når nogen spørger. 
 

I 2004 startede jeg så i Politiet, hvor jeg de efterfølgende 5 år arbejdede i 
Københavns Politi på Station Bellahøj. Det var 5 år med mange gode og til 
tider hæsblæsende oplevelser på Nørrebro, herunder bl.a. rydningen af Ung-
domshuset i 2006. 
 

I mellem tiden er jeg flyttet til Syd-
fyn med min kone og mine 2 dren-
ge på henholdsvis 4 og 8 år, Otto & 
Eigil, begge fodbolddrenge selvføl-
gelig! Vi er bosat i Svendborg by og 
jeg arbejder i øjeblikket ved krimi-
nalpolitiet i Svendborg, selvom jeg 
stadig kører patrulje i weekenderne 
ind imellem. Og ja, Station 2 har jo 
løftet lidt af sløret for, hvad jeg op-
lever på arbejdet, så uddybning 
behøves næppe…. 
 

Mht til NB tiden og fodbold karri-
eren iøvrigt..  
 

Jeg startede selv min spæde karrie-
re i NB tilbage i 1981, som 5-6 årig. 
I de 14 år jeg spillede i klubben er 
minderne så mange og så gode, at 
det ville være umuligt at nævne 
dem alle. 
Foruden det fantastiske sammen-
hold og sociale liv, der var forbun-
det med de mange timer på baner-
ne fulgte også de sjove sportslige 
succeser i de lidt større årgange. 
 

Startende med titlen som Jyske 
Mestre i Drenge A - under Lars 
Møllerskovs vinger - fulgte herefter 
talrige gode år, hvor vi tævede de 
store fra en kant i Junior/Ynglinge 
mester årene under Gert Jensen og 
Verner Post’s kyndige coaching. 
Særligt skal måske nævnes, da vi 
blev nr. 2 ved Copenhagen Cup og 
kun tabte knebent til Randers Freja 
i finalen. 

 

SPORTEN fandt i NB’s ”rigsarkiv” et billede fra en 
afslutningsfest på Nørherredhus i 1986, hvor 

Morten blev hædret af han træner Palle Petersen 



23 

 

Overordnet set, har min tid i NB været præget af lutter gode oplevelser og 
mange 1000 timer på grønsværen sammen med skide gode og kompetente 
trænere og andre talentfulde fod-
boldekvilibrister …. Allan Vick, 
Quitzau, Morten Jensen, Gubs, 
Wikkelsøe og ja, listen er lang. De 
sidste 3 mødes jeg stadig med 
lejlighedsvis til udveksling af gode 
minder over en tår øl. 
 

Desværre blev fodbolden lagt på 
hylden få år efter jeg var flyttet til 
København … det blev desværre 
kun til 2-3 år i AB på serie 3 ni-
veau. Men i tankerne er man vel 
stadig på ynglinge Mester niveau 
… om end bentøjet ikke helt følger 
med. Så i dag nøjes jeg med at 
løbe en tur indimellem for at holde gang i den aldrene krop. 
 

Morten, til slut vil vi gerne vide, om du har et li vsmotto ? 
 

Jeg ved ikke om jeg har et decideret livsmotto. Men indtil videre har jeg levet 
livet efter devisen, søg og du skal finde … på den måde at forstå, hvis du 
søger udfordringerne, så kommer der som regel altid gode oplevelser ud af 
det! 

Det lyder da som en rigtig fornuftig og sund indstilling til livet. Morten, du skal 
have mange tak for alle ordene, det var rigtig dejligt & spændende lige at hø-
re fra dig. Du og familien ønskes alt det bedste fremover, og pas nu på alle 
de skumle typer, som du holder øje med for os. 
Vi håber du må få al mulig succes videre frem både i privaten samt i er-
hvervslivet. 
Jeg er sikker på, at vi nu er rigtig mange NB venner - ny som ”gammel” - der 
vil holde lidt ekstra øje med Station 2 i den nærmeste fremtid, og når du så 
evt. toner frem igen på et tidspunkt, er jeg sikker på, at hver og én stolt vil 
tænke – …Ja, det ses jo tydeligt – ham Morten er sgu’ en ægte NB gut-
termand! 
Make us proud Morten C.                                                                                                                                     Jesper Thomsen 

Igen en pokal til Morten (forrest t.h.)! 
Billedet er fra ungdomsafdelingens afslutningsfest 

på Nørherredhus i 1987  
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Indbydelse til NB-DAGEN 
Vi afslutter igen i år sæsonen 
med en fællesdag, fuld af leg, 
sjov og socialt samvær for alle 
klubbens medlemmer og deres 
familie. 
Sæt kryds i kalenderen den 
02.07.2011 hvor vi mødes i 
klubhuset kl. 13.00 på cykler. 
Skulle nogen være forhindret i at 
cykle og medbringer bil, mødes vi 
også i klubhuset. Gå ikke glip af 
dagen, som vil ose af motion, 
sjov, overraskelser, kåringer, mu-
sik og fællesspisen.  
 

NB er af Sønderborg Kommune 
blevet hædret som ”Årets Klub” 
og bestyrelsen har i den forbin-
delse besluttet, at den medføl-
gende pris skal bruges til overra-
skelser på NB-Dagen, så alle får 
glæde af prisen.  
Betalingen på 50 kr. pr. per. til fællesspisen betales på NB-Dagen. 
Tilmelding er nødvendig og skal ske senest den 16.0 6.11.  
 

Spillerne har fået en tilmeldingsseddel som kan afleveres til trænerne. 
Aller andre kan kontakte enten Marianne Wind på tlf. 30 26 19 19 eller 
Kristian Dreyer på tlf. 22 45 21 69. 


