
Nord-Als Boldklub’s klubblad - 42. årgang - Nr. 5 - okt. 2011 

NB’s U15 før kampen mod Tønder som pigerne vandt med 4-2. Læs mere om holdet på side 14 

NB frikendt i Fairplay-sagen  
NB blev for kort tid siden blandet ind i en sag om fairplay. Det var Løgum IF, 
som havde sendt en redegørelse til DBU Jyllands disciplinærudvalg for at 
klage over, at NB ikke havde været samarbejdsvillige i forhold til at flytte en 
hjemmekamp i senior herrer serie 2.   
 

Sidenhen er klagen blevet afvist af DBU Jylland. Vi har ikke begået fejl eller 
handlet unfair. Det slår disciplinærudvalget fast i forbindelse med afvisningen 
af klagen. Og udfaldet af sagen kunne heller ikke være anderledes. 
Det er helt håbløst, at Løgum forsøger at spille fairplay-kortet. De har fået 
massiv kritik af, at holdet udeblev fra kampen den 13/8 2011. Derfor bliver de 
nød til at reagere i forhold til dette. At man så ikke vælger at kigge på sin 
egen rolle i sagen, gør kun skaden værre for klubben. 
Samtidigt med indsendelsen af klagen til DBU kontakter klubben også 
JydskeVestkysten. Så nu er avisen også blandet ind i sagen – og dette før 
Løgum overhovedet har fået et svar fra DBU.  >>> 
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Nu har Løgum IF ikke alene begået nogen interne fejl i forbindelse med af-
buddet til/flytningen af kampen, nu har de også tilsidesat almindelig fairness 
overfor selve sagsbehandlingen – nemlig at afvente svaret fra DBU. Således 
har man formået at bevæge sig fra kun at dumme sig til nu også at fremstå 
unfair. 
Og dermed er vi ved mit budskab i sagen. Vi har ikke noget problem med 
fairplay i denne sag. Men det har Løgum IF så sandelig fået. 
 

Selv efter afgørelsen er faldet, har Løgum IF svært ved at finde ud af det. 
Dette kommer tydeligt frem, når man i Løgum til JydskeVestkysten udtaler, at 
det virker meget mærkeligt, at vi ønsker den 2. kamp mod Løgum flyttet fra 
fredag aften den 23.9 til søndag eftermiddag den 25.9 (når et hold udebliver, 
så mister man retten til hjemmekamp, når holdene skal mødes igen). For 
som man anfører fra Løgums side, så havde vi jo alligevel en mulighed for at 
flytte den første kamp.  
 

Dette vil sige, at vi skulle have set det som en mulighed at flytte kampen fra 
lørdag den 13.8 til søndag den 25.9.2011. I denne weekend havde vi i forve-
jen en kamp – nemlig kampen på udebane mod Løgum fredag aften den 23.9 
kl. 18.30. Og ja, det er jo ikke umuligt, at mødes både fredag og søndag i 
samme weekend. Men der findes nok ikke mange eksempler på flyttede kam-
pe i serie 2, hvor man på den baggrund i samme weekend spiller 2 turne-
ringskampe - og så mod samme modstander! 
 

Grunden til, at kampen mod Løgum skal flyttes (den spilles i Nordborg), er, at 
vi pga. lysforholdene ikke kan spille en turneringskamp om aftenen i slutnin-
gen af september. Således vælger vi søndag den 25.9 kl. 14 som spilletids-
punkt for kampen, for dermed at undgå mere polemik i denne sag. Søndag er 
DBU’s officielle spilletidspunkt for turneringskampe. 
 

Og hvad handler sagen så egentligt om: 
Løgum IF ønsker at flytte kampen lørdag den 13.8.2011: NB - Løgum IF. 
NB kan ikke finde et andet egnet spilletidspunkt, og ønsker derfor ikke at flyt-
te kampen. Løgum IF vælger herefter at udeblive fra kampen. Dette får klub-
ben helt berettiget meget kritik for. 
 

Er du interesseret i at læse redegørelsen fra Løgum og svaret fra NB, så kan 
du på www.nordals-boldklub.dk læse partsindlæggene i sagen.  
 

Jens Chr. Hansen, formand 

Tak til NIC 
I sidste udgave af klubbladet var der en ret kritisk artikel om tilstanden af 
Nord-Als Idrætscentrets opvisningsbane, efter at der fejlagtigt var blevet strø-
et en sand/grus/sten- blanding på spillefeltet. 
I NB var man meget bekymret over, om banen derefter var ødelagt til afvik-
ling af sæsonen resterende turneringskampe, og de første  reparations-  
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aktiviteter viste heller ikke et resultat, som kunne berolige gemytterne. 
I dag er banen igen i en acceptabel tilstand, takket været en ihærdig og pro-
fessionel indsats fra NIC’s side. Problemet blev løst meget hurtigere end de 
fleste NB’ere havde regnet med, og det skal NIC’s folk have tak for! 
 

Peter Glock 

Førsteholdet i serie 2 har en sponsor for hver af de 14 trøjer på holdet. Dette 
er både klubben og seniorafdelingen selvsagt glade for. Omvendt får sponso-
rerne efter vores opfattelse også meget for pengene. De nævnes til hver 
hjemmekamp på stadion, de er listet op i kampprogrammet i forbindelse med 
holdopstillingen og så er de synlige i alle de sammenhænge, hvor der spilles 
kampe. Endvidere har NB både en hjemmeside og et klubblad, som ligeledes 
giver sponsorerne opmærksomhed. 
Nedenfor er listet de nuværende 14 sponsorer: 

 
Spørgsmål vedr. sponsorat eller annoncer kan rettes til Jens C. Hansen på 
tlf. 24 43 50 58. 
Fotografen fangede holdet inden kampen mod Hjordkær.  Kampen blev i øv-
rigt vundet med 3-1. 

1 Guldbageren, Nordborg 8 Din Tøj Mand, Nordborg 
2 Sportigan, Nordborg 9 Shell, Nordborg 
3 Korff Bilcenter 10 Kvickly, Nordborg 
4 Pehama Productions A/S 11 OC Racing 
5 Fynsk og Søn A/S 12 Linak A/S 
6 Nord-Als Autoværksted 13 Holm Auto 
7 Danske Bank, Nordborg 14 Kontor Syd 

Tak til trøje-sponsorerne på førsteholdet 
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Masters-Nyt 
Hos de helt gamle, nemlig ”Masters-spillerne i NB 
kniber det p.t. med at undgå alvorlige skader og 
desværre også alvorlig sygdom. Det er måske ikke 
så unaturligt, når man tænker på afdelingens gen-
nemsnitsalder, men alligevel er det bekymrende. 
Når der også kommer fraflytning fra Nordborg af en 
af vore meget trofaste spillere, Søren Schmidt, så 
forstår man sikkert panderynkerne hos 
”bestyrelsen-trioen” Bent, Hugo og undertegnede. 
Derfor går vi aktivt ud og gør et velment forsøg på 
at overtale nogle Superveteraner til at spille med 
hos os i hvert fald i vinterhalvåret, hvor deres tur-
nering ligger stille. Lad os derfor afvente, hvad det kan give os af nye spillere.  
Vi har dog indtil d.d. undgået aflysning af vort mandags-spil, men 6 mand er 
nu ikke så sjovt. 
 

Carl Erik, Masters-leder 

Masterholdet’s ”præsident” ser 
bekymret på afdelingens med-
lemsliste.  

2010 

Invitation til Nord-Als Boldklubs 

AFSLUTNINGSFEST 2011  
Efterårs-version – den formelle 

Lørdag den 5. november kl. 18.30 på Café & Restaura nt Friends 
Super stemning - god mad - populære priser på drikkevarer  

kåringer - musik - underholdning m.m.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pris kun 150 kroner  
(betales ved tilmelding) 

Tilmelding  
 til Ken Christiansen (24 23 71 79) eller Alfred Hansen (22 50 37 50) 

senest den 30. oktober 2011 



www.danskebank.dk  
 

Tænk på penge 
når det passer dig... 
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Ledig 

reklameplads 
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U11 

Her ses NB’s U13 hold efter en meget spændende pokalkamp mod ÅBK, 
som blev vundet med 4-2 efter omkamp. I den turneringen ligger holdet i skri-
vende stund på en 3. plads i JBU’s A-række.  

U13 

”Seje” U11 spillere har taget opstilling på banen for at møde modstanderen 
fra Dybbøl. Kampen endte 3-3. 
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FEST-I-BY - lige en status 
FEST-I-BY 2011 er veloverstået. Bededagene viste sig fra sin bedste side. 
Lidt regn, men sol og varmt vejr, 
som fik mange mennesker til at 
strømme til festpladsen. 
Hvordan er FEST-I-BY 2011 så gå-
et? 
Jamen, det har ikke været så ringe 
endda - selvom der var færre delta-
gere både til Sø-løbet, Damefroko-
sten og til Hyggeeftermiddagen. Til 
gengæld slog Herrefrokosten alle 
rekorder, hvor der også var tilmel-
dinger både fra Tyskland (fodbold-
folk) og Skotland (Golf-gæster). Fod-
boldturneringen om søndagen var også en stor succes. Her kom nogle af de 
bedste U10-hold i det syd- og sønderjyske område. Kolding B, Haderslev FK, 
Tønder, Flensborg, SUB, EUI, Dybbøl UI og også NB deltog. Der var dermed 
høj kvalitet i spillet og tilskuerne havde trods regnen en fantastisk dag.  >>> 

Årets Herrefrokost  har slået alle rekorder 

Er du vores nye formand for Ungdomsafdelingen?  
NB søger en afløser for vor nuværende ungdoms-
formand, Michael Werner. Michael fratræder po-
sten ved generalforsamlingen i januar 2012, hvor 
bestyrelsen her vil foreslå ham som ny kasserer 
som erstatning for Kurt Nissen. Både Michael og 
Kurt er ordinært på valg i 2012.  
Processen vil nu være, at bestyrelsen og ung-
domsudvalget kigger på mulige kandidater til 
”jobbet”. Vi vil også benytte lejligheden til at ajour-
føre profilen til denne post. 
 

Vi bringer her informationen til alle medlemmer, 
således at man kan byde ind med input til proces-
sen. Man kan både melde sig som kandidat eller 
også inspirere i forhold til løsningen af opgaven. 
Jeg vil tage imod henvendelserne i den sammen-
hæng. Så I er velkomne til at kontakte mig. Jeg vil 
selvsagt sørge for, at viderebringe de modtagne 
input.  
Hermed er bolden givet op. Hold dig endelig ikke 
tilbage, hvis du har noget at bidrage med.  
 

Jens Hansen, NB-formand Michael (øverst) og Kurt 
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Nordborg 

NB træningsdragt 

Kun 400 kr. 
NB shorts og T-shirt 

Kun 250 kr. (sætpris) 

Tilbud 
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Alt i alt mener vi, at vi har fundet det 
helt rigtige koncept til FEST-I-BY, 
hvor vi rammer stort set alle alders-
klasser. I forhold til programmet næ-
ste år, vil der således nok ikke ske 
de store forandringer. 
 

FEST-I-BY har også rigtig mærket 
stor opbakning fra erhvervslivet. Det 
husstandsomdelte FEST-I-BY-
program var en stor succes – både i 
form af de mange annoncer, men 
også i forhold til information om byfe-
sten. Betina Gonnsen (Sille), der har stået for den grafiske opsætning af pro-
grammet, har her skabt et super PR- materiale for FEST-I-BY.  Jeg har så 
bidraget med kontakten til alle annon-
cørerne. Dette var en stor omgang – 
men med et virkeligt positivt resultat. 
Derudover fik vi også 2 firmaer til at 
sponsere nye trøjer til alle hjælperne. 
Linak  og El-Hjørnet i Centrum  har 
nu deres logo på ryggen af hjælper-
ne, når disse er i gang under byfe-
sten. 
 

Vi har således fået et pænt stort be-
løb i sponsorstøtte og annonceind-
tægt, og dette pynter jo meget på 
regnskabet. Kasserer Gitte Mathie-
sen har i juni gjort regnskabet op. Det 
endelige overskud blev 107.400 kr. 
Disse penge er overført til Kurt Nis-
sen. Så er det op til bestyrelsen i NB 
at bruge disse penge på fornuftig vis. 
 

NH valgte i starten af året helt at 
stoppe samarbejdet omkring byfe-
sten. Derfor har vi i komiteen søgt 
efter afløsere for NH’s medlemmer af 
komiteen, Marianne Schultz, Kim 
Rasmussen og Gitte Mathiesen. 
 

Gitte Mathiesen valgte glædeligvis at 
fortsætte arbejdet på den vigtige kasserer-post, så hun fortsætter således 
som medlem af komiteen. Allan Bak og Jan Schaloske valgte efter dette års 
fest at stoppe i komiteen. Så derfor skal der i den sammenhæng også findes 
2 nye komitémedlemmer. >>> 

Generationsskifte i ”depotgruppen”.  
Christian Stampe (th) afløser Per Petersen  

Poul Antonisen, en tilfreds Fest-i-by formand 



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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"Snak på sidelinjen" 
Sportens udsendte har på sidelinjen fanget Jørgen Bundgaard til en lille 
snak.  
 
Hej Jørgen, jeg har hørt, at du har 
været med ungerne på en Liverpool 
fodboldskole i sommerferien…du og 
jeg er jo gamle Liverpool fans (og 
vist nok også Myles ☺) - så det sy-
nes jeg jo lyder vældig spændende.  
Hvordan fandt du frem til den? 
Hej, ja det er helt rigtigt - vi så tilbuddet 
igennem Liverpools danske fanklub, 
som vi jo har et familiemedlemskab af - 
LIVERPOOL FOREVER !!! 
 

Hvor foregik det henne? 
Det foregik i Horne på sydvest Fyn (redaktionen: Det er jo bare lige ovre på 
den anden side..) i 3 dage fra kl. 9.00 til 15.00 hver dag. Et super sted som 
sagtens kunne bruges som træningslejr til diverse hold i klubben. 

Regitze, William og Valdemar sammen med 
David Fairclough 

Sven Erik Frederiksen har planmæssigt fratrådt hvervet som den administra-
tive tovholder i komiteen. Dette havde han allerede meldt ud i 2010. Således 
manglede de tilbageværende komitémedlemmer Gitte, Sille og Polle, 5-6 nye 
personer til disse poster 
 

Der skal her lyde en stor tak til både Marianne, Kim, Allan, Jan og Sven Erik 
for mange års engagement og indsats til gavn for byfesten i Nordborg. I har 
leveret en kæmpe indsats. 
Vi er godt i gang med at finde perso-
ner til den nye komité. Og her kan 
jeg allerede byde velkommen til føl-
gende nye medlemmer af komiteen: 
Dorthe Bay, Johnny Snor, Jacob 
Steinvig og Lone Møllerskov. Helle 
Schaloske har derudover givet til-
sagn om at overtage administration i 
komiteen. 
Vi vil gerne fra komiteens side sige 
en stor tak til alle sponsorer samt til 
alle de frivillige hjælpere, som igen i år har ydet en kæmpeindsats for at få 
det hele til at køre. Vi håber, at rigtig mange melder sig igen til næste år. 
Vi ses i 2012! 
 

På komiteens vegne, formand Poul Antonisen 

Vi ses i 2012! 
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Kan du fortælle lidt om jeres oplevelser? 
Om det var børnene eller faren, der glædede sig mest - ved jeg ikke, men vi 
var alle spændte og meget klar til at skulle af sted. 
 
Der var ca. 130 børn med fra hele Danmark, de fleste naturligvis LFC fans. 
Ungerne blev alders-opdelt og fik hver deres træner - men kom dog rundt og 
blev trænet af alle Legends spillerne i løbet af skolen. De hold, spillede de så 
på de 2 første dage, hvorefter 
der blev lavet blandede hold, 
og så blev der afholdt en stor 
VM turnering den sidste dag. 
Det at spille kamp med andre 
unger som de ikke kendte 
samt med engelske trænere - 
der stod og råbte på sidelinien 
- var en anderledes og spæn-
dende oplevelse for børnene. 
 
Det var alt i alt en fantastisk 
oplevelse for hele familien - 
børnene fik en masse ud af 
selve fodboldskolen, nye ven-
ner, nye træningsmetoder og 
mulighed for at blive trænet af 
berømtheder. 
Faren fik også en masse ud af dagene – det at hilse og snakke med ens 
gamle helte var stort, de tog sig tid, og viste stor glæde ved at træne med 
børnene. Men bare det at være sammen om ens store interesse, var en rigtig 
dejlig oplevelse. 
 
Var der nogle prominente Liverpool ansigter involve ret i løbet af ugen? 
Ja, af de gamle legender var der Phil Neal ( 650 kampe / 417 i træk okt. 1976
->sep. 1986 / 59 mål ), David Johnson ( 213 kampe / 78 mål ), David 
Fairclough ( 154 kampe / 55 mål ) og John Durnin ( 3 kampe ), og derudover 
var der 2 trænere fra LFC Football Academy. 
 
Er det noget du kan anbefale? 
Ja, helt klart - hvis man er fan af LFC tror jeg ikke, at der findes noget større 
på dansk jord, både for børn og voksne, det var super super godt. 
Meeen vi er naturligvis også med på DBU fodboldskolen i NB ☺ 
 

Tak for ordene Jørgen, og ja - selvom vi hos os har den altid populære DBU 
fodboldskole (blev iøvrigt omtalt i forrige Sporten), var det måske en idé eller 
inspirationskilde fremover at besøge, eller endnu bedre at NB fik besøg af en 
klub-fodboldskole engang - det kunne da være ret så spændende. 

Jesper Thomsen 

LFC fodboldskole teamet, bl.a. med de prominente  
David Johnson (nr. 2 bagerst fra venstre), Phil Neal 
(den ”unge herre” der står i midten bagerst)samt.David 
Fairclough (nr. 3 bagerst fra højre) 



Oldboysholdene lige nu 
Her mit i september ligger Superveteraner-
ne på en flot 2. plads med en kamp færre 
end rækkens topholdet. Veteranerne  indta-
ger en 4. plads i rækken og er bundholdet, 
og Oldboysholdet ligger på en 2. plads. 
Efterårsturneringen i JBU’s oldboysrækkerne 
har en lidt ”broget” puljesammensætning, som 
for NB’s 3 turneringshold betyder, at man spiller i puljer med 4, 7 og 9 hold!    
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U15 Piger, et hold med rygrad  
Som ny træner for U15 piger var det min debut som 11 mandstræner for et 
pigehold. Jeg har som træner førhen prøvet kræfter med drenge, junior og 
ynglinge 11 mands hold. Men denne gang var det et nyt kapitel i mit liv der 
skulle startes. Jeg havde kun lige 
fået en lørdag til at kende spillerne 
og deres navne. Dette skulle ende 
med at være en virkelig underhol-
dende og spændende dag.  
Det endte med blandede følelser og 
jeg er sikker på at pigerne lærte en 
masse. Det var ikke kun på fod-
boldplan at de fik en øjenåbner. De 
kunne selv komme ud efter kampen 
og fortælle mig hvad deres egne fejl var. Her var jeg meget forundret over det 
høje sociale niveau pigerne har imellem. Jeg er overbevist om at de kan ba-
lancere langt bedre i en fodboldkamp end hvad vi som trænere kan se ude 
fra siden.  

Billedet er fra kampen mod Sønderborg Fremad, som NB vandet med 3-1. 
I skrivende stund ligger holdet på 1. pladsen i turneringen! 

Kvindeholdet topper 

Halvleg hos Superveteranerne 
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I tidens løb har vi i klubben lært utrolig mange forskel-
lige mennesker at kende, alle forskellige på hver de-
res måde, men de fleste dog kendetegnende ved at 
være i besiddelse af smil på læben, godt humør og 
altid friske bemærkninger. 
I sagens natur kunne jeg jo præsentere et utal af 
"NB'ere fra dengang" - men én sprang alligevel lidt i 
forgrunden mht. udvælgelses processen. Vi skal atter 
tilbage til 80'erne og begyndelsen af 90'erne - navnet 
der faldt mig ind var Henrik Lundgaard . 
Han er en af vore NB'ere fra dengang, som var meget 
synlig i klubben på den rigtig gode måde, og især i 
klubhuset omkring det tidspunkt.  >>> 

Søndagen stod på en flot spillet 
kamp fra samtlige piger på holdet. 
En stor fightervilje og en kampgejst 
der lugtede langt væk af en sejr 
allerede under taktikmødet før kam-
pen. Pigerne udviser en stor disci-
plin, og kommer med konstante 
positive gloser og bakker hinanden 
op. Nu hvor der nævnes opbakning, 
så fik jeg virkelig mine øjne op da 
jeg så hvor mange forældre og på-
rørende der var mødt op på stadion 
for at se et U15 pige hold. 
Selv klubbens formand dukkede op og kom med støttende ord. Hvor der er 
vilje er der også en vej, og Rom blev heller ikke bygget på en dag. 
 

Derfor har Kurt og jeg stadig rigtig meget at arbejde med, men pigerne har 
allerede fra første kamp imod Højer og indtil nu forbedret sig meget. Så vi tror 
fuld ud på at vi får en sæson med succes og selvom der kommer et nederlag 
tror jeg på at pigerne kommer til at kunne klare denne nedgang i formkurven 
med en løftet pande. 
 

Vi er i skrivende stund 19 piger, og vi vil meget gerne se flere glade piger til 
træning. Vi vil stå og tage imod alle der har lyst til at spille fodbold i NB. Alt i 
alt har jeg set et hold med rygrad, glæde og en enorm passion for fodbolden 
hvilket glæder mig virkelig meget. 
På forhånd vil vi sige tak for støtten, opbakningen og troen på et godt efterår.  
 

Kurt Christensen og Kenneth Kallesen 

Mål til 4-1!  
Billederne i denne artikel er fra pigernes kamp 

mod Tønder, som NB vandt med 4-2 

Henrik Lundgaard 
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Derudover var Henrik en rigtig god boldspiller, som i seniorkarrieren var ind 
over flere af vore hold, primært vort første- og andethold i de gyldne år, hvor 
det ikke var noget særsyn at opleve over 50 spillere på græsset ved alminde-
lige træningsaftener, idet vi dengang havde 5 seniorherre hold tilmeldt turne-
ringen.  
Lad os derfor finde ud af, hvordan det går Henrik Lundgaard … 
 
Hej Henrik, dine gamle NB venner håber du har det r igtig godt - har du 
lyst til at fortælle os lidt om, hvor i verden du b efinder dig, hvad du be-
skæftiger dig med og lidt om NB tiden.. 
  

Hej alle NB'ere! 
Ja, det vil jeg da meget gerne, og jeg vil gerne sige, at jeg er utrolig glad for 
at blive ringet op af jer.. 
Jeg bor i dag i Christiansfeld, og er gift med Lene. Vi har 2 piger på hen-
holdsvis 15 og 12 år. 
 

Som 25 årig flyttede jeg fra Nordals og klubben - årsagen til dette var jobbet. 
Jeg blev i 1992 færdig som bygningskonstruktør BTH. I sommeren ´93 fik jeg 
arbejde ved et mindre arkitektfirma som havde afdelinger i både Vojens og 
Christiansfeld. I 2004 blev jeg beskikket byggesagkyndig og energikonsulent 
som betød, at jeg kunne udarbejde tilstandsrapporter og energimærker. I 
2008 blev jeg selvstændig og var i foråret 2010 med til at starte factum2, 
hvoraf jeg driver 2 afdelinger i henholdsvis Haderslev og Kolding. Vi er pt. 4 
ansatte. I dag beskæftiger jeg mig med stort set alt rådgivning vedr. enfami-
liehuse og sommerhuse - herunder udarbejdelse af tilstandsrappor-
ter samt energimærker, som bliver brugt i forbindelse med hushandler. Hvis 
det skulle have nogens interesse kan I se mere på www.factum2.dk 
 

I en del år spillede jeg serie 3 i Christiansfeld, men nu er fodbold blevet skiftet 
ud med golf, og som tilskuer/chauffør til pigehåndbold som begge mine døtre 
spiller. Så hold godt øje med navnet Lundgaard i Sønderjyske de kommende 
år ☺. 
 

Jeg har fornylig været inde på NB´s hjemmeside, og da tænkte jeg - hold da 
op, de gør det sgu' godt i Nordals Boldklub. I ugens løb har jeg talt med et 
par stykker fra Christiansfeld Idræts Forening (som pt. ligger nr. 1 i serie 2 og 
vandt 2-0 i Nordborg) og jeg ved, at de har været inde og kigge på jeres 
hjemmeside - så I skal vide der bliver holdt øje med den. 
 

Jeg startede med at spille fodbold i NB, da jeg var 6 år i 1973. Vi spillede på 
Østerlund Skole, og jeg husker, at det bl.a. var sammen med Carsten Høj-
hus, Ronnie Abrahamsen samt Claus Krogh. 
 

Min bedste tid i NB er helt klart som juniorspiller, hvor vi også blev kredsvin-
dere. Vi havde Christian Larsen som træner, og Poul var holdleder. Christian 
Larsen var en super træner, og nok den bedste jeg har haft både som ung-
doms- og seniorspiller.  
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Juniorholdet vandt i 1982 JBU’s A-række med 39 af 44 mulige points. 
På billedet vises bagerst fra venstre træner Christian Larsen, Claus Krogh, Claus Lersø, Ronnie 
Abrahamsen, Mogens Olsen, Thorkild Jensen, Søren Samuelsen og ungdomsformanden Peter 
Glock. Forrest fra venstre ses Søren Larsen, Walter Mygil, Søren Danielsen, Jens Michael Niel-
sen, Henrik Lundgård , Torben Christensen og Jan Carstensen. 

Selvfølgelig var oprykningen til serie 1 også en rigtig god oplevelse i slut 
80'erne, men ungdomsholdene og tiden der omkring sammen med bl.a. Jan 
Carstensen, Claus Lersøe og Ken Fuchs var nu det bedste, samt ikke mindst 
busturene hjem fra udekampene. Vi var også på flere ture som junior- og 
ynglingespiller, hvor det bl.a. gik til Stuttgart og Finspång i Sverige. Da jeg 
spillede 2-års ynglinge havde jeg Verner Pedersen som træner, og jeg tror, at 
vi med ham vandt pokalturneringen og kvalificerede os til Landsstævne i 
Odense. Jeg husker ikke om vi vandt eller blev nummer 2, men i finalen var 
vi i hvert fald. 
 

I min ”korte” tid som seniorspiller i Nord-Als Boldklub, ca. 3-4 år husker jeg 
mest for en masse træning med John Pedersen fra Blans, samt rigtig meget 
kortspil i det gamle klubhus med bl.a. Kaj Duus, Freddy Naef og Jens Han-
sen m.fl. - jeg sender derfor her en hilsen til alle dem jeg kender, dog lige en 
speciel én til Mogge - kan I nu ha' det godt gutter! 
 

Tak skal du ha' Henrik, det var rigtig dejligt lige  at høre fra dig - mon 
vi her til sidst kan lokke et livsråd eller motto u d af dig? 
Jamen selvfølgelig - mit motto lyder: ”Hvad mange af os mest af alt behøver, 
er nogen, som får os til at gøre det, vi kan”.  
  

Det er et dejligt livsbekræftende motto, tak Henrik. Du og familien ønskes alt 
det bedste fremover, og ja - vi skal nok holde øje med navnet Lundgaard in-
denfor kvinde håndbold verdenen, samt chauffutten, der fragter og støtter 
dem, hav det godt "gamle dreng" – and please keep on smiling buddy  ☺☺☺☺ 

Jesper Thomsen 
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Efterlysning! 
Vi mangler en ”ikke for ambitiøs” træner / 
holdleder til et  
”30 Plus Motions Dame Hold” 
30+’erne vil også gerne være med og efter-
spørgslen er efterhånden stor!  
 
Tanken er at opstarte et dame hold hvor 
motion og hygge bold er i fokus, og hvor der 
samtidig tages hensyn til rygelunger og gigt 
plagede led. 
Vi mangler bare en tålmodig sjæl, der har 
mod og lyst til at guide os. 
Kom ind i kampen og kontakt undertegnede 
hvis du kan lokkes. 
 

Sportslig hilsen 
Marianne Wind, mail: mariannewind@hotmail.com   

”Piruette logen m. Venner” 

Holm Cup 2011 med ”Piruettelogen m. Venner”  
Holm Cup 2011, blev afholdt lørdag den 6. august og var som altid et virkelig 
godt socialt arrangement. Humøret hos alle var i top, vejret var godt og udfor-
dringen med banen, som havde et dybt spor fra en tromle, blev klaret med 
ægte Holm-gåpåmod. Jeg kan kun opfordre alle til at komme forbi til Holm 
Cup næste år. 
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Piruettelogen m. Venner holdet, udspringer fra en loge bestående af 8 gode 
venner fra gymnasietiden, hvoraf undertegnede er en af dem. Der er kun to 
deltagere fra logen på holdet, som derudover er krydret med mange gode 
venner (deraf navnet). Holdet er en god blanding af NB og Egen spillere, 
krydret med en enkelt fra FC. Sønderborg, men han tæller vel egentlig som 
NB spiller (?). Rent faktisk er holdet delt helt lige, med 6 NB spillere, 6 Egen 
spillere og så 1 fra øens storebror FC Sønderborg. 
 
Om det er helt tilfældigt og helt igennem politisk korrekt, at fordelingen af spil-
lere fra klubberne er helt lige, må være op til den enkelte læser at bedømme. 
Den gode blanding af spillere fra specielt NB og Egen, er på et eller andet 
niveau med til at bygge bro mellem de to, til tider rivaliserende klubber. Det er 
naturligvis store ord, at mene at der ligefrem bygges bro, men det tror jeg 
rent faktisk på. Denne påstand står naturligvis for egen regning. Faktum er at 
vi på holdet har en hyggelig dag sammen og det giver et godt fællesskab. 

Det primære ved Holm Cup er det sociale samvær med sit og de andres 
hold, men der bliver naturligvis også spillet fodbold og der udkæmpes til tider 
drabelige dyster inden for kridtstregerne. I år gik Piruettelogen m. Venner 
ubesejret igennem de indledende kampe og semifinalen. I finalen ventede 
NB, med formand Jens Hansen i spidsen. Det endte med en sejr til Piruette-
logen m. Venner på 4-0, som dermed sikrede sig den enormt store pokal. 
 

Jeg vil gerne sige tak for en fantastisk hyggelig dag til hele holdet og til tak for 
et godt arrangement til Holm Fodboldklub. 
 

Jesper Larsen 

Formandens ”Holm-hold” 
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Gamle fodbolddrenge mødtes for 21. gang 
Fredag den 9.september 2011 holdt Vejersholdet for 21. gang det årlige 
”træningslejr”. Arrangementet blev, lige som sidste år, afholdt i Købingsmark, 
efter 19 år ved Vestkysten. 

Fra første sammenkomst i 1990 er der stadigvæk 18 personer tilbage som 
fastholder ved denne årlige tradition, og tilslutningen til træffene er tæt ved 
det maksimale. 
Før var man på weekend-ophold ved Vejers strand, nu nøjes man med en 
dag, lidt udenfor Nordborg. Men hvilken dag! 
En dag med aktiviteter fra kl. 8.30 til ca. 22.30, med cykeltur, morgenmad, 
spadseretur, frokost, nok en spadseretur, kaffebord, spil, aftensmad, hyggelig 
samvær med forskellig slags underholdning og så hjem med cyklen.  
Igen en dejlig dag i selskab med ”Vejersgutterne”!  

Club 22 + 
Klubben har været meget aktiv i den 
første halvdel af ”sæsonen 2011”. For-
uden de officielle kvartalsmøder kunne 
medlemmerne deltage i de ugentlige 
ture ”Ud i det blå”, der har været grillaf-
ten, en fantastisk dag under mottoet ”Til 
søs med Club 22” (foto), og sidst i au-
gust var der en 3-dags tur til Hamburg 
St. Pauli. 
 

Næste arrangement er kvartalsmødet 
fredag den 4. november med et interessant foredrag.   

Interesserede kan se og læse mere om arrangementerne på klubbens hjem-
mesiden www.123hjemmeside.dk/club22. Dette gælder også for Vejershol-
dets træf i Købingsmark.  



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 

Havnbjerg 

 

 

 

 



22 

Pigecup 2011 
Igen i år - nærmere betegnet den 20.august - afholdt NB det populære Pige-
cup i Nordals Idrætscenter.  Det er et stævne, der har stor interesse for lan-
dets ungdoms-pigespillere og for flere nordtyske hold. Med et deltagerantal 
på godt 500 spillere fra knap 50 forskellige klubber, kan vi kun være yderst 
tilfredse med tilslutningen og i skrivende stund ser vi tilbage på et stævne, 
der har givet os rigtig god omtale og er vokset stødt med årene. 
 

Det var i år 10. gang, at NB afholdt pigecup. I år havde klubben allieret sig 
med Danske Bank om et samarbejde. Således støttede Danske Bank pige-
cuppen som sponsor og praktisk 
assistance via medarbejdere fra 
banken og en engageret indsats 
af filialchef, Rene Lersø. 
 

Stævnet blev i den forbindelse 
også omdøbt til Danske Bank 
Cup - NB Pige Cup. En kæmpe 
tak skal lyde til Danske Bank og 
personalet i Nordborg-afdelingen 
for både sponsorat og deres del-
tagelse på selve dagen.   
 

Traditionen tro kom der hold 
langvejs fra. Disse hold havde 
mulighed for forplejning og over-
natning på Friskolen Østerlund. 
Et tilbud, der til prisen var svært 
at takke nej til, gjorde at skolen 
bespiste og husede i alt 200 per-
soner. 
 

Tilbagemeldingerne herfra var, at 
alt forløb planmæssigt og mange 
ønskede at få tilbuddet igen til 
næste år.  

Sæsonens Fighter 
Timmo Gundel er et menneske man kan regne med. 
Dette har han vist ved at være med i samtlige kampe i 
foråret og han er blevet valgt som kampens spiller flest 
gange af sine medspillere. Han har haft stor del i, vi har 
fået point på tavlen. På trods af skole og arbejde har 
han været flittig til at komme til træning og ydet maksi-
malt og derfor helt fortjent han udnævnes som 
”sæsonens fighter” serie 5.     

Timmo med træner  

PIGECUP, selvfølgelig også med NB’s U13 hold  
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Til Helle Schaloske og ikke 
mindst de frivillige fra Friskolen 
Østerlund skal der lyde en kæm-
pe tak for den store indsats. Vi 
håber på et lige så godt samar-
bejde til næste år.    
 

Hjælperbanken i NB, dvs. Kristian 
Dreyer og Ken Christiansen, hav-
de sat et stort pusle spil op for at 
finde frivillige hjælpere til selve 
dagen. Der skal bruges mange 
hænder med opgaver lige fra 
praktiske ting, samaritter, kom-
mandocentral, dommere m.m. for 
at dagen forløber planmæssigt. 
Det lykkes dem at lægge brikker-
ne rigtigt, og vi takker alle de fri-
villige for hjælpen. Uden jer, in-
gen stævne. 
 

Initiativtageren Preben Christen-
sen har efter 10 år valgt at træk-
ke sig fra posten som øverste 
ansvarlig for stævnet, men forbli-
ver blandt os som hjælper. Tak til 
Preben for det store arbejde gen-
nem årene. Lis Schmidt fra ung-
domsudvalget overtager nu po-
sten som leder af pigecup. 
 

Mange ting var nye og mange 
ting skal læres. Men med et posi-
tivt sind, alles hjælp og god ener-
gi kom alle detaljerne på plads og 
efter evaluering i ungdomsudval-
get gentager vi helt sikkert succe-
sen til næste år. >>>   
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Ansvarlig redaktør 
Distribution 

: Peter Glock 
: Ib Anthony 
: Benny Jørgensen 

74453179  
74450500 
60173180 

peterglock@bbsyd.dk 
iban@bbsyd.dk 
xpost@sport.dk 

Billederne fra dagen taler for sig selv! 
Konceptet har gennem årene vist sig at være både bæredygtigt og succes-
rigt, og der bliver derfor ikke ændret på dette. Konceptet sikrer en sportslig 
udfordring for alle - først efter alder og dernæst efter niveau. Med dette får vi 
flest mulige vindere og flest glade ungdomsspillere. 
Kort sagt kan vi se tilbage på en sportslig og begivenhedsrig dag i Nord-Als 
Boldklub, hvor anlægget var fyldt med langt over 1000 glade spillere, træne-
re, tilskuere og hjælpere. TAK! 
 

På vegne af ungdomsudvalget - Marianne Wind 

Stævnet sluttede med en festlig præmieoverrækkelse 


