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Peter Glock’ s sidste dag som redaktør af Sporten 
 

Tak til Peter og velkommen til Preben 
Efter godt 27 år som ansvarlig for vort klubblad Sporten, så står vi nu med 
et eksemplar, hvor Peter Glock ikke længere er redaktør. Peter har valgt at 
stoppe og opgaven er videregivet til Preben Lund Christensen. At Peter får 
et fortjent otium fra klubblads-fremstillingen er der ingen tvivl om. Han er 
selvfølgeligt også opmærksom på, at friske øjne på en sådan opgave heller 
ikke er af vejen. 
Preben Lund Christensen bliver de nye friske øjne. Han har dog givet ud-
tryk for, at han fortsætter samme linje, som hidtil har været kendetegnen-
de for Sporten. Hen ad vejen får han nok mere selvtillid i forhold til for-
men. 
Form er dog ligegyldig, hvis der ingen indhold er. Dette skal vi alle være 
med til at bidrage til. Stof og gode historier er der nok af. Men det skal jo 
skrives. Derfor er opfordringen klar. Kom med dit bidrag - stort som småt 
og gerne også med foto. På forhånd mange tak! 
Endnu en gang en stor tak til Peter Glock og held og lykke til Preben Lund 
Christensen. 

Jens 
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Stor sponsoraftale indgået Stor sponsoraftale indgået Stor sponsoraftale indgået Stor sponsoraftale indgået     

mellem JCS Transport og mellem JCS Transport og mellem JCS Transport og mellem JCS Transport og     

NB´s U13 fodbold drenge.NB´s U13 fodbold drenge.NB´s U13 fodbold drenge.NB´s U13 fodbold drenge. 

Vognmand John Schou som er indeha-
ver af JCS Transport, Holm  udfører 
mindre kranopgaver, kørsel med sand 
og grus, div. Kørsel i ind- og udland – 
har i samarbejde med NB indgået en 
fornem sponsoraftale således at alle 
NB´s U13fodbold drenge for et mindre 
beløb har kunnet få et nyt flot sæt træ-
ningstøj til den kommende indendørs 
sæson samt næste udendørssæson.  
Med den store støtte fra JCS Transport 
vil alle forældre på vegne af U13 dren-
gene sende en stor tak til vognmanden 
for hans fantastiske støtte til disse unge 
drenge. 
John Schou udtaler – at selvom det jo 
er svære tider og vi også kan mærke at 
der er krise rundt omkring os – så er 
det vigtigt at støtte lokale initiativer, så 
da jeg blev præsenteret for samarbej-
det med NB var jeg ikke i tvivl om, at 
det var et særdeles godt initiativ. og 
forhåbentlig medvirkende til at drenge-
ne får et endnu bedre sammenhold, 
som forhåbentlig også bliver at se på 
deres resultater afslutter John. 
Se holdet i deres nye dragter på  

    

    

Ansvarlig redaktørAnsvarlig redaktørAnsvarlig redaktørAnsvarlig redaktør 

Preben Christensen 

Tlf. . 2588 1850 

E-mail: pc@pebbe.dk 
 

DistrubitionDistrubitionDistrubitionDistrubition    

Benny Jørgensen 

tlf. 6017 3190 

E-mail: xpost@sport.dk 

DistrubutionDistrubutionDistrubutionDistrubution    

Ib Anthony 

Tlf.: 74450500 

E-mail: iban@bbsyd.dk 

DistributionDistributionDistributionDistribution    

Finn Borup 

Tlf.: 2345 4798 

Formand Formand Formand Formand     

Jens Hansen 

Mobil: 2443 5058 
E-mail: jens@danbonet.dk 

 

AdresseændringAdresseændringAdresseændringAdresseændring    

Så husk at meddele det til NB 

Det gøres til 

miw@mwerner.dk 

www.jcs-transport.dk 

Se holdet i deres nye dragter på  
NB’s hjemmeside. 
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Fredag den 27. januar 2012 holdt 
Nord-Als Boldklub sin ordinære ge-
neralforsamling i NB’s klubhus, hvor 
knap 40 medlemmer mødte op. 35 
havde valgt at deltage i fællesspis-
ningen inden generalforsamlingen. 
På baggrund af en vigtig håndbold-
kamp foregik spisningen i klubloka-
lerne, hvor det normalt spises i 
NIC’s cafeteria. Der var i øvrigt og-
så deltagelse af 3 NB-
æresmedlemmer - nemlig Christian 
”Gegan” Jørgensen, Carlo Meyer 
samt Peter Glock.  
Medlem af bestyrelsen i Club 22 og 
tidligere NB-leder Mogens Chri-
stensen blev valgt som dirigent og 
skulle dermed styre forsamlingen 

gennem dagsordenen. Dette hverv 
havde han som sædvanligt fint styr 
over.  
 

Der skulle denne aften vælges en 
ny kasserer, idet Kurt Nissen her 
fratræder. Til posten som kasserer 
blev Michael Werner valgt. Han 
har været ungdomsformand i klub-
ben siden 2007 og har inden da bå-
de været træner og leder i forskelli-
ge andre sammenhænge.  
 

Og således skulle forsamlingen også 
vælge en ny ungdomsformand. Be-
styrelsen havde foreslået Kristian 
Dreyer som ny mand på denne 

post. Kristian har en mangeårig 
baggrund i klubben, hvor han både 
sportsligt og arrangementsmæssigt 
har haft mange opgaver, som han 
altid har løst på bedste vis. Kristian 
Dreyer blev da også valgt af en enig 
forsamling. 
 

Derudover byttede bestyrelsesmed-
lem Alfred Hansen plads med be-
styrelsessuppleant Ken Wonsyld. 
Og Jesper Kirkegaard afleverede 
sin suppleant-plads til Jesper Lar-
sen. Suppleanterne indgår i øvrigt 
fuldt ud i bestyrelsesarbejdet. De 
har dog ikke pligt til at deltage i 
bestyrelsesmøderne.  

›››› 

Generalforsamling 2012 

Anders Ebsen fremlægger regnskabet 

Jens Hansen fortæller om året  
der er gået 



Generalforsamling 2012 
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Som erstatning for kampfordeler og 
sekretær Preben Christensen som 
valgt medlem af ungdomsudvalget 
havde bestyrelsen og ungdomsafde-
lingen foreslået Martin Sigsgaard. 
Martin er både spiller og også ny 
kampfordeler i klubben, så det er 
bestemt en aktiv mand.  
 

Der var i øvrigt genvalg til:   
• B. medlem   Ken Christiansen 
• Seniorudvalgsmedlem             

Brian Paulsen 
• Oldboysudvalgsmedlem            

Alfred Hansen 
•  Revisor   Carl Erik Rasmussen    
 

Tillykke til samtlige med valg og 
genvalg.  
NB’s bestyrelse 2012:   
• Formand   Jens Chr. Hansen 
• Kasserer  Michael Werner  
• Ungdomsformand  Kristian Dreyer 
• Seniorformand  Klaus Kjærgaard 
•  Oldboysformand  Erik Raun Jensen 
• B. medlem  Jesper Thomsen 
• B. medlem  Anders Ebsen 
• B. medlem  Ken Christiansen 
• B. medlem  Ken Wonsyld 
• B. suppleant  Alfred Hansen      
• B. suppleant Jesper Larsen 
                                                                

God mad krydret med en spændende håndbold semifinale 

Jens Hansen 



U15 - pige fodbold i NB! 
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Hej NB! 
Så blev det endelig vores tur til at 
skrive et lille indlæg i SPORTEN.  
 

Vi U15 piger i NB har lige spillet 
vores første sæson i 11-mands. Vi 
har fået mange nye piger til holdet, 
som vi selvfølgelig meget glade for.  
 

Vi er alle blevet enige om at det er 
rigtigt fedt at der er så mange piger 
som spiller fodbold nu, da fodbold 
jo førhen har været en meget 
mandsdominerende sport… 
 

Det har man også kunnet mærke på 
drengene som nu pludselig får hård 
konkurrence når vi spiller i frikvar-
tererne.  
 

U15 pigernes sammenhold til hinan-
den er stort efter at have spillet 
sammen i mange år og de fleste går 
på samme skole. Det kan nok også 
mærkes på vores glæde til at snak-
ke imens der bliver talt… Der er jo 
altid en lille historie om shopping 
turen i går som alle lige skal høre. 

En del af vores gode sammenhold 
skyldes også at vi har nogle rigtig 
gode trænere.  
 

Nu da indendørs turneringen er gå-
et i gang har vi fået tilmeldt to 
jævnbyrdige hold, men vi træner 
stadig udendørs her om vinteren for 
at holde os i form. Ind imellem kan 
man godt tænke: -jeg magter virke-
lig ikke at spille i det her møgvejr- 
men når man så først har taget ski-
undertøjet, vanterne og huen på er 
det nu meget hyggeligt.  
 

Til foråret 2012 tager vi på en træ-
ningslejr i Tyskland hvor vi skal be-
søge Altona 95, hvilket vi ser meget 
frem til!  
 

Det bliver spændene at se på holdet 
i fremtiden når mange af os tager 
på efterskole osv.  

U15 pigerne til vintertræning på lysbanen. 

På vegne af U15 piger 
Regitze Bundgaard 
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Sauer Danfoss’ julefrokost 
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Servering til Sauer Danfoss 
Julefrokost 2011. 
 

Det er næsten svært at sætte ord 
på hvilken følelse Hjælpebanken 
stod med efter vores hjælp til Sauer 
Danfoss´ julefrokost i Nordals 
Idrætscenter ( NIC ) fredag den 2. 
december. Det er nok den største 
præstation vi endnu har lavet. 
Ugen forinden blev vi kontaktet af 
NIC angående serveringshjælp til 
julefrokosten. Opgaven lød på at 
stille med 42 mand til hjælp ved 
servering af mad, afrydning af bor-
de, servering i baren og oprydning 
af hallen bagefter.  
 

Vi kan godt li´ udfordringer, og sag-
de jeg tak til opgaven mod en øko-
nomisk kompensation som hverken 
var for lille eller for stor.  
 

Nu skulle tale omsættes til hand-
ling, for 42 hjælpere springer ikke 
bare op af hatten, når man knipser 
med fingrene og slet ikke med en 
uges varsel og i december måned. 

Med en massiv sms, mail og mund 
til mund indsats, fra Hjælpebanken 
over bestyrelsen til ungdom- senior- 
oldboysudvalgene, og deres træne-
re til spillernes forældre og alle an-
dre potentielle hjælpere spurgt, om 
de kunne hjælpe.  
 

Og efter ikke kun 72 timer var der 
skrevet 42 navne ned som havde 
sagt ja til at give en hånd med og 
servicere de ansatte hos Sauer 
Danfoss, hjælpe personalet hos NIC 
og hjælpe NB med at tjene 30.000 
kr.  
 

Dette er ikke mindre end fantastisk 
og uden at lyve tror jeg vi er en af 
de eneste foreninger i hele kongeri-
get Danmark der kan præstere at 
finde 42 frivillige på så kort tid og i 
december måned. Flot og tusind tak 
for hjælpen til alle dem, der gjorde 
det muligt. Ingen tvivl om at folk 
var trætte da vi omkring kl. 03 var 
færdige med aftenens gode gerning 
og trods 8 timers hårdt arbejde var 
der stadig smil på læben da folk gik 

Hjertestarter 
Husk der er en Hjertestarter i 
Nordals Idrætscenter, når uheldet 
er ude? 
Hjertestarteren er tilgængelig i cen-
trets åbningstid, hvilket her i vinter-
halvåret vil sige indtil kl. 21 på 
hverdage, indtil kl. 15 på lørdage 
samt kl. 13 på søndage. 
Hjertestarteren er placeret inde i 
svømmehallen, og de enkelte cen-
tervagter er trænet i brugen af  
denne. 
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Nordborg 

NB træningsdragt 

Kun 400 kr. 
NB shorts og T-shirt 

Kun 250 kr. (sætpris) 

Tilbud 



Juleballet 2011 
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Blot 3 uger efter vi sidst havde væ-
ret i aktion i Nordals Idrætscenter 
skulle vi igen i ilden samme sted. 
På den sidste officielle helligdag ef-
ter julen, 2. juledag, denne gang 
var det vores eget julebal der skulle 
løbe af stablen. Og sikke en fest vi 
skulle være vidne til…. 
I år havde vi fået lov af NIC til at 
afholde vores traditionsrige julebal 
uden de meget tunge og ulækre 
tæpper som de fleste læsere af det-
te blad har haft kendskab til, eller i 
hvert fald har kunnet lugte dagen 
efter juleballet til Svenstrups jule-
stævne. Her skylder vi centervagt 
Tommy en stor tak for de ekstra 
ture han måtte køre på gulvvaske-
ren, når tæpperne ikke var på den-
ne gang. 
Men der er ingen tvivl om, at det 
har lettet vores opgave betydeligt, 
da arbejdet med de tunge tæpper 
nærmest er umenneskeligt arbejde 
og sundhedsskadeligt oveni. 
Udover at vi rent fysisk undgik ska-
vanker, blev finanserne endnu en-
gang sat under lup for at mindske 
omkostningerne. Efter juleballet i 
2010, hvor antallet af gæster faldt 
drastisk, ville vi være klar til at imø-
degå denne tendens med endnu 
reducerede udgifter. Om alt andet 
er, så var 2010 det værste år med 
kun 520 besøgende gæster. Reduk-
tionen i omkostninger gør det ikke 
alene, så på PR-siden fik den lige et 
gear op. Sille Gonnsen fik produce-
ret nogle flotte plakater og med en 
indsats på Facebook fik vi bredt 
budskabet rundt blandt folk. Vejret 
er vi ikke herre over, men der var i 
hvert fald et dejligt vejr med næ-
sten 10 plus grader modsat 2010, 

hvor der var minus 10 grader og en 
halv meter sne. 
Så vilkårene og rammerne kunne 
ikke være bedre i år, men en smule 
sommerfugle sneg der sig alligevel 
ind. Det skal der jo J 
I år ville vi prøve at have garderobe 
igen, og vi skulle bruge nogle ekstra 
folk på gulvet til at sørge for at der 
var rent og at folk opførte sig pænt. 
Derfor skulle vi bruge 45 hjælpere 
fra Hjælpebanken til at bidrage med 
nogle frivillige timer for Nordals 
Boldklub. Kun 3 uger efter vores 
hjælp ved Sauer Danfoss´ julefro-
kost lykkedes det endnu engang at 
skaffe frivillige hænder, mange af 
de samme, men alligevel nåede vi 
op 40 frivillige hjælpere. 

Som timerne gik 
og klokken nær-
mede sig 02.00, 
blev det klart, at 
julebal 2011 
havde været et 
godt arrange-
ment. 
Næsten 750 
gæster, fyldt 
garderobe og 
nogle engagere-

de frivillige hjælpere, gjorde udsla-
get. 
 

Kære hjælpere. 
HALLO det er bare flot, klap jer selv 
på skulderen, i var fantastiske og 
det er en sand fornøjelse at være 
en del af jeres selskab.  
 

I om nogen har æren for at vi tjente 
50.000 kr. hjem til Nordals Bold-
klub. 
Tak! 

Kristian Dreyer 



www.danskebank.dk 
 

Tænk på penge 
når det passer dig... 
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Club 22  
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Peter Glock 
peterglock@bbsyd.dk  

Lidt nyt fra Club 22 
Den første fredag i februar afholder 
Club 22 altid årets første kvartals-
møde, som samtidig er klubbens 
generalforsamling. 
Formandens beretning var traditio-
nen tro krydret med en masse bille-
der fra det forløbne års arrange-
menter, som f.eks. de ”officielle” 
kvartalsmøder, et par spændende 
foredrag, grillaftener, sejltur, week-
endophold på St. Pauli og turene ”ud 

i det blå”, som kører hver tirsdag i 
ca. 6 måneder. 
I år var kassereren Per Petersen på 
valg, og han blev genvalgt med ak-
klamation, ligesom Anders Ebsen og 
Bent Riemer for valget til henholds-
vis revisor og protokolfører. 
Et nyt medlem skulle også vælges, 
og her fik NB’s formand  
Jens Hansen den ”næstsidste plads” 
i klubben, idet medlemstallet ifølge 
vedtægterne er begrænset til 30.  
I sæsonen 2012 er der ingen større 
udflugt planlagt, der bliver i stedet 
for afholdt et sommerarrangement 
med damer. Fast planlagt er selvføl-
gelig kvartalsmøderne og dertil kan 
der komme en del særarrangemen-
ter, som laves ”spontant”. 

Der er altså gang i dem fra Club 22! 
Det skyldes dog ikke alene at med-
lemmerne hygger sig med klubbens 
egne arrangementer, for de fleste af 
dem er samtidig også meget enga-
geret i NB’s klubarbejde. 
 
 
 

SPORTIGAN CUP 2012 
Søndag den 11. marts afholdes det 
traditionsrige opstartsstævne i 
udendørs fodbold for ”de gamle 
drenge”. Vi mødes i NB’s klubhus i 
Nord-Als Idrætscenter og fodbolden 
spilles på lysbanen.  
De seneste 2 år har stævnet været 
afviklet om lørdagen. Dette er des-
værre ikke muligt i år på grund af 
andre aktiviteter i klubhuset.  
Stævnet har været afviklet i mange 
år. Først under navnet ”Gule Ærter”-
turnering, siden under navnet Picco-
lo Cup og senest under navnet Spor-
tigan Cup. Det er 23. gang stævnet 
afholdes i år.  
Jørgen Bundgaard og Sportigan har 
været sponsor for stævnet siden 
2007.  
Når der ovenfor tales om de ”gamle” 
drenge, vil det sige fra 32 år og æl-
dre. Der er igen lagt op til en spæn-
dende turnering, hvor der som van-
ligt trækkes lod om holdene.  
Tag bare din nabo med. Der er selv-
følgelig også præmier at vinde. 
Sponsor Jørgen Bundgaard har lagt 
noget til side.  

Club22 afholder generalforsamling 



Store trænerdag  
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Søndag d. 27. november var der 80 
trænere fra hele Sønderjylland der 
trodsede vejrets elementer og kom 
til store træner dag i Haderslev.  
 

Det sønderjyske fodbold samarbej-
de (SFS) havde kaldt sammen for at 
få en snakke om fodboldtræning. 
Dagen startede med en reminder 
om de ting som Rasmus Hansen, 
Bent Højer og Morten Petersen sy-
nes skal til for at vi får bedre og 
dygtige spillere.   
 

De var ikke i tvivl opgaven er: 
• Opvarmning 
• Brug både højre og venstre fod 
• Høj intensitet træning 
• Præcision i pasningerne 
• Overtals spil 
• Pres og genpres. 
 

Derefter kom turen til at se hvordan 
det kunne gøre i praksis. Der stod 
vi så 80 trænere og kikkede på et 
hold U7 drenge, U11 drenge og U14 
drenge der gjorde deres bedste for 
ikke at blæse af banen og holde 
varmen. Desværre druknede alle de 
gode intentioner i vand, og efter 1 
time valgte vi at gå til frokost. SFS 
var vært for en sund og dejlig fro-
kost. Her fik vi også en gratis billet 
til hjemmekampen Sønderjyske 
mod Lyngby. Vi danskere elsker 
godt selskab kombineret med god 
mad så glider snakken meget bed-
re. Her blev der snakket livligt over 
bordet omkring hvordan vi gør i de 
forskellige klubber, gode ideer til 
træningen og gode ideer til at hånd-
tere forældre. Der er flere klubber 
som gør rigtig meget i forældre, 

forældremøder og forældre inddra-
gelse i mål og træningsplanlægning. 
 

Da maven var fuld var det tilbage til 
skolebænken. Over en kop kaffe og 
en håndfuld småkager fik vi mulig-
hed for at stille spørgsmål til fod-
boldtrænerne. Her efter gik vi vide-
re til hvad indholdet er i SFS. Der 
var rigtig mange af trænerne som 
har mange følelser forbundet ved at 
sende gode spillere videre til andre 
klubber. Efter en god snak om kon-
ceptet i SFS synes dog alle at det er 
af det gode for vores børn. 

Kaspar Holm-Petersen  

U6 holdet sep. 2011 



NB’s Hjælpebank 
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Nord-Als Boldklub´s Hjælperbank. 
 

Formålet med Hjælpebanken er at 
finde hjælpere til de aktiviteter 
klubben afholder. Som klub er vi 
meget afhængige af de aktiviteter, 
for at opretholde en fornuftig og 
bærende økonomi. Aktiviteterne 
afholder ikke sig selv og kræver 
mange hænder. Som hjælper bliver 
man en stor del af klublivet og mø-
der mange mennesker. I Hjælpe-
banken har vi et redskab der er me-
get 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 Hamburg, hvor alle de 
medlemmer, der havde lyst fik en 
fin dag betalt. Det er noget vi til-
stræber at gøre hvert tredje år hvis 
klubbens økonomi er til det.  
 

Det er med stor glæde at vi her kan 
informere om at Hjælpebanken i år 
er vært for en tur for alle vores 
Hjælpere. 

Ken Christiansen og jeg selv er i 
gang med at planlægge den og du 
vil få yderligere informationer når vi 
er klar med programmet i løbet af 
foråret. 
 

Status i Hjælperbanken: 
 

Sidste år brugte vi rundt regnet 120 
forskellige Hjælpere til alle klubbens 
aktiviteter og arrangementer herun-
der: 
 

• Fest I By. 
• Skole Cup. 
• Lotto. 
• Julehalbal 
• Pige Cup. 
• Servering til Sauer Danfoss jule-

frokost. 
• Futsall stævne. 
• Kampledere/dommere ved ung-

domskampe. 
• Og diverse mindre aktiviteter. 
 

Det er enestående og vi dybt tak-
nemmelige for jeres indsats! 
 

Hvis der er nogen der har interesse 
i at være Hjælper og indgå i Hjæl-
pebanken, så er man meget vel-
kommen til at kontakte de to admi-
nistratorer af Hjælpebanken.  
 

Du kan også finde flere informatio-
ner på klubbens hjemmeside, 
www.nordals-boldklub.dk under 
kontakter, Hjælpebanken. 
 

Vi glæder os til at høre fra dig. 
 

Hjælpebanken kan kontaktes ved at 
ringe til: 
 

Ken Christiansen   tlf. 24 23 71 79 
Kristian Dreyer    tlf. 22 45 21 69   
  



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 

  

  

  



Ungdomsudvalget 2012  
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I det følgende vil jeg kort præsente-
re ungdomsudvalget, vores an-
svarsområder, formål og de projek-
ter vi arbejder med i 2012. 
 

Som ungdomsudvalg i Nordals-
Boldklub har vi ansvaret for plan-
lægning, gennemførelse og evalue-
ring af den daglige træning, kampe, 
stævner, aktiviteter, Skole cup, 
DBU´s fodboldskole, NB-dagen, 
trænermøder og forældremøder. Alt 
dette foregår i snævert samarbejde 
med trænere og arrangements an-
svarlige samt bestyrelsen i NB. Vi 
har ansvaret for at vores trænere 
har de bedste vilkår at arbejde un-
der, samtidig med at vi har målet 
for øje. Målsætningen for ungdoms-
fodbolden i NB, vil blive offentlig-
gjort efter vores trænermøde man-
dag d. 27-02-2012.  
 

Desuden arbejder vi med forældre-
involvering, som er med til at skabe 
forudsætning for fastholdelse og 
rekruttering af trænere og ledere i 
ungdomsafdelingen. 
Et andet og væsentlig projekt, er 
fastholdelsen af teenagespillere og 
skabe rammer for flere medlemmer 
i ungdomsafdelingen. 
 

Vi afholder udvalgsmøder mindst en 
gang i måneden, hvor vi drøfter 
sager omkring den daglige drift af 
ungdomsafdelingen, drager konklu-
sioner og tager beslutninger. Vi gør 
med andre ord tale til handling, 
hvor troværdighed og synlighed er 
en vigtig del af vores arbejde. 
 

Det er et stærkt udvalg med mange 
kompetencer og kvaliteter, der har 

stor vilje til at arbejde for ungdoms-
afdelingen i NB. 
Vi er ansvarsbevidste og altid klar 
med lyttende ører og hjælpende 
hænder til dem, der ønsker det, 
såvel spillere, trænere og forældre. 
 

Vi glæder os utroligt meget til at 
komme i gang og ser frem til et 
sjovt og godt forår for alle. 
 

Du kan følge ungdomsafdelingen 
meget mere i løbet af foråret, hvor 
vi vil være synlige på hjemmesiden, 
her i Sporten og ude på grønsværen 
ved Nordals Idrætscenter. 
 

Har du spørgsmål angående ung-
domsafdelingen er du meget vel-
kommen til at kontakte undertegne-
de.  
 

På ungdomsudvalgets vegne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Se udvalget på næste side 

Kristian Dreyer 

Ungdomsformand 

>>> 
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Udvalgsmedlem: 
Lis Schmidt, som har 
ansvar for vores Pige 
Cup og Salg af Jule-
kalender. 
Lis har været aktiv i 
ungdomsudvalget i 2 
år og har desuden to 

børn der spiller i klubben. 
 

Udvalgsmedlem: 
Martin Sigsgaard, 
som er kampfordeler 
for 3- 5- og 7-mands 
og samtidig dommer-
påsætter til ung-
domskampe. 
Martin er nytiltrådt i 
ungdomsudvalget. 

 
Udvalgsmedlem: 
Jesper Larsen, som 
er ansvarlig for vores 
Teknik træning og 
vores Røde og Sorte 
Tråd, som i detaljer 
beskriver hvordan vi 
træner ungdomsfod-

bold i NB. Jesper er nytiltrådt i ung-
domsudvalget. 

Udvalgsmedlem: 
Marianne Wind  har 
ansvaret for vores 
Skole Cup, Futsal 
stævne og NB dagen. 
Marianne har været 
aktiv i ungdomsudval-
get i 3 år og har et 

barn der spiller i klubben. 
 

Udvalgsmedlem: 
Jan Wind, som er vores 
praktiske hånd i mange 
sammenhænge. 
Jan har været aktiv i 
ungdomsafdelingen i 
25 år som både træner 
og udvalgsmedlem. 

 
 
Ungdomsformand: 
Kristian Dreyer, som 
har ansvaret for Pige-
raketten, udvalgsmø-
der, trænermøder og 
økonomi. 
Kristian er nytiltrådt i 
ungdomsudvalget. 

 
 

Februar  2012 - og stadig sne  
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Weekenden den 17. og 18. decem-
ber var der fuld gang i den i Nordals 
Idrætscenter, hvor der blev spillet 
futsal i begge haller. Nord-Als Bold-
klub afviklede for 4. gang dette sto-
re stævne, som havde tiltrukket 
hold fra Jylland, Fyn og Ærø.  
 

Futsal er indendørs fodbold uden 
bander og med en noget tungere 
bold. Hermed er der brug for, at 
spillerne har et stort løbeberedskab, 
er hurtige og har en veludviklet tek-
nik. Ellers falder man hurtigt igen-
nem i dette dynamiske spil.  
 

Drenge i aldersgruppen 10 år og op 
til seniorårgang var i aktion. Der 
blev vist rigtig mange fine detaljer - 
på trods af den hurtighed som 
futsal spilles med. 
 

Alt forløb efter planen og der blev 
vist fodbold af høj kvalitet. Stævne-

leder Bjarne Østergaard var glad og 
tilfreds efter 2 travle dage med 
futsal på programmet.   
 

Følgende placeringer kunne noteres 
i de forskellige rækker: 
U13 
Nr. 1: White Team 
Nr. 2: Green Team 
 

U14/U15 
Nr. 1: Stevning United 
Nr. 2: FC Sønderborg 1 
 

U17 
Nr. 1: Bertel 
Nr. 2: BHS Revision 
 

U18 piger 
Nr. 1: SINE 
Nr. 2: Marstal 1 
 

Senior 
Nr. 1: De brølende ænder 
Nr. 2: Snappende muskel 



Skolecup 2012 
18 

Nordals Boldklub afholder igen Sko-
le-Cup, for elever forældre og lærer 
i de gamle Nordborg og Augusten-
borg kommuner. 
 

Hvert hold kan max. bestå af 7 spil-
lere, hvor der benyttes højst 4 
(heraf mindst 1 pige) på banen ad 
gangen. For 0-2 klasser dog højst 5 
spillere på banen (heraf mindst 1 
pige) 
 

Klassernes forældre og skolens læ-
rere kan selvfølgelig også deltage i 
NB Skole-Cup i rækken for 
"Forældre og lærer". I denne række 
skal der lige som hos børnene være 
minimum 1 "pige/mor" på banen. 
Deltagerne på holdet skal enten 
være far, mor, sted-far/mor til en 
elev i den klasse, som holdet re-
præsenterer. Et lære-hold skal blot 
bestå af lærer fra samme skole, 
med minimum en kvinde på banen. 

Foreløbig forventes det, at 6.-7. 
klassetrin afvikles fredag eftermid-
dag/aften. 3. - 5. klassetrin om lør-
dagen. 0. - 2. klassetrin samt foræl-
dre/lærer rækken om søndagen. 
Afhængig af det endelige antal til-
meldte hold på de enkelte klasse-
trin, kan denne planlagte opdeling 
dog blive ændret. 
 

Der er medaljer til alle spillerne på 
holdene, der bliver henholdsvis nr. 
1 og nr. 2 i deres klasserække, 
samt til alle puljevindere der ikke 
kommer i finalen. Til 0. klasse ræk-
ken, er der som de foregående år, 
medaljer til samtlige deltagere. 
Desuden uddeles der løbende små 
"overraskelser" under stævnet. 
Søndag eftermiddag trækkes der 
lod blandt alle tilmeldte hold om en 
præmiecheck. 
                        Michael Werner 
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Så er endnu et år omme. General-
forsamlingen for 2012 er velover-
stået og græsset er så småt ved, at 
kæmpe sig igennem vinterens før-
ste sne/frost. Inden jeg kommer for 
godt i gang med 2012 vil jeg lige 
give et kort tilbageblik på 2011. 
 

2011 startede med en ordentlig 
gang vinter helt frem til slutningen 
af marts. Derfor var det noget af en 
forkølet opstart. Hallens indendørs 
faciliteter blev flittigt brugt og hu-
sker med gru stadig turen i løbesko 
op og ned ad Pøl bakken. For i form 
skal man jo, på den ene eller den 
anden måde. 
 

1. holdet spillede en godkendt for-
årsturnering, hvor målet var at 
etablere sig i serie 2. Det startede 
noget op ad bakke, men halvvejs 
blev den rigtige kombination af tak-
tik og vilje fundet og vi kravlede så 
småt længere og længere op i ta-
bellen. Det blev til en godkendt 3 
plads efter suveræne Fremad og 

Toftlund. Dette blev samtidig Ked-
de's sidste sæson for førsteholdet i 
denne omgang og til efteråret over-
tog Carsten Schwaermer hvervet. 
 
2. holdet havde vi endelig fundet en 
fast base til. I form af Serkan Sahin 
har vi fundet den person, der gen-
nem en god viden omkring fodbold 
og nogle fantastiske sociale færdig-
heder i den grad har været med til, 
at gøre det sjovt at spille på 2. hol-
det. Forårsturneringen for 2. holdet 
blev en blandet fornøjelse. Træne-
ren og engagementet herfra var på 
plads, men det var som om spiller-
ne manglede  den sidste vilje. Der-
for blev det til en beskeden 4 plads i 
forårets serie 5. 
 
 

Efterårs sæsonen starter lige på og 
hårdt. 2. weekend i august fløjtes 
første runde allerede i gang. Så det 
er ikke mange træningspas det når, 
at blive til inden der skal spilles om 
point. 

> 

>> 
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Dameholdet anført af Søren Søren-
sen og Brian Wind skulle i foråret 
endnu engang prøve at fravriste 
Lysabild 1 pladsen i puljen. Der 
skulle kæmpes for hver eneste bold 
i hver eneste kamp og koncentratio-
nen skulle konstant være i top. Til 
trods for en masse engagerede da-
mespillere lykkedes det ikke i for-
året at vippe Lysabild af tronen. 
 

1. holdet skulle med hr Schwaermer 
i spidsen forsøge, at gentage for-
årets gode præstationer. Samtidig 
spåede en håndfuld unge oprykkede 
ungdomsspillere om fornyet konkur-
rence om pladserne på førsteholdet. 
De unge gjorde det udmærket, men 
man kunne i nogle kampe mærke, 
at de ikke var vant til senior fodbold 
endnu og da de mere erfarne ikke 
samtidig trak den anden vej blev 
efteråret meget svingende resultat-
mæssigt. Det blev til en placering 
midt i tabellen grundet en god slut-
spurt. Godkendt sæson og med det 
de unge spillere har suget til sig, 
håber vi på et godt forår 2012. 
 

2. holdet havde i efteråret fundet 
den rette indstilling og vilje frem, 
træneren i foråret blev snydt for. 
Det betød i den grad også, at der 
blev spillet en masse flot fodbold og 
at resultaterne for det meste viste 3 
point til vores gutter. Det var fak-
tisk kun Broager og Ulkebøl der i 
efteråret formåede at slå vores 2. 
holds gutter. Det betød jo så også, 
at det i foråret hedder serie 4. Su-
per flot præstation, men dette giver 
dog ikke anledning til at læne sig 
tilbage og nyde det alt for længe. 
Der skal i foråret kæmpes hårdt for 
overlevelse i serie 4. 

Damerne havde til efteråret skiftet 
rundt på trænerne. Søren overlod 
roret til Brian Wind, som i efteråret 
skulle forsøge, at bringe damerne 
den sidste tand op i tabellen. Man 
må sige det lykkedes til UG. Damer-
ne sluttede efterårsturneringen som 
suveræne vindere af rækken med 
hele 8 point ned til nummer 2. Su-
per flot gået. Så forventningerne til 
foråret er allerede høje. 
 

Til slut vil jeg takke alle NB'ere for 
en utrolig opbakning gennem året 
2011 og takke seniorafdelingens 
medlemmer for nogle mindeværdige 
øjeblikke i året der gik. 
På gensyn i 2012 
 

Opstart 2012. 
Forårssæsonen 2012 skulle skydes i 
gang Lørdag den 4. februar. Selvføl-
gelig valgte hr vinter at stikke hove-
det frem lige netop som vi alle hav-
de fundet og gjort støvlerne klar til 
første træningspas. Det blev dog til 
en gang træning inde i hallen, så de 
godt 20 fremmødte fik deres første 
kilometer i benene. Rigtigt flot 
fremmøde og giver forhåbentlig et 
signalement af hvad vi fremover 
kan forvente os til træning. 
Efter en let gang løb og lidt spil på 2 
mål forsatte vi i klubhuset, med 
spillermøde og lidt godt til ganen. 
Vi træner fra d.d. Tirsdag + Torsdag 
fra 19:00 – 21:00 samt Lørdag fra 
13:00-15:00 
Træningsturneringen starter 25 fe-
bruar og kører frem til sæsonstart 
31 marts, hvor 1. holdet på hjem-
mebane tager imod Toftlund. 
 

Med håbet om en god sæson... 
 

Klaus Kjærgaard 
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Peter 
peterglock@bbsyd.dk 

Arkivgruppen er snart færdig 
med projektet 
Som efterhånden kendt er en flok 
”gamle NB’ere” i gang med at få 
styr på klubbens historiske materia-
le. 
Gruppen har nu arbejdet siden som-
meren 2010 og i skrivende stund er 
status for projektet følgende: 
 

 - Alt materiale er gennemset, 
xxbearbejdet og katalogiseret. 
 - Alle bevaringsværdige dokumen-
xxter er samlet ”struktureret” i 
xxmapper. 
 - Fra papirarkivet blev det mest 
xxspændende og sjoveste digitalise-
xxret. 
 - Der er en hjemmeside under op-
xxbygning med ”udvalgte” doku-
xxmenter. 
 - Hjemmesiden vil efter offentlig-
xxgørelsen indeholde over 800 links 
xxtil ca. 5.000 dokumenter  
 - Klubbladet er ligeledes samlet i 
xxmapper. Det lykkedes os at 
xxskaffe ca. 90 % af alle udgivne 

xxnumre siden1962. 
Gruppen har i første omgang kon-
centreret sig om materiale til og 
med jubilæumsåret 2009, desuden 
er der også en del dokumenter un-
der ”FØR NB”, altså fra NIF tider og 
før. 
 

Midt i marts 2012 er der planlagt et 
arrangement i klubhus, hvor projek-
tet præsenteres, og hjemmesiden 
offentliggøres. 
 

Besøgende på hjemmesiden vil i 
den første tid opleve, at der ved 
enkelte dokumenter mangler f.eks. 
navne eller årstal. Denne manko vil 
dog med sikkerhed hurtig være 
over, når flere kikker på billederne 
– her er den første opgave! 
 

Dette billede er taget i Finspång. 
Her mangler vi årstal for besøget i 
Sverige og navne på disse herlige 
gutter! 
 

 



DBU Fodboldskole   
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Fodboldskolen i Nordborg  - 
  
I uge 27 afvikles fodboldskolen i 
Nordborg, som er for alle drenge og 
piger mellem 8 og 14 år.  
Billetsalget  starter tirsdag d. 6. 
marts 2012 kl. 10.00  
 

Så køb din billet i god tid, og vær 
med i lodtrækningen om en træ-
ningsoplevelse med Landsholdet. 
 
I år skal deltagerne på DBUs Fod-
boldskoler gennemgå træningsøvel-
ser der vil give dem mulighed for af 
øve og træne i nedenstående speci-
fikke undertemaer: 

• "Driblinger & Finter" 
• "Vendinger" 

• "Masser af mål" 
 

Prisen for DBU Fodboldskole er kr. 
730,- kr. (BILLET net gebyr udgør 
kr. 30,-) 
 

Alt dette for du 
• En spændende uge med fodbold-

træning og sjov 
• Landsholdets flotte træningssæt 

bestående af t-shirt og shorts   
• Diplom 
• Drikkedunk 
• En unikt designet Select fodbold 
• Nye venner 
 
 

Informationer vedrørende årets fod-
boldskole i Nordborg kan fås ved 
Søren Sørensen  tlf. 2611 4816 

Kære NBére 
Hjælpebanken er blevet 
spurgt om vi ville hjælpe Ho-
tel Nørherredhus i forbindelse 
med Sydbanks årsmøde  
 

Torsdag d.22-03-12. 
 

Vi har sagt ja til opgaven. 
Vi skal stille med 45 hjælpere 
i tidsrummet 18.30 - 22.00.  
 
Vi skal hjælpe med servering 
og afrydning af borde. 

 

Påklædning vil være mørke 
bukser og hvid skjorte eller T-
shirt. 
 

Klubben får et betragteligt 
sponsorat. 
Derfor behøver vi din hjælp. 
Så kære forældre, trænere 
og medlemmer af udvalg og 
bestyrelse. 
 

Tilmeld dig ved Hjælpebanken 
og få nogle hyggelige ti-
mer sammen, vi behøver Din 

Medlemsmøde i Sydbank 

Tilmeld dig senest d. 5 marts til Hjælpebanken. 
Kristian Dreyer, tlf. 22 45 21 69 
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I weekenderne 13.-15. januar og 3.
-5. februar, har 6 personer fra Nor-
dals-Boldklub, heriblandt mig selv, 
været på B1-træneruddannelse. B-1 
uddannelsen er den første i rækken 
af flere uddannelser som er god-
kendte træneruddannelser i Dansk 
Boldspil-Union ( DBU ) og UEFA. 
Uddannelsen bestod af både teoreti-
ske, samt praktiske moduler, hvor 
os deltagere blev uddannet i det at 
være fodboldtræner. Det hang så-
dan sammen, at vi først fik gen-
nemgået noget teoretisk, og deref-
ter skulle vi ud og prøve dette på 
træningsbanen. Vi har lært om børn 
og unges udvikling, både fysisk og 
mentalt, samt hvordan man kan 
sammensætte sin træning, så den 
passer til fodboldspillernes alder og 
niveau. Vi blev også undervist i at 
være ungdoms-kampleder og gen-
nemgik DBU’s etik-og moralgrund-
lag. 
I alt har vi gennemført 40 timers 
undervisning i at være træner over 
to koncentrerede weekender, og det 
har været en rigtig god, spændende 
og lærerig oplevelse, i samvær med 
glade og koncentrerede elever, 
samt gode og erfarne instruktører. 
Kurset kan 100 % sikkert anbefales 
til enhver, som har en interesse i at 
blive træner, eller allerede er træ-
ner, men ikke har B1-uddannelsen. 

Martin Carl  

 
Som Martin også skriver, så er det 
en rigtig god uddannelse og den 
står nøje mål med en vigtig del af 
ungdomsafdelingens målsætning, 
hvor vi vil øge kvaliteten i den dag-
lige træning som er lige med at vi 

kan fastholde børn og unge i spor-
ten. 
Uddannelsen er virkelig med til at 
give træneren nogle gode værktø-
jer, både fodboldfaglige men også 
ledelsesmæssige værktøjer, hvor 
konflikthåndtering er en vigtig del af 
det. 
Vi ser meget frem til at følge udvik-
lingen i den daglige træning. 
Og dette er en klar opfordring til at 
enhver, som er træner eller som 
godt kunne tænke sig at være træ-
ner, nøje overvejer denne uddan-
nelse, som bliver betalt af klubben. 
 – Super uddannelse og kunne det 
være noget for dig, så kontakt un-
dertegnede. 
På uddannelsen deltog og bestod: 
Kaspar Holm-Petersen, træner ved 
U6. 
Lars Plaetner, træner ved U7. 
Kurt Christensen, træner ved U15 
piger. 
Martin Carl, målmandstræner. 
Kevin Werner, træner ved Teknik-
fredag.  
Kristian Dreyer, ungdomsformand. 

 

Kristian Dreyer 
Ungdomsformand 

 



NORD-ALS AUTOVÆRKSTED ApS 
Nordborgvej 54, Svenstrup, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 63 06 

Alle former for reparationer udføres! 

rohleder 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 
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Peter Glock har i sine 42 år i Nord-
Als Boldklub været spiller, træner 
og leder. På lederplan har han både 
været formand for bestyrelsen og 
ungdomsformand, ligesom han har 
været formand for lottospil, byfe-
sten og primus motor for et nyheds-
blad til klubben. Endelig har han 
også været ansvarlig for klubbens 
hjemmeside. 
- Legatet gives til en person, som 
har arbejdet for fodbolden i mindst 
30 år – og det består af en tur for 
to til en international fodboldople-
velse. Jeg kan afsløre, at kravene 
bliver til fulde opfyldt af årets pris-
modtager, som med hele 42 års tro 

tjeneste for Nord-Als Boldklub har 
været en væsentlig medspiller for 
fodbolden i både Jylland og Dan-
mark, sagde DBU Jyllands 
formand, Bent Clausen, bl.a. i for-
bindelse med overrækkelsen. 
Rejselegatet har været uddelt siden 
1972, og sammen med prisen følger 
en rejse for modtageren samt æg-
tefællen/samleveren til en internati-
onal fodboldbegivenhed 
 
 

Peter Glock har i 42 år været en stærk drivkraft i Nord-Als Boldklub.  
Derfor modtog han fortjent DBU Jyllands rejselegat. 

DBU Jyllands Rejselegat til loyal alsing 



Ny kampfordeler 
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Kristian Dreyer 

Ungdomsformand 

Ny kampfordeler og dommerpå-
sætter for ungdomsafdelingen i 
Nordals Boldklub. 
 

Fra 1. januar 2012 har jeg, Martin 
Sigsgaard, påtaget mig opgaven at 
være kampfordeler og dommerpå-
sætter i ungdomsafdelingen.  
 

Jeg vil i mit arbejde, tilstræbe mig 
på, at få planlagt og tilrettelagt 
dommer fordelingen for en halv sæ-
son af gangen. På den måde kan de 
frivillige dommere, som hjælper 
klubben, få besked så lang tid i for-
vejen som muligt.  
 

For at optimere kontakten, har jeg 
et ønske om at korrespondancen 
mellem os, fremover bliver pr. mail 
og derfor har jeg brug for DIN mail 
adresse til min database.  
 

Ønsker du fremover at være frivillig 
dommer i ungdomsafdelingen, kan 
du sende mig en mail på  
Martin.sigsgaard@live.dk eller kon-
takte mig på telefon nr. 61 65 78 
59. 

 

Martin Sigsgaard 

Kampfordeler 

 
Vi vil gerne sige en stor tak til Mar-
tin for at have meldt sig til den sto-
re opgave, der ligger i jobbet som 
kampfordeler og dommerpåsætter. 
Martin vil stå for at koordinere 3-5 
og 7-mands kampe i Nordals-
Boldklub.  
 

Ligeledes finder Martin kampledere/
dommere til vores yngste årgange 
til og med U12 så de også kan spille 
kamp.  
 

Derfor er det vigtigt at vi hjælper 
Martin godt i gang med opgaven. 
Så dette er en opfordring, til at dem 
som har fungeret som kampledere/
dommere og dem som har lyst, 
melder tilbage til Martin.  
 

Samtidig er det et af ungdomsud-
valgets store projekter i 2012, at 
involvere forældrene mere i vores 
dagligdag. En af opgaverne kunne 
være at være kampleder for de 
yngste årgange.  
I løbet af foråret vil vi afholde et 
lille kursus på 1 times varighed for 
at klæde dig på, til at være kample-
der. Hvis det skulle have din inte-
resse er du meget velkommen til 
kontakte undertegnede. 

 

 

Klubbens nye kampfordeler i action. 
Martin er t.v. 
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Træningstider på lysbanen 1. feb. 31. marts 
HOLD Start MAN TIR ONS TOR LØR 
 Piger             

U10 P. 19.mar. 17.00- 
18.00- 

        

U13 P. 01. feb. 16.00- 
17.30- 

  16.00- 
17.30- 

    

U15 P. 01. feb.   16.00- 
17.30- 

  16.00- 
17.30- 

  

Drenge       

U11 D. 01. feb.   17.30-
19.00- 

    

U13 D. 01. feb. 17.30- 
19.00 

    17.30- 
19.00- 

  

Senior       

Damer 20. feb. 19.00- 
20.30- 

  19.00- 
20.30- 

    

Herrer 04. feb.   19.00- 
21.00- 

  19.00- 
21.00- 

13.00- 
15.00- 

Masters 01. feb. 19.00- 
20.00- 

        

LOTTOSPIL  
Nord-Als Boldklub afholder lottospil  

hver onsdag kl. 18.30 i  

Havnbjerg skoles aula  

Der spilles om 55 gevinster  

masser af  ekstra spil  

maxi-banko, 1-2-3 spil,  

Super Chancen m.m. 
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Nord-Als Boldklub 

Indbyder til 
Sportigan Cup  2012 

 
For Oldboys, Veteraner,  

Superveteraner og Masters. 
Nye medlemmer er  

også velkomne ! 
 

Søndag den 11. marts, 9-14 
 I Nord-Als Idrætscenter 

 
Mød op i klubhuset 

Der er rundstykker fra kl. 9,  
sponseret af 

 
 
 
 
 
 

I Nordborg 

 
Kl. ca. 10:00  

starter turneringen 
 

Efter turneringen serveres  
skipperlabskovs 

 
Alt dette for 80 kr. 

 (Bindende tilmelding) 
 

Herefter præmieoverrækkelse ved 
vores sponsor,  

Jørgen fra Sportigan 
Velkommen til et par hyggelige 

timer også bagefter 
 

Tilmelding senest den 7. marts til 
Benny Jørgensen 
Tlf.: 60173180 

 E-mail: xpost@sport.dk 
 

(Tilmelding er bindende) 

 


