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De første vindere af lotteriet for støttemedlemmer i Nord-Als Boldklub blev:
F.V. : Morten Knudsen - Joan Larsen - Aino S. Daly - Marianne Wind - Willy Nielsen - Anders Olesen - Svend Hansen

Bliv støttemedlem i Nord-Als Boldklub
Nord-Als Boldklub er i gang med en fantastisk udvikling både på senior-
og ungdomssiden. Dette betyder, at der skal mange penge til for at drive
klubben.
Dette kan du hjælpe med ved at blive støttemedlem for kun 150 kr. om
året.
Alle skal kunne være en del af Nord-Als Boldklub - lige meget om man er
en god fodboldspiller, en trofast fan eller bare en, der vil støtte op om
klubben.
Støttemedlems-lotteri
Udover ovenstående fordele vil der blandt støttemedlemmerne hvert år i
december blive trukket lod på medlemsnumrene om nogle attraktive
kontantpræmier. Her vil der blive udloddet en 1/3 af årets indtægter fra
støttemedlemmerne.
Meld dig ind
Har du fået lyst til at blive medlem af støtteforeningen så læs mere på
NB’s hjemmeside, eller kontakt Micahel Werner for yderligere informati-
on.
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Ansvarlig redaktør
Preben Christensen
Tlf. : 25 88 18 50
E-mail: pc@pebbe.dk

Distrubition
Benny Jørgensen
tlf. 60 17 31 80
E-mail: xpost@sport.dk

Ib Anthony
Tlf.: 74 45 05 00
E-mail: iban@bbsyd.dk

Cykelbude
Finn Borup
Børge Neesgaard
Freddy Naef

Formand
Jens Hansen
Mobil: 24 43 50 58
E-mail: jens@danbonet.dk

Adresseændring
Så husk at meddele det til NB

Dette gøres til
miw@mwerner.dk

Kære alle!
Jeg vil herved gerne ønske jer et rigtigt
godt og lykkebringende nytår.
Jeg vil samtidigt bruge anledningen til
at takke medlemmer og deres familier,
hjælpere og venner af klubben samt
annoncører og sponsorer for den store
indsats og støtte i 2012. Forhåbentligt
kan vi igen trække på jeres velvillighed
og opbakning i det kommende år. Det
ville glæde mig.
I NB har vi igen 2012 haft et helt kata-
log af arrangementer og begivenheder,
som vil tage pusten af de fleste.  Jeg vil
undlade at nævne hele rækken her -
men den er lang.
Nu, hvor vi er ved en lang række, så
kan du på vores hjemmeside se en an-
den lang række. Det er NB’s bestyrelse,
som redaktør og webmaster Preben
Lund Christensen har brugt sine evner
på at skære ud i digitalt pap.
Der er 11 medlemmer, så vi kunne så-
dan set tage en rask fodboldkamp mod
en passende modstander. Det er nu
ikke derfor, at vi er det antal. Det er for
at kunne matche vores organisation og
for at kunne fordele de mange opgaver
på mange forskellige hoveder og hæn-
der. Udtrykket er velvalgt, idet det net-
op er brug for både hænder og hoved i
en forening som vores. For opgaverne
spænder vidt - lige fra små og store
organisatoriske opgaver til at have et
indgående kendskab til og overblik over
de mange praktiske ting og sager, så
dette mest hensigtsmæssigt kan for-
midles til vore hjælpere. Dette arbejde
tager alle i bestyrelsen del i. Også vore
2 suppleanter til bestyrelsen. De delta-
ger i bestyrelsesarbejdet på lige fod
med de øvrige i bestyrelsen. Og det gør
de i øvrigt helt frivilligt.



Godt nytår
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En bestyrelse er som et hold. Vi har
alle forskellige kompetencer og rol-
ler. Det er jo netop styrken i et
team. At vores tilhørsforhold og
sammenhold er noget særligt, vil
jeg godt fremhæve her. Det er en
stor styrke for klubben, at bestyrel-
sen arbejder som et hold. Og det er
et super dygtigt hold, som jeg er
anfører for. Jeg vil godt for en sjæl-
den gangs skyld helt åbent (internt
kan jeg måske godt have nævnt
detJ) rose mine bestyrelseskolleger
og sige dem en stor tak for indsat-
sen for ”holdet” og ikke mindst for
klubben.
Jeg håber, at vi ved fælles hjælp
kan gøre NB endnu bedre. Kun med

aktive ledere og bestyrelsesmed-
lemmer får vi aktive spillere og for-
ældre. Det er forudsætningen for at
løfte denne store opgave.
Lad dette blive en opfordring til at
sige ja, når du bliver spurgt, om du
kan hjælpe din klub eller din træ-
ner. Vi ses 2013!

Kunne du tænke dig at hjælpe Nordals-Boldklub
med at dømme U9 til U15 fodboldkampe 2-3 gan-
ge om året? Find mig på Facebook og giv din inte-
resse til kende eller kontakt mig på mail eller sms
og jeg vil skrive dig på min dommer/kampleder
liste.

Med venlig hilsen
Kampfordeler Martin Sigsgaard
Mail: Martin.sigsgaard@live.dk

Mobil: 61 65 78 59

Jens Chr. Hansen
Formand
Nord-Als Boldklub
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Bestyrelsen i NB havde fra årets
start meddelt Hjælpebanken, som
administreres af Ken Christiansen
og Kristian Dreyer, at der var afsat
midler til en Hjælperfest i 2012.
Den seneste Hjælperfest blev af-
holdt i 2006, hvor Hjælpebanken
var vært ved en tur til Hamborg. En
Hjælperfest i NB afholdes med års
mellemrum, og når eller hvis øko-
nomien tillader det.

Formålet med Hjælperfesten er at
vise vores taknemmelighed overfor
alle de Hjælpere, der på den ene
eller anden måde, er med til at bi-
drage til at alle NB´s aktiviteter kan
gennemføres. Alle Hjælpere er sam-
let i Hjælpebanken, som ved årets
udgang bestod af 239 frivillige
Hjælpere. Det skal her nævnes, at
alle 239 medlemmer har været akti-
ve i 2012 – imponerende! Ydermere
er det interessant, at nogle Hjælpe-
re er engageret i flere aktiviteter.

Hvis hver opgave og funktion ved
aktiviteterne skulle besættes med
forskellige Hjælpere, skulle vi bruge
knap 1000 frivillige! At en klub som
vores kan mønstre så stort et antal
frivillige, må vække misundelse
mange steder. Dette er ikke mindre
end enestående, og derfor er det
også på sin plads at bruge lidt pen-
ge med års mellemrum, på at vise
Hjælperne taknemmelighed for den
kæmpe indsats, de leverer år efter
år.
Planlægningen af Hjælperfesten
2012 tog stille og roligt form i løbet
af sommeren og i midten af sep-
tember lå indbydelserne i postkas-
serne eller i mailboksen hos alle

Hjælperne. Festen skulle stå på Ho-
tel Nørherredhus fredag den 9. ok-
tober fra kl.18.30-01.00 med drik-
kevarer ad libitum og en lækker
menu, alt inklusive i den gratis en-
tre. Det var nu op til bestyrelsen i
NB  at få det hele til at klappe på
aftenen, hvor de var blevet tildelt
æren af, at skulle agere tjenere og
bartendere for de 130 tilmeldte
Hjælpere.

Festen skulle stå på Hotel Nørher-
redhus fredag den 9. oktober fra
kl.18.30-01.00 med drikkevarer ad
libitum og en lækker menu, alt in-
klusive i den gratis entre. Det var
nu op til bestyrelsen i NB  at få det
hele til at klappe på aftenen, hvor
de var blevet tildelt æren af, at
skulle agere tjenere og bartendere
for de 130 tilmeldte Hjælpere.

Hjælperfest 2012
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Hjælperfest 2012
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Hele salen summede af liv og glade
dage og tjenerne havde travlt med
at fylde vinkaraflerne op på de 11
runde borde. Det tegnede til at blive
en god aften. Alt i mens gæsterne
hyggede sig og tjenerne fik nye in-
strukser for hovedrettens ankomst
til bordene, begyndte indtil flere
mobiltelefoner at bippe med opda-
teringer fra den landskamp DBU, af
uforklarlige årsager havde valgt at
ligge i Bulgarien på samme dag som
vores Hjælperfest. Også hotellets
foyer blev benyttet, her viste man
landskampen på tv. Kampens resul-
tat blev 1-1 til dem der måtte være
interesserede.
Som en hvirvelstorm fløj de 9 tjene-
re igen ind i salen, balancerende
med fade og skåle der skulle vise
sig at indeholde aftenens hovedret.
Heldigvis gav det ingen anledning til
ulykker, både gæster og tjenere
overlevede denne svære kunst at
modtage og levere maden. Kokken
var efterhånden så imponeret af
tjenernes kunnen, at han overaske-
de alt og alle ved at tilbyde en des-
sert til hele selskabet, som ikke var
aftalt på forhånd. Men tjenerne
skulle dog være behjælpelige med
den sidste finish af tallerknerne.
Den bestod i at pynte isen med di-
verse lækkerier og endnu engang
lærte tjenerne noget om kunsten i
at være en del af køkkenet – arbejd
hurtigt eller revurder din grund til at
leve.

Som en hvirvelstorm fløj de 9 tjene-
re igen ind i salen, balancerende
med fade og skåle der skulle vise
sig at indeholde aftenens hovedret.
Heldigvis gav det ingen anledning til
ulykker, både gæster og tjenere
overlevede denne svære kunst at
modtage og levere maden. Kokken
var efterhånden så imponeret af
tjenernes kunnen, at han overaske-
de alt og alle ved at tilbyde en des-
sert til hele selskabet, som ikke var
aftalt på forhånd. Men tjenerne
skulle dog være behjælpelige med
den sidste finish af tallerknerne.
Den bestod i at pynte isen med di-
verse lækkerier og endnu engang
lærte tjenerne noget om kunsten i
at være en del af køkkenet – arbejd
hurtigt eller revurder din grund til at
leve.
Vi vil gerne sige tak til Hotel Nør-
herredhus for god behandling før,
under og efter festen samt til alle
gæsterne for en god fest.
Med ønsket om et godt nytår til alle.
Hjælpebanken

K&K





Generalforsamling
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Generalforsamling 2013
Fredag den 25. januar 2013 afholder Nord-Als Boldklub den ordinære ge-
neralforsamling. Generalforsamlingen holdes i NB’s klubhus kl. 19.30. Der
er dog fællesspisning kl. 18.30 i Nordals Idrætscenter inden selve general-
forsamlingen. Her er tilmelding dog nødvendig. Dette kan ske på NB’s
hjemmeside frem til den 21. januar 2013.

Udover beretningerne og valgene, hvor bl.a. formand og oldboysformand
ikke genopstiller, er der dog også lagt op til en hyggelig sammenkomst,
hvor den traditionelle lagkage med dertil hørende god snak ikke kommer
til at mangle.

Der henvises i øvrigt også til annonceringen af generalforsamlingen her i
dette blad.

Følgende er i øvrigt på valg:

Så det er således disse poster, som I medlemmer kan vælge imellem, når
vi kommer til det punkt på dagsordenen. For en ordens skyld kan jeg oply-
se om, at bestyrelsen har fundet kandidater til de ledige poster. Men det
skal på ingen måde forhindre nogen i at stille op. Har man ambitionerne,
så er man hjerteligt velkommen til at forhøre sig om de nærmere detaljer.

Med venlig hilsen

Formand Nord-Als Boldklub,
Jens Chr. Hansen

Formand Jens C. Hansen

Seniorformand Klaus Kjærgaard

Oldboysformand Erik Raun Jensen

Bestyrelsesmedlem Jesper Thomsen

Bestyrelsesmedlem Anders Ebsen

Ungdomsudvalgsmedlem Martin Sigsgaard

Bestyrelsessuppleant 1 Alfred Hansen

Revisor Carlo Meyer

Revisorsuppleant Hugo de la Motte





Fra Arkivportalen
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Hjertestarter
Husk der er en Hjertestarter i
Nordals Idrætscenter, når uheldet
er ude?
Hjertestarteren er tilgængelig i
centrets åbningstid, Hjertestarte-
ren er placeret inde i svømmehal-
len, og de enkelte centervagter er
trænet i brugen af denne.

Kenn Chris ansen ses i midten i forreste række



www.danskebank.dk

Tænk på penge
når det passer dig...
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Arkivportalen

Lidt nyt om ”Arkivportalen”
Billedet for oven viser startsiden af
Nord-Als Boldklub’s meget omdisku-
terede hjemmeside www.nb-
arkivportal.dk.
Det er desværre et lidt uskarpt bille-

de, idet det blev kopieret via ”PrtSc”
fra computeren og ser selvfølgelig
meget bedre ud på PC-skærmet.
Den opmærksomme stamgæst af
hjemmesiden har måske lagt mærke
til, at siden nu har fået en undertitel
med navne ”100 år fodbold i
Nordborg (1909-2009)”.
Det skyldes at arkivgruppen har
modtaget et billede af et ungdoms-
hold, fotograferet på Ridepladsen i
Nordborg i 1909, og da Arkivporta-
len omfatter historiske dokumenter
til og med året 2009 (NB’s 40 år
jubilæum), er titlen jo passende.
Billedet er at finde i menu-mappen
Før NB (1909-1969), hvor der

selvfølgelig gives flere oplysninger
om holdet, bl.a. med samtlige nav-
ne på spillerne.
Lige nu arbejdes der med en bunke
NB-dokumenter fra årene 1997 til
2004, som formanden Jens har

samlet i en
flot scrapbog,
hvorfra med
sikkerhed en
stor del af
materialet om
kort tid vil
være at finde
på hjemmesi-
den.
Portalen er
altså stadig-
væk under
opbygning, og
ajourføringen
vil fortsætte
hele året 2013
i takt med
hvad arkiv-
gruppen mod-
tager og ud-
vælger til den
fysiske arkive-
ring i mapper,
og herfra digi-

taliserer det mest interessante til
hjemmesiden.
Vi venter nu spændt på hvad der
ellers dukker op i løbet af året, og
takker alle som hjalp os med opbyg-
ningen af ”Portalen”, som den præ-
senterer sig her i begyndelsen af det
nye år.

På arkivgruppens vegne
Peter Glock



Skal der festes?
Vi udlejer:

Borde, Stole
Tæppeplader, Scene
I/S COM.-ARR.

Tlf. 74 45 19 19

Sønderborg Afdeling
Perlegade 9

6400  Sønderborg
Tlf. 70 33 33 33

Tips & Lotto
SHELL NORDBORG

Th. Brorsens vej 1 - Tlf. 74451704

Nordborg
Holmgade 39

Tlf. 74 45 14 57
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Dommervagten
Fra fredag kl. 14.30 til mandag
morgen kl. 08.00 har vi i turne-
ringsperioden for udefodbold etable-
ret DOMMERVAGT på TLF. 8939
9970. I efteråret 2012 starter dom-
mervagten i weekenden 10.-12.
august og slutter i weekenden 2.-4.
november.

Dommervagten bedes benyttet af
klubber og dommere i forbindelse
med akutte aflysninger/afbud. Det
er altså ikke ændringer på kampe i
den efterfølgende uge, dommervag-
ten skal kontaktes omkring.

Dommervagt i weekenden - tlf.
8939 9970
En aflysning/et afbud fredag efter
kl. 14.30 til en kamp senere fredag
bedes meddelt dommervagten.
En aflysning/et afbud lørdag mor-
gen/formiddag til en kamp senere
lørdag eller søndag, bedes meddelt
den lokale dommerpåsætter i tele-
fontiden lørdag.
En aflysning/et afbud efter påsætte-
renes telefontid lørdag bedes med-
delt dommervagten.

Hav gerne kamp- eller dommernr.
klar, inden du ringer op, så går ek-
speditionen lidt hurtigere.

Dommervagt i hverdagen - tlf.
8939 9970
En aflysning/et afbud på spilledagen
skal til hverdag også meddeles
dommervagten.
Fra mandag til torsdag kl. 9.00-
16.00 og fredag kl. 9.00-14.30 pas-
ses dommervagten af en af DBU
Jyllands administrative medarbejde-
re.

Den lokale dommerpåsætter skal
kontaktes såfremt en aflysning/et
afbud ligger indenfor 8 dages perio-
den (dog ikke på spilledagen) - find
din lokale dommerpåsætter her.

http://www.dbujylland.dk/
turneringer_og_resultater/Dommere/
organisation.aspx

JBU’s dommervagt





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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U6 holdet l julestævne



Julebal 2012
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Julebal 2012
Vækkeuret ringer – alt for højt, men
nødvendigt på grund af gårsdagens
besøg på flere restaurationer i lo-
kalområdet. Det er lørdag morgen
den 22. december og det er dagen,
hvor Hal 1 i Nordals Idrætscenter
skal klargøres til julebal 2.juledag.
Hjælpebanken havde på forhånd
fået fat i de Hjælpere, der skulle i
sving, og det er altid dejligt, når
man kan stole på dem, der har
meldt sig. Kl.11 startede vi, og tak-
ten i kampen sidder næsten på ryg-
raden; flere Hjælpere kender turen
og denne dag var vi 6 mand. Det
store arbejde ligger i gulvet, hvor vi
ruller store gummimåtter ud over
hal-gulvet, men det er et arbejde
der bare skal overstås, om end det
ikke er sjovt på nogen måde. Barer-
ne sættes på plads, borde og stole
til gæsterne og garderobe blev klar-
gjort. Kl.14 stod hallen klar og mu-
sikerne stillede den store scene og
lysshow op.
Herefter var det kun at vente på,
det blev 2.juledag.
Jeg kigger ud af vinduet, det værste

juleræs er overstået og den vigtig-
ste dag i hele julen har set sit første
lys. Vejret ser fint ud, skyet og en
smule regn – det tegner godt. Fry-
ser og sner det, kan vi se det på
antallet af gæster til ballet, så bliver
folk hjemme i varmen. Med sikker-
heden om at vejrguderne er på vo-
res side, er det tid til at kigge en tur
over i hallen. De sidste skilte skal
hænges op, og fadølsanlæggene
skal tændes, så de kan levere koldt
øl om aftenen. Et sidste blik rundt i
hallen fortæller at alt er klart.
Kl. nærmer sig 20.00 og vores klub-
hus fyldes med mennesker i en lind
strøm. 41 frivillige Hjælpere har
meldt sig klar til at hjælpe!!
Inden vi går på med instrukser for
aftenens opgaver, sikkerhed og op-
deling i hold, skal vi lige klappe af
de
Støttemedlemmer i NB der vandt i
den årlige udtrækning for Støtte-

medlemmer.
Alle Hjælpere er nu inddelt i hold
med forskellige opgaver og ansvar.





Klubdragt
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Ny Klubdragt i NB
Som tidligere nævnt i bladet, er her
det nyeste tiltag i ungdomsafdelin-
gen.
Denne flotte træningsdragt kan kø-
bes for kun 200 kr. i Sportigan.
Normal pris er 600 kr.
Adidas har valgt at give 300 kr. i
rabat på hver dragt der sælges til
ungdomsspillere i Nordals-Boldklub
og udover det, giver klubben 100
kr. til hver dragt.
Så Din pris bliver 200 kr. inkl. NB-
logo på brystet.

Ønsker du dit navn på ryggen ko-
ster det 50 kr.
Træningsdragterne fås fra Str. 6 år
– 16 år. Så der vil være til alle J
Tilbuddet gælder frem til 1. marts
2013, derefter vil prisen være 300
kr.
Vi håber på at rigtig mange vil tage
imod dette flotte tilbud.

Ungdomsudvalget



U15 piger og bestyrelsen
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Futsal stævne 2013
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Nordals Boldklub afhold i i 2008 for
første gang et Futsal Stævne.
Stævnet blev afviklet d. 21. decem-
ber 2008, så når det næste sparkes
i gang d. 26. januar er det således
femte gang at Nordals Idrætscenter
lægger gulv til dette stævne.
Siden opstarten af  stævnet er
Futsal blevet en endnu større del af
indendørs fodbold. DBU har i dag et
futsal landshold der deltager i diver-
se turneringer rundt omkring i ver-
den.
Bjarne Østergaard er igen den store
drivkraft for at stævnet kan afvikles
med gode oplevelser til følge for alle
deltagende hold.
Spillet er så hurtigt at der kræves 2
dommere for at følge med i hvad
der sker på banen, og derfor er det
nødvendigt med erfarne dommere
påsat til at dømme disse kampe.
Så derfor er der stor glæde over
den lokale opbakning fra de  er-
hvervsdrivende på Nordals, uden
deres hjælp havde idet ikke været
muligt at afvikle et stævne på dette
niveau.

Spillets hurtighed gør det også til-
skuervenligt, så kom forbi d. 26. og
27. januar  og bliv ”bidt” af spillet.
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Sporten nr. 2. 2013 udkommer i marts.
Indlæg kan sendes til sporten@nordals-boldklub.dk
Skal i have taget et billede så ring 25881850


