
Nord-Als Boldklub’s klubblad - 44. årgang - Nr. 2- april 2013 

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 

U11 piger klar til komme på græs 
Efter en veloverstået inde sæson er U11 pigerne klar til at tage hul på 
forårssæsonen. Vi havde håbet at komme i gang i marts, men marts 
vejret med frost og snestorm har udsat vores første udetræning.  Der 
er  fortsat  11 piger på holdet. Holdet er i en god udvikling, og de glæ-
der sig til at komme ud.  Pigerne træner mandag og tirsdag, nye spile-
re er selvfølgelig velkomne. 
Pigerne har spillet en fin inde turnering under JBU, hvor de har vundet 

flere kampe end de har tabt. Vi har altid gode og jævnbyrdige kampe 
mod de andre U11 piger fra Als og omegn.  Vi har været en del på nog-
le lange ture, da der også var hold med fra Højer og Haderslev i vores 
pulje.  Der er god opbakning til træning og kamp. Også forældrene er 
klar til at hjælpe med kørsel, frugt og vask.  
Vi sluttede inde sæsonen af med Dybbøl stævne. Vi blev nummer 1 i 
den indledende runde, hvor vi havde nogle tætte kampe mod Søn-

derborg Fremad, Midtals og Dybbøl. I finalen skulle vi møde Dybbøl. Vi 
kom hurtigt bagud med 2 mål, til sidst i kampen (20 sek. tilbage) fik vi 
dog udlignet til 2-2. Det var spændende både for pigerne, forældre og 
træneren.  
I den efterfølgende straffesparkkonkurrence trak Dybbøl det længste 
strå.  

 
Vi fik således en flot anden plads. 
                                                             På vegne af U11 pigetrænerne Lars Jensen 
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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 
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Cykelbude 

Finn Borup 

Børge Neesgaard 

Freddy Naef 

 

Formand  

Jesper Larsen 

Mobil: 4055 0759 

E-mail: jesper_sporten@hotmail.com 

 

Adresseændring 

Så husk at meddele det til NB 

Dette gøres til 

miw@mwerner.dk 

Ny formand 
Fredag d. 25. januar fik vi i NB en ny 
formand, som afløste Jens Hansen, der 
på fremragende vis havde bestredet 
posten i 12 år. At vi i NB har fået ny 
formand er i sig selv spændende, men 
at den nye formand er mig er med til at 
gøre det endnu mere spændende, i 

hvert fald for mit vedkommende.  
 

Jeg er 28 år og begyndte at spille fod-
bold i NB, da jeg var 9 år. Jeg har boet i 
Nordborg hele mit liv, kun afbrudt af to 

og et halvt år, hvor jeg boede i Køben-
havn og arbejdede i Danmarks Idræts-
Forbund, her fik jeg indblik i organise-
ringen af idræt på højeste niveau og fra 
allerhøjeste sted. Jeg er tidligere ung-
domstræner i NB, instruktør ved Teknik 
Fredag, medlem af senior – og ung-

domsudvalg, samt suppleant til besty-
relsen. Jeg er stadig aktiv senior spiller i 
NB.  
 

Jeg vil benytte lejligheden til at sige 

Jens tak, for de 12 år som formand, 
hvor vores klub er blevet repræsenteret 
på fornemste vis. Stor tak til de 48 der 
mødte op til vores generalforsamling, 
det er noget som mange andre forenin-
ger vil misunde os. 
 

Jeg er både glad og stolt over at blive 

valgt til denne post i NB, som er den 

klub jeg holder allermest af. Det er en 

stor opgave, som jeg glæder mig over, 

men som jeg stadigvæk er ydmyg over-

for. Jeg glæder mig til opgaven og jeg 

lover en engageret indsats fra min side, 

hvor jeg sammen med bestyrelsen vil 

forsøge at skabe de bedst mulige vilkår 

for vores spillere, trænere og ledere og 

dermed føre vores forening videre på 

bedste vis.  



Ny formand 
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NB er en stor forening, som har stor 
betydning og ansvar for vores lokal 
område, netop deri ligger min yd-
myghed. Vores nu tidligere formand 

har flere gange meget præcist ud-
talt, at det uden NB ville være lidt 
kedeligere at bo på Nordals. Det vil 

jeg give ham ret i. Vi er en meget 
mangfoldig forening med en masse 
aktiviteter udover fodbolden og vi 
har en hjælperbank, hvis lige ikke 

findes mange andre steder. Disse 
hjælpere og deres indsats i forbin-
delse med vores arrangementer er 
med til, at vi kan tilbyde et kontin-
gent for at spille fodbold, som ligger 
på et lavere niveau end mange an-

dre klubber.  
   

Sammenholdet mellem spillere, 
trænere, ledere, hjælpere og støtte-
medlemmer på kryds og tværs er 

med til at skabe vores stærke for-
ening. Det at være en del af dette 
sammenhold og fællesskab, er det 
der er mest glædeligt for mig.  
 

Vi skal i fællesskab klare udfordrin-
gerne der venter forude. For mig at 
se, er den største udfordring i den-
ne tid, at få flere børn og unge til at 

spille fodbold og ikke mindst fast-
holde dem, når de er i gang. Fod-
bold er vores kerneydelse og derfor 
skal der gøres en stor indsats for at 

fastholde spillere ”fødekæden” fra 
U6 og gerne helt op til Old Boys 
rækkerne. Det er mit, bestyrelsens 

og udvalgenes ansvar at sikre det-
te. Ja, i bund og grund er det et 
ansvar, som vores fællesskab i NB 
skal løfte.   
 

Så derfor: prik til dine naboer eller 
dine kollegaer og opfordrer dem og 
deres børn til at blive en del af fæl-
lesskabet i NB! Det vil de ikke for-

tryde.  
 

Jeg ønsker alle en rigtig god sæson 

og glæder mig til at møde jer alle 

enten ude på grønsværen, i Klubhu-

set eller til et af vore arrangemen-

ter.  

 

 

              

 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 

Jesper Larsen 

Formand  

Nord-Als Boldklub  
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Sportigan Cup 2013 
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Hjælpebanken til Sydbanks akti-
onærmøde 
NB´s Hjælpebank blev igen i år 
spurgt, om vi ville hjælpe Hotel 

Nørherredhus med servering til 
Sydbanks Aktionærmøde. Vi sagde 
ja og 39 Hjælpere troppede op med 
gejst og arbejdsmoral, der ikke er 
set mage til i mands minde. I storm 
og blæst - NB er bedst. Det kunne 
være en meget sigende remse for 

aftenens begivenheder. På den sto-
re snestormsdag, mandag den 18. 
marts 2013 mellem kl.16 og 18.30 
indfandt Hjælperne sig på hotellet. 
De første Hjælpere begyndte kl.16 
med at sætte drikkelse på bordene i 

den store sal, hvor Sydbanks møde 
skulle starte kl.18.30. Tænde lys og 
gå til hånde i køkkenet, hvor der 
var stor aktivitet med klargøring af 
maden.  

 

Det næste hold Hjælpere mødte ind 
kl.17.30, her skulle de have hjulpet 
med at skænke vin i karafler, men 
de Hjælpere der allerede var i gang, 
havde så meget energi, at de havde 
nået det hele. Så der blev lidt ven-

tetid inden informationsmødet til 
alle Hjælpere gik i gang 18.40, hvor 
det sidste hold mødte ind.  

 

Efter en kort instruks og inddeling i 
hold, en kort- hvem gør hvad og 
hvornår, ja så ventede vi lidt igen 
og hyggede os i det tildelte Hjæl-
perrum. Pludselig var aktionærmø-
det slut, en anelse for tidligt i for-
hold til tidsplanen og så fik vi travlt. 

Som en hvirvelstorm, føg der 39 

Hjælpere ud i køkkenet, i noget der 
lignede organiseret kaos. Men med 
snilde, krydret med lidt held, så 

lykkedes det at få det hele til at 
klappe på bedste vis. Maden blev 
serveret med en ekspertise man 
ikke skulle forvente af en flok Hjæl-

pere uden den store erfaring inden 
for serveringsbranchen. Servering 
for 400 gæster er ikke sådan noget 
man bare gør, men vi gjorde det, 
hvorfor? –Fordi vi kan! Da alle gæ-
ster havde fået deres dessert og 
kaffe, forlod de hotellet kl.21.45. 

Herefter gik vi i gang med at rydde 
borde og sætte ud til opvask. Folk 
stormede rundt med borde og stole 
så hele salen og tilstødende gemak-
ker var ryddet i løbet af ingen tid. 
Fantastisk syn og en stor oplevelse 

når man ser på. Om det var maden, 
som kokken var ved at tilberede til 
Hjælperne eller den kolde øl der 
ventede, skal jeg lade være usagt, 
men hvor er det en fornøjelse at se 
den arbejdsmoral der bliver udvist.  
 

Og så er det frivilligt, jeg bøjer mig 
i støvet! Nogle Hjælpere skulle 
hjem, klokken nærmede sig 22.30, 
dem der blev, fik serveret mad og 
drikke af hotellet og fik hygget sig 

lidt, inden det var sengetid for alle. 
Tusind tak skal der lyde fra Hjælpe-
banken for jeres indsats. Det er 
prisværdigt og det giver genlyd i 
omverdenen, at vi endnu engang 
har engageret os i vores lokalsam-
fund. 

Hjælpebanken i Nordals Boldklub. 

Sydbanks aktionærmøde 

5 



Ungdomsafdelingen  

6 

Vinterhi – hvad er det? Det er hvert 
fald ikke et ord man kender i ung-
domsafdelingen. Når vejret hen 
over de første vintermåneder i no-

vember og december ikke indbyder 
til udendørs fodbold mere, så rykker 
vi inden for i de mere behagelige 

temperaturer i hallen. Det er ikke 
ensbetydende med at aktivitetsni-
veauet falder, der forsættes med 
samme energi og tempo. Nogen 

vælger at holde en pause med fod-
bolden hen over vinteren for at del-
tage i andre sportsgrene, håndbold, 
gymnastik og svømning som de pri-
mære. Det er helt fint, og der er 
også dem, der vælger at spille både 

fodbold og håndbold samtidig. Det 

giver nogen gange lidt udfordringer 
med træningstider og kampe i 
weekenderne, men der skal vores 
ungdomstrænere have stor ros for 
at koordinere med trænere fra de 
andre sportsgrene.  
 

Vi har deltaget i rigtig mange kam-
pe i DBU´s indendørsturnering, her 
skal nævnes to meget flotte resulta-

ter. Vores U13-piger nåede til de 
Sønderjyske mesterskaber, hvor de 
lige akkurat ikke kom videre til se-
mifinalerne. Men alligevel er det et 
flot resultat, tillykke piger. 

 

Vores U14-drenge kvalificerede sig 
også til de Sønderjyske mesterska-
ber. Her løb de med guldet og kvali-
ficerede sig videre til de Jyske me-
sterskaber, hvor de vandt en flot 
bronzemedalje for deres 3.plads. 

Rigtig flot drenge og endnu engang 
tillykke. 

 

Også lokale stævner på Als og i det 
meste af Sønderjylland er blevet 

besøgt af vores ungdomshold, jeg 

tror vores U12-drenge har kørt det 
meste af landsdelen rundt i jagten 
på medaljer, som de også har fået 
nogen stykker med hjem af. 

 

Kommunen fik i efteråret en ny 
kunststofbane i Guderup. Det giver 
de omkringliggende klubber, herun-
der NB, muligheden for at træne 

fodbold, når vejret ikke tillader os 
at komme på græs hen over vinte-
ren. Både vores U10-drenge og U12
-drenge har allerede benyttet sig af 
muligheden, til stor glæde for spil-
lerne, der synes det er meget pro-
fessionelt, at løbe rundt på sådan 

en flot bane. Det kræver dog at 
trænerne lægger noget arbejde i 
den logistiske planlægning det er at 
få spillere og bolde med til Gude-
rup. Det kræver også at forældrene 
er villige til at køre lidt længere eller 

deltage i kørselsordninger. Det har 
vist sig at med den rigtige tilgang til 
tingene, så har det ikke været et 
problem og der er dejligt.  
 

Tak til både trænere og forældre i 
den sammenhæng. Vi vil forsøge at 
få flere tider på banen i det kom-
mende efterår. 

                                            Arkivfoti                                    >>> 



Ungdomsafdelingen 
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 Nu hvor vinteren forhåbentlig snart 
overlader det blomstrende forår til 
os, så er det på sin plads at takke 
alle trænere for den indsats i har 

leveret i indendørssæsonen. Også 
en stor tak til de mange frivillige 
dommere i vores Hjælpebank, som 
har dømt, når vi har haft hjemme-
kampe. Og en stor tak til alle de 
forældre, som deltager og hjælper 
vores trænere med at få tingene til 

at glide, uden jer så kører tingene 
ikke. 

 

Endnu en masse positive ting, det 
skal dog ikke blive en sovepude. Vi 
skal forsætte med at hjælpe hinan-
den, hvor der er behov, forsætte 

den positive bølge ved at tage an-
svar og fortælle, når der er ting der 
kan gøres bedre eller anderledes.  
 

                            Kun sammen skaber  

              vi en god klub. 

 

Vi glæder os til udendørssæsonen 
og til at se jer alle igen ude på det 
grønne græs. 
 

 NB´s nye klubdragt i ungdoms-
afdelingen. 
Ungdomsudvalget besluttede at be-

tale 100 kr. i tilskud ved køb af den 
nye klubdragt ved Sportigan i 
Nordborg. Rigtig mange har 
benyttet sig af tilbuddet, som 
sammen med en rabat fra 
Adidas på 300 kr. gjorde, at 
den flotte dragt kun kostede 

vores medlemmer 200 kr. 

 

Vores nye klubdragt kan sta-
dig købes i Sportigan, nu er 
prisen dog 300 kr. Klubbens 

tilskud udløb den 1. marts. 
 

74 af vores ungdomsspillere 
benyttede sig af tilbuddet og 
løber nu rundt i dragten, det 
synes vi er rigtigt flot. 

 

Vi håber at både spillere og 
forældre har været tilfredse 
med tilbuddet. Vi tror på at 

kunne tilbyde noget lignende 
til næste år. Om det lige bli-

ver en klubdragt er ikke sik-
kert, det kunne også være en 

anden nyttig ting. Er der forældre 
eller spillere der har gode idéer, så 
kontakt endelig ungdomsudvalget. 

Ungdomsudvalget. 

 

Klubdragt 
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Nyt fra Hjælpebanken 
Sååååååååååå er den gal igen…  

Kære Læsere, publikum og andre trafikanter. 

Hold fingeren fra det grønne rør på din telefon eller lad være med 

at gnide fingeren over skærmen på din alt for smarte smartphone.  

Det er os der ringer……. Ingen smartere end os, vi jagter dig til du 

giver op – overgiver dig til vores ubønhørlige hyletone som du skal 

høre på, gang efter gang, når vi fanger dig og overtaler dig til at 

hjælpe i Hjælpebanken. 

Erkend at det er din afhængighed efter fællesskab og din uhjælpeli-

ge lyst til frivilligt arbejde, der gang på gang får dig til at sige ja.   

Erkend at du simpelthen bare ikke kan undvære os. 

Inden for få dage begynder vi at finde Hjælpere til årets Fest I By, 

så lad dig overtale eller send en mail, hvis du ikke ønsker en per-

sonlig konfrontation. 

                                Vi søger hjælpere til: 

 

 

 

 

 

Kom ud af busken og hjælp vores forening, vi har det sjovt sammen og det 
gavner et godt formål. 

 

Kun sammen skaber vi en god klub 
 

Kontakt Hjælpebanken ved spørgsmål, vi står altid klar med et svar. 
                                    

 

 

Torsdag  
d.25-4 

Fredag  
d.26-4 

Lørdag  
d.27-4 

Søndag  
d.28-4 

Pølsevogn Pølsevogn Pølsevogn Pølsevogn 

Sø-løb Damefrokost Herrefrokost  

Fyraftensøl Festtelt efter 
Damefrokost 

Festtelt efter 
Herrefrokost 

 

Festtelt    

Ken Christiansen   Kristian Dreyer 

Tlf. 24 23 71 79  Tlf. 22 45 21 69 

Mail: klc88@live.dk                               Mail: kedde-d@mil.dk 

mailto:klc88@live.dk
mailto:kedde-d@mil.dk
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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. 
 

  

U13 piger  efterår 2012 - arkivbillede 

Efter en flot, fightende og spænden-
de indendørssæson 2012/13 slutte-
de U-13 pigerne på en flot 2. plads i 
B-rækken og kvalificerede sig der-

ved til Regionsfinalestævne i Gred-
stedbro. 
 

Vi kørte derop med en go portion 
kampgejst, og pigerne var meget 

spændte. Puljen, som vi var kom-
met i, var meget jævnbyrdig, og 
efter 3 spændende kampe, blev 
slutresultatet 2 tabte og en uaf-
gjort. 
 
 

Alle kampene var meget tætte, men 
modstandernes mål var ligesom 
forhekset. Bolden ville ikke altid 
finde netmaskerne. Men trods det, 

så var pigerne ved godt mod, og de 
synes, at det havde været et godt 
stævne. 

 

Tak til de forældre der lagde kørsel 
til, og tak for den gode opbakning 

til pigernes kampe. Også stor tak 
til pigerne for den gode stemning/
indsats. 
                                      Med sportslig hilsen 

                                            Lars Møllerskov 



www.danskebank.dk 
 

Tænk på penge 
når det passer dig... 
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Arkivportalen 

48.000 ”Hits” i løbet af en må-
ned 
Overskriften henviser til besøgstallet 
af www.nb-arkivportal.dk for et 

stykke tid siden. 

 

Tallet er fra dagene omkring jul 
hvor man selvfølgelig havde rigelig 
med tid til at bladre i portalen. I 
mellemtiden er interessen for hjem-

mesiden igen kommet ned på et 
normalt niveau, dog stadigvæk 
”godt besøgt”. 

 

I de sidste uger kom der et større 
antal nye dokumenter på portalen 
fra årene 1997 til 2004, en periode 
som jo var underrepræsenteret ind-
til nu. 

  
Som f.eks. det viste billede med 

Lars og Michael fra året 2000, som 
kan findes i portalen under 
”Særarrangementer” eller Fest-i-
by”. 

 

Alt historisk materiale som arkiv-
gruppen indtil nu har modtaget, er 
nu bearbejdet, og der forventes ikke 
mere det store rykind af nyt materi-

ale af større omfang, derimod mere 
spredte leveringer resten af året, 
hvor portalen fortsat vil blive løben-
de ajourført. 

 

Derfor gælder opfordringen stadig-
væk, at arkivgruppen fortsat er in-
teresseret i dokumenter som passer 
til portalens undertitel ”100 år fod-
bold i Nordborg (1909-2009)”, hvor 

året 1909 absolut ikke behøver at 
være grænsen i den ene ende af 

perioden. 

 

Materialet kan sendes til webmaste-
ren via portalen, eller afleveres di-
rekte til undertegnede eller i arkiv-

gruppens postboks i klubhuset. 
Men husk at notere om materialet 
ønskes retur og oplys - hvis man 
kan – årstal og ved billeder navne 
og anledning. 
                         På arkivgruppens vegne 

                                                  Peter Glock 

DBU’s Fodboldskole - Træn’ og bliv dygtigere 
Skal du også med på fodboldskolen i år, 

I uge 27 afholdes der fodboldskole i Nordborg 

Det er allerede nu muligt at tilmelde sig¨ 

gennem billetnet. (NordAls har nr. 77) 

Vi ses til en sjov uge. 

Har du spørgsmål er du velkommen til  at 

Kontakte Bjarne Østergaard tlf. 2424 0231 



Sønderborg Afdeling 
Perlegade 9 

6400  Sønderborg 

Tlf. 70 33 33 33 

  

  

  

Sønderborg 

Jyllandsgade 19 

Tlf. 74 42 27 76 
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Optakt til JM 
U14 indendørs sæson 2012/ 2013. 
Vi havde meldt to, efter vores me-
ning, lige gode hold til indendørs-

turneringen. Begge hold spillede 
rigtigt godt, dog tabte det ene hold 
for mange vigtige kampe, indbyrdes 
mod det andet Nord Als hold, men 
også til Dybbøl. Dette skulle senere 
vise sig at blive skæbnesvangert.  

 

Det ene NB hold skilte sig ud og lå 
inden den sidste runde, nummer 1 
med 13 point ned til nummer 2 som 
var Dybbøl, hvis vi vand over dem i 
den sidste kamp havde vi kvalifice-

ret et hold til regionsfinalerne. 

 

De to hold der gik videre til regions-
finalerne var Dybbøl og så et NB 

hold . Jeg tror godt vi kunne have 
fået begge NB hold med, men så-
dan skulle det ikke være. 

 

Finalerne blev spillet i Skærbæk, og 

vi startede noget nervøst, måske 
var det mest træneren der var ner-
vøs. Vi vandt kampen og var kom-
met godt i gang, vi slog flere mod-
standere og  i den næstsidste kamp 
skulle vi møde Ribe, og vi tabte 
knebent til dem, så den sidste kamp 

mod Hjordkær skulle vindes, og det 

blev den også. Vi skulle nu spille 
semifinale mod nr. 1 fra den anden 
pulje, og de havde vundet stort 
over Dybbøl, som vi til tider godt 

kan have problemer med. Kampen 
startede og efter 2-3 sec var vi bag-
ud 1-0, hmm. Nå men vi fik os 
samlet sammen og vandt komforta-
belt over dem.  Vi havde så kvalifi-
ceret os til finalen, hvor vi igen 
skulle møde Ribe. Jeg vidste ikke 

rigtigt om vi skulle vinde for at 
komme til Jysk Mesterskab, så jeg 
sagde til drengene de skulle gå ud 
og vinde kampen. De var rigtigt 
opsatte, og vandt kampen 5- 3. Det 
var godt, drengene fik medaljer, og 

en invitation til JM i en kuvert. Det 
var kun en invitation i en kuvert, 
selvom nogle af drengene spurgte 
om det mon var en pengepræmie. 
Både 1. og 2. pladsen kvalificerer 
sig, så selvom vi ville havde tabt 
var vi også gået videre. Ribe kvalifi-

cerede sig dermed også, så dem 
skal vi møde igen ved JM. 

 

Vi er nu mellem de 8 bedste i Jyl-

land, og skal til JM, fortsættelse 

følger med en beretning fra JM i 

Vorbasse. 

 U14 indendørs sæson 2012/ 2013 
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JM 
Dagen kom og 7 håbefulde drenge 

og to trænere tog til JM den første 

lørdag i marts måned. Vi kørte fulde 

af forhåbninger til Vorbasse hvor JM 

blev afholdt. Første dagen skulle vi 

møde 4 hold og vi startede noget 

nervøst ud og fik uafgjort med Ribe, 

det var ok, da vi jo havde tabt til 

dem ved regions finale, men også 

slået dem i finalen ved samme 

stævne. Efterfølgende skulle vi mø-

de Skødstrup, og spillede igen uaf-

gjort. Træneren var sur, ikke fordi 

vi havde spillet uafgjort, men fordi 

vi havde tabt uafgjort, vi var klart 

bedre end de to hold og det ærgre-

de mig utroligt meget at vi ikke 

havde fået 6 point, men kun 2…. 

 

Jeg snakkede med drengene og for-

talte dem at de var nødt til at smide 

nervøsiteten over bord, da de for 

det første var bedre end de andre 

og for det andet, når man først er 

kommet så langt som vi er, så nyt-

ter det ikke noget at være nervøs, 

så skal man spille sin chance.  

 

Det skal jeg da lige love for det 

hjalp vi vandt over et af topholdene 

(de endte som nr. 1 i grundspillet) i 

den næste kamp 4-3 og den sidste 

kamp spillede vi modstanderne ud 

af banen… 

 

Konklusionen efter første dag var at 

vi ikke havde tabt iht resultaterne, 

og havde 8 point for 4 kampe, dette 

sammenlagt til en foreløbig 2. 

plads. Jeg mente nu lidt at vi havde 

tabt 4 point og vundet 8. 

 

Nu havde vi tid til at indkvartere os 

på den nærliggende skole, og skulle 

bo i det samme klasseværelse som 

Ribe. Hmm bange anelser, for hvor-

dan det mon gik, nå men vi fik 

pumpet madrasserne og foldet dy-

ner og soveposer ud. Herefter skulle 

der spises, dejlig aftensmad med 

noget for alle. Drengene ville gerne 

i svømmehallen, og der hyggede de 

sig i 1½ time, mens Knud og jeg 

hyggede os med  en Cola-bajer….. 

Centret var i bogstaveligste for-

stand tørlagt for øl, men hvad fan-

den, vi kan jo også hygge os med 

en cola. 
 

Drengene kom op fra badet ved 

halv ti tiden, og vi gik op på skolen 

og hyggede os, med sodavand og 

lidt chips. Fik så lige historien om 

hvordan Jacob var blevet sat på 

plads af nogle piger da han begynd-

te at tælle sekunderne ned selvom 

der var 3 min tilbage af en pige 

kamp som vi overværede. 
 

Kl.11 gik vi i seng, og der var ro 

med det samme og alle lagde sig til 

at sove, selv Jacob, og Emil…. Dem 

havde vi haft lidt problemer med da 

vi holdt trænings lejer i centeret, 

men mere om denne oplevelse en 

anden gang. Selv Ribe der ikke hav-

de noget at kæmpe for faldt i søvn, 

og det var rigtigt godt vi fik en god 

nats søvn. Søndag morgen stod vi 

op og fik badet, og samledes til 

morgenmad kl. 8.              >>s.18>> 



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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Jesper Larsen takker den afgående formand for en god indsats 
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Vores første kamp var mod dem der 

lå nummer et og vi fik en røvfuld, 

men vi vidste det ville gå på den 

måde vi aldrig gode i den første 

kamp, og de var gode, så vi tabte 6

-3 men vi fik alle spillere i gang og 

fik dem også løftet så de kunne 

knocentrere sig om de efterfølgende 

kampe. 
 

Der var nu forældre der kom og så 

på vores kampe, først Matthias for-

ældre, og herefter Andreas far, og 

Jacob August og hans far. Dejligt 

med lidt støtte på side linien, noget 

der ikke kun er værdsat af drenge-

ne, men også af os trænere. 
 

I de efterfølgende kampe vandt vi 

overlegent, og vi blev sammen lagt 

nummer 3 i puljespillet. Nu skulle 

de 2 semifinaler så spilles hvor 

nummer 1 skulle møde nummer 4 

og nummer 3 skulle møde nummer 

2, uheldigvis blev det 

stærkeste hold num-

mer 2 og vi blev num-

mer 3. vores  semifina-

le tabte vi 2-1 hvor vi 

tidligere havde tabt 6-

3 mod den samme 

modstander, vi havde 

mange chancer men 

kunne ikke rigtigt 

straffe dem. Vores for-

svar var sublimt, men 

vi kunne ikke score 

nok. 

Dem der vandt den 

anden semifinale de tabte finalen, 

og dem havde vi også slået i puljen. 

Så hvis vi ikke havde sat de 4 point 

til i starten var vi blevet nummer 1 i 

grundspillet og vi havde minimum 

fået sølv. Men men vi fik bronze og 

det er jeg også rigtigt stolt af at 

drengene kunne opnå…… alt i alt et 

rigtigt godt stævne og en super 

præstation af drengene. 

 

Tak til ungdomsudvalget for finan-

cieringen, og stor tak til Emil, Mat-

thias, Jacob, Andreas, Bastian, Ma-

nuel og Jonas for jeres indsats. Det 

bare dejligt at bruge tid på sådan 

en weekend, med denne form for 

opbakningen fra ungdomsafdelin-

gen, og med sådan nogle søde 

drenge. (Ps de blev faktisk rost af 

personalet på stedet, fordi de var så 

gode til at rydde op efter sig.)  

 

                                                                                       Med sportslig hilsen  

                                            Knud og Jesper 



 Skolecup 2013 
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Nord-Als Idrætscenter sprudlede i 
weekenden af liv og aktivitet fra 
fredag til søndag, hvor Nord-Als 
Boldklub afholdt skolestævnet for 

46. gang. Stævnet har således væ-
ret afviklet siden slutningen af 60’-
erne. Elever, forældre, bedsteforæl-

dre og lærere skabte endnu en 
gang den så velkendte spændte og 
fantastiske atmosfære under kam-
pene. 
 

Skolecuppen er indefodbold for 
samtlige 0. – 7. klasser i den gamle 
Nordborg Kommune og i den gamle 
Augustenborg Kommune. Og denne 

invitation havde alle skoler taget 
godt imod.  
 

94 hold deltog i årets udgave af 
NB’s Skolecup. Der blev spillet 190 

kampe og scoret 814 mål. Med 3 
vindere i de forskellige rækker skil-
ler Augustenborg Skole og Nordborg 
Skole sig i år resultatmæssigt ud.  
Det bør de øvrige skoler udfordre i 
2014. 
 

Vinderne i rækkerne: 
0. klasse:  Alle får medaljer. 
1. klasse:  FC Nordals 1B - Nordborg  

2. klasse: De rå - Nordborg Skole 
3. klasse:  MIF-2 - Augustenborg  

4. klasse:  Augustenborg 2  

5. klasse:  Øfferne - Østerlund 
6. klasse:  De røde djævle - Augu-
stenborg Skole  
7. klasse:  Coca Cola - Nørreskov-

skolen  
 
Forældre/Lærer rækken blev for 5. 

år i træk vundet af De uovervindeli-
ge fra Nordborg skole.  Det er godt 
gået af disse forældre, der nu har 
deres børn i 6. klasse. Således har 

de vundet stævnet siden børnene 
gik i 2. klasse! 
 

Sponsorer har doneret præmier til 
uddeling under kampene. Gode red-

ninger, gode mål og andre sjove 
episoder udløser disse præmier. En 
stor tak til de mange lokale er-
hvervsdrivende, der har doneret 
alle de mange spurtpræmier. 
 

Stævneleder Michael Werner kan 
sammen med de mange frivillige fra 
Nord-Als Boldklub se tilbage på et 
vellykket arrangement, hvor alt gik 
som planlagt, og hvor fællesskabet i 
de forskellige klasser fik et ekstra 

boost. NB ser frem til næste års 
udgave af stævnet, hvor der jo på 
skoleområdet sker en hel del æn-
dringer, der kan være med til at 
skabe fornyelse i stævnet. 

Fra Skolecup 2013 
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Spillerne svedte - tilskuerne frøs 
Den årlige Sportigan Cup hos Nord-
Als Boldklub sponsoreret af Jørgen 
Bundgaard Sportigan i Nordborg 

havde samlet 20 spillere blandt 
klubbens lidt ældre spillere, og tra-
ditionen tro blev det en god oplevel-
se for spillerne, som for de flestes 
vedkommende oplevede at få græs 
under støvlerne for første gang i 
2013. 
 

Det var derfor en gruppe godt træt-
te spillere, som efter et godt bad 
samledes i klubhuset for at spise en 
gang gule ærter sammen med deres 

sponsor Jørgen Bundgaard. 

 

Det skete dog først efter præmie-
overrækkelsen naturligvis foretaget 
af sponsoren himself, og så kunne 

det ellers gå løs med at sætte ma-
den til livs. 

Det var dog ikke første gang, da-
gens 20 spillere puttede mad i mun-
den, for da de mødtes kl. 12 var det 
for at nyde en gang skipperlabskovs 

sponsoreret af Fa. Holm Pølser sam-
tidig med, at stævnets suveræne 
leder Benny Jørgensen orienterede 
om sammensætningen af dagens 4 
hold a 5 spillere. 
                            Carl Erik Rasmussen 

Sportigan Cup 2013 

NB-folder 
Ungdomsudvalget har i den seneste tid arbejdet 
med at få en ”NB-folder” på gaden. Den skal tje-
ne som en oplysningsfolder, hvor interesserede 

kan læse lidt om, hvad vi foretager os i Nordals 
Boldklub.  

 

Folderen fik sin debut ved årets Skole Cup, hvor 
den blev uddelt til alle elever fra klasserne på 

skolerne i Havnbjerg, Nordborg, Oksbøl og Øster-
lund. Den har også en aktie i en hvervekampag-
ne, vi vil iværksætte hen over foråret på skoler-
ne i området, hvor vi vil besøge SFOérne med 
vores fodbold tivoli og et par engagerede træne-
re og ledere. Herved håber vi at kunne få flere 
børn og unge hen og se, hvad vi laver i klubben. 
 

Det bliver spændene at følge projektet. 
                                         Ungdomsudvalget  

 

                    Hele folderen kan ses på NB’s hjemmeside 
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Club 22 
Klubben afholdt sidste kvartalsmøde 
den 1. februar som samtidigt var 
generalforsamlingen, hvor der bl.a. 

blev vedtaget en rokering i besty-
relsen, idet Mogens Christensen 
blev ny formand og Peter Glock ny 
sekretær. 
Vi vil i denne udgave af klubbladet 
nøjes med denne ganske korte be-
retning fra mødet, for nedenstående 

meddelelse blev pludselig altover-
skyggende. 
Memorandum 
Poul Christiansen 
På grund af sygdom havde Poul 
meldt afbud til mødet. Poul der hav-

de været medlem af Club 22 siden 
starten i 1979, var indlagt på Søn-
derborg Sygehus og han kom des-
værre ikke hjem igen. Poul døde 
lørdag den 9. februar efter lang tids 
sygdom. Vi vidste alle, at han var 
hårdt ramt af en sygdom han havde 

kæmpet imod i flere år, men det 
var et chok at erfare at han nu ikke 
var mere. 

 
Et af de mange gode minder vi hu-
sker Poul på 
Vi vil huske Poul for den blændende 
fodboldspiller han var i sine yngre 

dage, men måske mest for hans 
gode humør og de mange rappe 
bemærkninger han altid var klar 
med. Hans favorit slogan ”Aldrig 
mere kommer vi så unge sammen”, 
passer nu desværre alt for godt. 
Vore tanker går i denne svære 

stund til Camilla og familien. 
           Æret være Pouls minde.  

   Peter Glock / Mogens Christensen 

Så blev der igen afholdt en klubaf-
ten i Sportigan. En aften hvor der 
var muligt at få de nyeste fodbold-

støvler og udstyr, det hele med lidt 
ekstra gode rabatter. 
Det var flot at se at så mange bak-
kede op om denne ide, der var en 
jævn strøm af mennesker med su-
per godt humør hele aftenen, så der 

blev rigtig handlet ind til den nye 

forårs sæson, hvor bliver de bare 
flotte alle de unge mennesker, når 

de løber rundt på NB´s anlæg til 
sommer. 
Pga. af den store opbakning og de 

meget positive tilbagemeldinger, 
har vi derfor valgt at gentage klub-
aftenen lige før indendørssæsonen 
går igang.  
 

Det bliver onsdag d. 9/10 kl.18.00, 
så sæt et kryds i kalenderen. 
 

Tak for en god aften. 
 

                      MVH 
           Sportigan Nordborg 

Sportigan siger tak for en god aften 
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Sporten nr. 3. 2013 udkommer i maj/juni. 
Indlæg kan sendes til sporten@nordals-boldklub.dk 
Skal i have taget et billede så ring 25881850 

 

TRÆNINGSTIDER PÅ ANLÆGET FRA DEN 2. APRIL 2013. 
BEMÆRK AT U6 – U7-8 – U9 OG MASTERS TRÆNER PÅ LYSBANEN. 

HOLD Start MAN TIR ONS TOR 

U6 9. apr.  17.00-18.00   

U7/8 4. apr.    17.00-18.00 

U9 2. apr.  18.00-19.30 - 18.00-19.30 

U10 1. apr. 17.00-18.30  17.00-18.30  

U11/12 2. apr.  18.30-20.00  18.30-20.00 

U14 2. apr.  16.30-18.00  16.30-18.00 

 Piger           

U10/11  2. apr. 18.00-19.00 17.30-19.00     

U12/13  3. apr. 16.00-17.30   16.30-18.00   

U15  3. apr. 16.00-17.30 - 16.00-17.30 - 

Senior      

Damer 3. apr. 19.00-20.30   19.00-20.30   

Herrer 2. apr.   19.00-21.00   19.00-21.00 

Masters 3. apr. 19.00-20.00       

callto:+4574450500

