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U13 drenge 
Udendørs sæsonen er slut, og vi er mange erfaringer rigere. Målsæt-
ningen for 11 mands holdet var at blive i A rækken – vi lagde godt ud, 
og ”høstede” efter rigtig flot spil og gode takter hurtigt 4 point, men så 
vente indsatsen og heldet, og vi led nederlag efter nederlag, hvorfor 
nedrykningen blev en realitet i næstsidste runde. Truppen er dog 
stærk, og jeg er overbevist om, at holdet vinder forårets B række. Det 
er i al fald målsætningen. 
Vi har netop spillet året sidste udendørskamp – en træningskamp mod 
Dybbøls Mesterrække hold, hvor vi godt nok tabte 5-2, men bestemt 
var med i store dele af kampen. 
7 mands holdet i U13c som tæller flere U12 drenge, endte på en tredje 
plads i gruppen, hvilket absolut er godkendt. Holdet spiller modsat de 
øvrige hold i puljen fodbold langs jorden og med mange gode kombina-
tioner, og drengene udvikler sig meget fra kamp til kamp. Holdets mål 
til forårs sæsonen er atter, at blande sig i top striden. 

Forsættes side 2>> 

Taktidmøde i pausen i kampen mod Tønder d. 25. august  



2 

 

 

 

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  

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 

Træningsaftenerne har igen i år været 

en fornøjelse. Drengene møder altid 

talstærkt op, og størstedelen vil virkelig 

gerne blive bedre boldspillere. Samtidig 

er humøret højt og kammeratskabet i 

top. 
 

Trænerteamet vil gerne takke forældre-

gruppen for god opbakning gennem 

hele sæsonen – ikke mindst mange tak 

for tøjvask, frugt, te og kørsel. Den 

største tak går naturligvis til drengene, 

som vi nu trækker inden døre med.  

 

Vi vil gerne ønske jer og jeres familier 

en glædelig jul og et rigtig godt nytår. 

 

Hilsen 

Thom, Lars og Hans Jørgen 
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2013 render snart ud og endnu et 

fantastisk år i Nord-Als Boldklub er 

snart slut. Endnu en gang har Nord-

Als Boldklub vist sig som en for-

ening med en masse kompetente og 

arbejdssomme frivillige, som har 

været med til at skabe dejlige ram-

mer for alle spillere og for vores 

lokalområde i det hele taget.  
 

For mig har 2013, været år ét på 

formandsposten og hold da op jeg 

synes det er gået stærkt, men som 

man siger: tiden flyver afsted i godt 

selskab og hvis der er noget vi ska-

ber i NB, så er det godt selskab!  

Der er blevet arbejdet stenhårdt i 

alle afdelinger, udvalg og i bestyrel-

sen. Stenhårdt arbejde er også nød-

vendigt, for at drive en forening 

som vores. Heldigvis er det mit ind-

tryk at alle frivillige nyder arbejdet, 

selvom det til tider kræver mange 

timer, ude på græsset, i klubhuset, 

foran computeren eller i mødeloka-

let. Jeg tager virkelig hatten af for 

alle de timer der bliver lagt i NB og 

heldigvis bærer arbejdet frugt. Se 

bare på alle de glade børn der spil-

ler fodbold og via glæden ved spillet 

får en masse oplevelser og gode 

venner. Se bare på alle de glade 

mennesker der havde nogle festlige 

bededage til Fest i By.  
 

Se bare på det eminent store frem-

møde der var til vores NB dag i 

sommers, hvor vejrguderne berige-

de os med dansk sommervejr, når 

det er bedst. Eller tænk tilbage på 

afslutningsfesten for en lille måneds 

tid siden, hvor 124 glade NB’ere 

havde en dejlig aften. Jo, arbejdet 

er hårdt og nødvendigt, men det er 

det værd! 
 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen 

fredag d. 31. januar 2014, hvor vi 

afholder den årlige generalforsam-

ling. Jeg vil opfordre alle til at møde 

op til en interessant aften, hvor 

man vil få information om årets 

gang i klubben, mulighed for indfly-

delse og ikke mindst en hyggelig 

snak med resten af NB-familien.  
 

Til sidst vil jeg sige stor tak til alle 

trænere, ledere, hjælpere og deres 

familier for indsatsen i 2013! –jeg 

glæder med allerede til 2014.  
 

    Glædelig jul og godt nytår 

 
 

Jesper Larsen 
Formand  

Nord-Als Boldklub  

Formanden har ordet 
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Nord-Als Boldklub´s støttestæv-
ne –Movember 
Lørdag d. 23. november fandt en 

premiere sted i Nord-Als Idrætscen-

ter, da Nord-Als Boldklub’s Støtte-

stævne for første gang løb af stab-

len. Meningen med stævnet var at 

støtte en god sag, så hele over-

skuddet gik til Movember organisa-

tionen, som støtter forskning inden-

for testikel –og prostatakræft. 

Stævnet blev arrangeret i samar-

bejde med Movember, Gillette og 

Linak. 
 

Allerede i forbindelse med NB’s af-

slutningsfest d. 16. november, blev 

der samlet hele 1.300 kr. ind til det 

gode formål, godt gået!  
 

Movember organisationen har gen-

nem de seneste år opfordret mænd, 

til at lade overskægget gro i no-

vember måned og dermed sætte 

fokus på de to ovenævnte kræftfor-

mer, som rammer mænd. Mange 

havde heldigvis fulgt denne opfor-

dring i forbindelse med Nord-Als 

Boldklub’s støttestævne, hvilket 

betød at mange forskellige over-

skæg gæstede idrætscenteret den-

ne lørdag. Enkelte, som af biologi-

ske årsager ikke havde mulighed for 

at lade en ”snegl” gro under næsen, 

havde på festlig vis pyntet sig med 

kunstigt overskæg. Ja, der var liv 

og glade dage i hal 1!  
 

14 hold havde tilmeldt sig, lidt fær-

re end vi havde håbet på, men alt 

har jo en begyndelse. NB stillede 

med 4 hold, mens omegnens klub-

ber tilsammen stillede med samme 

antal hold og derudover var Mc Do-

nalds, SIM-TEC, Nordborg Frivillige 

Brandværn, J.O.B. Aps og Nordborg 

Slots Efterskole repræsenteret.  
 

Mc Donalds løb med sejren i A-

finale runden, mens SIM-TEC løb 

med sejren i B-finale runden. Alle 

seks hold, som var repræsenteret i 

de to finale runder, fik flotte præmi-

er sponsoreret af Gillette, mens 

nummer et og to i henholdsvis A og 

B finale runden, oven i Gillette præ-

mien modtog præmier fra Sport 24, 

Mc Donalds, Sydbank og Blomster-

huset Nordborg.  
 

Midtvejs i stævnet modtog Mikael 

Kjærgaard et gavekort på 1000 kr. 

sponsoreret af Andelskassen, efter 

hans overskæg af Andelskassen var 

blevet valgt til stævnets bedste.  

Lad overskægget stå 
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Michael Kjærgaard 

 

                                                                     >> 



Efter udvælgelsen af det bedste 
overskæg, havde alle mulighed for 
at blive barberet for kun 10 kr. Bar-
beringen udførtes med ægte bar-
berkniv af Torsten Sacha.  
 

I forbindelse med stævnet blev der 
afholdt auktion over mange flotte 
sponsorerede effekter, herunder 
flotte gavekort fra Sportigan Nord-
borg, Auto Jensen, Nordborg Golf-
klub, Salon Bee Bob, Billedhuset, Ib 
René Cairo, samt flotte effekter fra 
SønderjyskE Elite, Profil Optik Nord-
borg, Bygma Guderup, Intersport 
Sønderborg, Verena, Kreditbanken, 
Kvickly Nordborg Mr. Klausen Søn-
derborg og Locks Cykler. Derud-
over kunne der købes NB trøjer og 
halstørklæder, som gik som varmt 
brød.  
I skrivende stund er regnskabet 
endnu ikke færdiggjort, men det 
tyder meget på at Nord-Als Bold-
klub’s Støttestævne i år vil kunne 
donere mellem 12.000 kr. og 
15.000kr til Movember. Det er su-

per godt gået og 4-mands gruppen, 
bestående af Jørgen Bundgaard, 
Jens Hansen, Thom Jørgensen og 
Jesper Larsen, som stod for stæv-
neafviklingen er meget tilfredse.  
 

Tak til alle sponsorer, bidragsydere, 

spillere, hjælpere og tilskuere, som 

var med til at gøre denne dag rigtig 

god og ikke mindst var med til at 

samle et så flot beløb ind til kræft-

forskning.  
                                    Jesper Larsen  

Lad overskægget stå 
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U12 drengene på sejrsskamlen ved BNS Cup 2013 



Et tilbageblik på 2013, giver grund 

til optimisme. Det skal ses i flere 

sammenhænge, dels har vores re-

kruttering af nye spillere i de mind-

ste årgange været godkendt, fast-

holdelsen af de ældre spillere, er 

også lykkedes. Selvfølgelig er der 

nogle af de nye der 

mister interessen og 

nogle af de ældre, der 

enten søger nye udfor-

dringer i andre klubber 

eller får fritidsarbejde. 

Det viser også, at vi 

kan gøre det endnu 

bedre, og det skal være 

med til at udvikle os 

yderligere i de kom-

mende år. Optimismen 

bunder også i vores 

træneres fantastiske 

stykke arbejde. Igen i 

år har interessen for at 

komme på trænerud-

dannelse været stor, og 4 trænere 

gennemførte DBU´s B1-uddannelse 

i vinters og endnu 2 trænere har 

netop gennemført DBU´s C-licens 

uddannelse. Vi har hermed forud-

sætningen for at gennemføre en 

god og alsidig træning, som under-

støtter vores ”røde og sorte tråd”, 

som netop tager udgangspunkt i 

DBU´s holdninger og handlinger til 

fodboldspillet. 
 

Dagens træner er ikke en hvilken 

som helst - det er unge og voksne 

mennesker, der tager ansvar for 

andre, og vil gøre en forskel. Det er 

trænere, som skal agere i et miljø, 

der til stadighed stiller krav og for-

ventninger, herunder forening, for-

ældre og spillere.  
 

Det kan ofte være en udfordring for 

vores trænere, men det er den vir-

kelighed vi lever i, og I skal have 

ros for jeres indsats.  

Det er en meget svær kunst at gøre 

alle tilfredse, og det er ikke altid det 

lykkedes. Kompromisser mellem 

principper og målsætning er nogen 

gange nødvendig.  Kommunikation 

mellem os er vigtig. Om det er de 

positive eller negative ting, der skal 

vendes, så lærer vi alle af det, og vi 

udvikler os, ikke mindst på det per-

sonlige plan. Det er positivt, for det 

får vi som forening også glæde af.  

>>> 

Året der gik i ungdomsafdelingen 
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Året der gik i ungdomsafdelingen 
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Optimisme kommer ikke af sig selv, 
den skaber vi ved hårdt arbejde. 
Det gælder fra yngste træner til 
ældste medlem af ungdomsudval-
get. Det er Jer der skaber forudsæt-
ningen for et trygt miljø, hvor der er 
plads til alle og hvor de rette sociale 
og sportslige oplevelser gives til 
børnene og de unge mennesker. 
 
Det er ikke alle projekter vi får gen-
nemført. Som eksempel gik vores 
rekrutteringsprojekt på områdets 
skoler i vasken grundet lærerkon-
flikten i foråret. I efteråret havde 
ungdomsudvalget ikke ressourcer til 
at gennemføre projektet, men vi 
gennemfører projektet i løbet af 
foråret 2014. 
 

Men når vi kigger på både det 
sportslige og det sociale, så er det 
tydeligt at se, at de sidste par års 
fokus på træneruddannelse og inve-
stering i klubtilbud og økonomisk 
støtte til stævner og træningslejre 
har effekt. 2013 har vist os, at vi er 
på rette vej, der bliver spillet rigtigt 
flot fodbold, og der bliver trænet 
hårdt i alle årgange for at blive bed-
re fodboldspillere. 
 

For yderligere at understøtte udvik-
lingen i ungdomsafdelingen, har 
nogle initiativrige forældre arbejdet 
med en ”støvlecentral”, som i kan 
læse mere om, her i bladet. Et initi-
ativ som også viser, at vi har nogle 
engagerede forældre. Dem er en 
forening som vores dybt afhængig 
af, og det er glædeligt, at vi kan 
løfte i flok. I samme forbindelse er 
et lille hold ved at blive samlet, som 
har sagt ja til at være med til at 
kigge vores klubhus efter i sømme-
ne og se på mulighederne for at 
gøre stedet til et mere attraktivt 
sted for vores medlemmer, spillere 
såvel som for forældre. Et projekt 
der vil blive iværksat i nærmeste 
fremtid. 
 

Hermed skal der lyde en meget stor 
tak til alle spillere, forældre, træne-
re og ungdomsudvalg for jeres ind-
sats i 2013. Vi glæder os meget til 
2014, hvor vi er sikre på, at vi flyt-
ter os endnu mere i den positive 
retning.  
 

                                      Glædelig jul og  
      rigtigt godt nytår til alle. 
         Ungdomsformand 

           Kristian Dreyer 



Julehilsen U7 
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Hej alle U7 spillere 
Vi var to meget spændte NYE træ-
nere for U7 poder i Nordals Bold-
klub, der startede op med trænin-
gen efter sommerferien, men vi er 
begge enige om, at det indtil nu har 
været en stor fornøjelse hver uge at 
mødes med alle Jer spillere til træ-
ning.  
 

I møder talstærkt op både til træ-
ning og kampe (både turnering og 
stævner) og der kommer stadig nye 
spillere til truppen, så vi faktisk lige 
nu er 12 faste spillere på U7. Tak til 
Jer for Jeres altid sprudlende humør 

til træning og tak til Jer forældre for 
Jeres opbakning.  
 

Vi ønsker Jer og Jeres familier en 
rigtig glædelig jul og et godt nytår. 

Med sportslig NB hilsen 

Mikael Benfeldt og Søren Junker 

Julehilsen U10/11 piger 

Hej alle U10/U11 piger. 
Sesine og Jeg vil bare sige tak for 
efterårssæson. Og vi Glæder os til 
næste år  når vi skal udenfor igen. 
Vi vandt ikke så mange kampe. Men 
det var også vores første sæson på 
stor bane, og 7 mands. 
 

Men vi har hygget os, og holdt hu-
møret højt. Tak for det.  
 

Og tak til jeres forældre, der gerne 
kommer og ser jer spille, trøjevask, 
kørsel og frugt, det ser vi gerne.  
XXX 

Det er dejligt med så meget opbak-

ning. 
 

Så er vi begyndt på indefodbold, 
første gang for nogen. Det er jo 
noget helt andet, men det går fak-
tisk rigtig fint.  
Vundet 2, og tabt 2. 
 

Vi vil gerne ønske jer og jeres fami-
lie, en rigtig glædelig jul, og godt 
nytår. 
 

Med venlig hilsen. 

Sesinsen(Hjælpetræner) 

Mette e PoulMøller(Træner) 
 

Til Maliq Cup 2013 
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Nordborg 

Julegaven til junior 
3 par sokker 75,-  
2 stk. tights 150,-  

Bundgaard Tøj og Sport  
Storegade 34 - 6430 Nordborg 

Tlf. nr.: 74 45 00 70 - E-mail: nordborg@dintojmand.dk 



www.nb-arkivportal.dk  
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Club 22 har fået et nyt medlem, det 
er Poul Antonisen. Poul er vist kendt 
af de fleste i NB, bl.a. for hans store 
engagement i Fest-i-by. Her har 
han de senere år været formand for 
arrangementskomiteen. 

 
Poul (th) og Kieran, her i aktion ved  

sidste Club 22 arrangement. 

Kvartalsmøde: 
På det netop afholdte kvartalsmø-
de havde Benny Jørgensen påtaget 
sig opgaven at stå for den sociale 
del af mødet. Det blev et noget an-
derledes, men sjovt møde. Benny 
havde lånt et stort køkken og ind-
købt råvarer, så vi måtte selv lave 
maden, hvis vi ville have aftens-
mad. Det ville alle. Det var sjovt, 
hyggeligt og festligt. Tak til Benny 
for arrangementet.  
 
Sommertræf 2014: 
Vi planlægger at lave et 
"sommertræf" i Hamborg til næste 
sommer. Det vil blive en forlænget 
weekend i august, hvor vi forhå-
bentlig kan se Bundesliga fodbold 
og hygge os med ægtefæller. 

 Club 22/Mogens Christensen 

Se, gense eller bare glæd dig over denne fantastiske samling af historiske øjeblikke i 

Nord-Als Boldklub, fra stiftelsesåret 1969 til og med jubilæumsåret 2009, samt bille-

der fra fodbolden i Nordborg før klubbens eksistens. 

Der er billeder og materiale til flere timers gensyn med de ”gode gamle dage” 

Club 22 - nyt medlem 

http://www.nb-arkivportal.dk


  

  

  

  

www.danskebank.dk 

 
Tænk på penge 

når det passer dig... 

12



13 

På tur med bødekassen 

NB, nu med ishockey? 
NB er næppe på vej til at få ishock-
ey fast på repertoiret, men ikke 
desto mindre tog NB’s senior herrer 
lørdag d. 9. november afsted til Vo-
jens, for at prøve kræfter med skøj-
ter, puk og stav.  
 

Anledningen var senior herrernes 
”bødekasse-fest”, som der altid ses 
frem til. I bussen på vej mod Vo-
jens skøjtearena, blev der trukket 
lod om hvem der skulle spille på 
hold sammen. En lodtrækning som 
på forhånd ikke udnævnte nogen 
favoritter, da skøjteevnerne hos de 
flestes vedkommende ikke var sær-
ligt godt beskrevet.  
 

I omklædningsrummet i Vojens, fik 
alle en kyndig vejledning i at iføre 
sig rigtigt ishockey udstyr, som var 
lejet til dagens formål. Det blev 
hurtigt tydeligt, at fodboldspilleres 
udstyr er tæt på ingen ting i forhold 
til ishockeyspilleres.  
 

Da udstyret langt om længe kom 
på, gik det ellers ud på isen, hvor 
skøjteevnerne eller mangel på sam-
me var svære at skjule. De to in-
struktører fra Vojens Hockey Klub, 
forsøgte at guide holdene i løbet af 
kampen på isen, hvor det sortklæd-
te hold viste sig at være en smule 
stærkere end holdet med hvide trø-
jer.  

 

Efter godt to timers spil, var de fle-
ste senior herrer godt trætte og 
måtte indrømme at ishockey faktisk 
kræver en temmelig god kondition. 
Efter et bad og noget køligt at drik-
ke (jo man kommer virkelig til at 
svede af at spille ishockey), gik tu-
ren mod Nordborg igen. Enkelte 
havde brugt så mange kræfter på 
isen, at de måtte have en lur i bus-
sen på vej hjem. 
 

Heldigvis var alle friske, da der ef-
terfølgende var lagt op til en festlig 
aften i spejderhytten, som var lejet 
til formålet.  



Sønderborg Afdeling 
Perlegade 9 

6400  Sønderborg 

Tlf. 70 33 33 33 

  

  

  

Sønderborg 

Jyllandsgade 19 

Tlf. 74 42 27 76 

14



 C licens 
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C-Licens weekendkursus den 1 

November til 3 November I Tilst 

ved Århus. 
 

Lars Jensen og Carsten Schwaermer 

repræsenterede NB til dette week-

endkursus i Tilst ved Århus.  Det er 

flot træningscenter med overnat-

ningsmuligheder i kælderen, og fæl-

lesrum som blev flittigt brugt i pau-

serne og om aftenen. Kurset er flere 

endagskurser der er sammensat til 

et weekendkursus. Efter en lang og 

regnfuld køretur til Tilst var vi så 

heldige at regnen stoppede 10 mi-

nutter inden vi nåede til Tilst lige til 

tiden også var det bare direkte ud 

på den lækre kunststofbane, det 

gav lidt våde tæer at starte med.  
 

Fredag stod den på Børnefodbol-

dens Basis (Modul 1 og 2) som er 

målrettet til U6-U9 og hvordan man 

finder ud af hvilke øvelser man skal 

bruge, og hvordan de kan tilpasses 

den enkeltes niveau. Vi havde nogle 

U9 drenge der var i super godt hu-

mør til at arbejde med første gang 

vi var ude den dag. Vi kom ind på 

hvordan man får involveret foræl-

drene og hvad man skal være op-

mærksom på hvis man træner sit 

eget barn. Anden gang vi var ude 

var det os selv der var på og lave 

øvelserne. Kl. 22 fik vi fri og der 

blev hygget i fællesrummet hvor 

der blevet snakket på kryds og 

tværs og udvekslet erfaringer hvor-

dan man gør i de forskellige klub-

ber. Dette er et stort plus ved kur-

ser med overnatning, det giver lige 

det sidste.  
 

Lørdag op og igang kl. 9 hvor vi 

startede på banen med nogle U11 

drenge hvor vi gennemgik Øvelses-

generator hvor vi måtte være med 

sammen med de fremmødte dren-

ge. Det er målrettet ungdomsårgan-

gene U6-U15 og tilpasning til ens 

egen træning til man lige præcis får 

trænet det man vil lære sine spiller 

og hvordan man får et tema gen-

nem hele træningen og finder ud af 

man kan bruge samme øvelser til at 

lære forskellige ting alt efter hvor 

man lægger fokus. Og igen hvordan 

man får tilpasset til den enkeltes 

spillers niveau. Over middag stod 

den så på modulet masser af mål 1 

og 2 rettet mod U9-U19 spillere. Og 

da skal jeg da love for at man fik 

vist mange forskellige måder at øve 

de forskellige sparketeknikker på. 

Først en del teori, og anden del fik 

vi alle afsluttet rigtig mange gange 

mod mål i forskellige øvelser, og da 

blev jeg lige barn for en stund igen. 
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 C licens 

Så da det blev søndag var det med 

ømme ben efter alle de skud mod 

mål Søndag var første modul leg dig 

til landsholdet og igen fik vi lov til at 

være aktive. Her kigger man på U6-

U11 årgangene og hvordan man får 

dem til at tilegne sig fodboldtekni-

ske færdigheder gennem leg, og det 

kan bestemt også bruges til de stør-

re årgange. Man gør legen til det 

bærende element i træningen.  
 

Over middag var det igen U6-U11 

man kiggede på i modulet fodbold 

og motorik. Her var vi igen sammen 

med de drenge vi havde set om lør-

dagen. Her fik vi meget om vide om 

hvordan man får motorikken bygget 

med ind i øvelser med bold, så man 

hele tiden bruger bolden med øvel-

ser uden at man bruge agilitybaner 

som der også blev brugt meget tid 

på de forskellige dage. Motorikken 

er rigtig vigtig for indlæringen af 

fodboldfærdigheder. Jeg kan kun 

anbefale dette kursus til alle træne-

re da det giver inspiration og forny-

else da man godt kan gå hen at 

glemme ting når man kommer hjem 

og træner i klubben igen. Man får 

nogle gode værktøjer med hjem til 

værktøjskassen. Stationstræning er 

meget populært da man deler op i 

mindre grupper med forskellige 

øvelser og her sagtens kan involve-

re forældrene i træningen. Der var 

naturligvis også en del teori, men i 

det store hele var vi meget ude på 

træningsbanerne og dejligt vi også 

selv var aktive, så vi kunne mærke 

det også på egen krop. Jeg fandt da 

ud af jeg stadig kan slå en kolbøtte, 

det er mange år siden jeg har prø-

vet det sidst  
                               Carsten Schwaermer 

 Nyt fra oldboys afdelingen. 

Samme turnering, nyt navn, 
samme sponsor, 
 

”Bundgaard SPORT og TØJ Cup” 
er navnet på den nye ”Sportigan 
Cup”. Efter aftale med vores spon-
sor gennem er del år, Jørgen Bund-
gaard. Ændrer vi navnet på oldboys 
afdelingens opstartsturnering, så 
det passer med butikkens navn 
”Bundgaard SPORT og TØJ”. 
Så sæt allerede nu X i kalenderen, 
til næste års udgave af 
”Bundgaard SPORT og TØJ Cup”. 
Turneringen afvikles lørdag d. 8 
marts 2014. Hvor vi håber at se 

rigtig mange spillere på banerne. 
Som altid er alle velkommen. 
 
Husk at vi spiller  
indendørs hver  
onsdag i hal 2, fra 
kl. 20:45 -22:00 
    
Klaus Tonnesen 

 
 
 
 
 

Jørgen Bundgaard,  
sponsor for Bundgaard Sport  

og Tøj Cup 



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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Støvlecentralen 
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Nordals Boldklub åbner i samarbej-
de med Jørgen Bundgaard hos 
”Bundgaard sport & tøj” op for no-
get helt nyt – en støvlecentral: 

Sponsorer dine brugte fodboldstøv-
ler eller indendørssko til Nordals 
Boldklubs støvlecentral 
 

Aflever dem hos ”Bundgaard 
sport & tøj” på Storegade eller 
kontakt Jette Axelsen på tlf. 61 
79 96 34 efter kl. 16.00 eller på 
mail stovlecentra-
len@hotmail.com for nærmere 
aftale. 
”Bundgaard sport & tøj” giver 
dig 20% rabat på nye fodbold-
støvler eller indendørssko, når 
du støtter Nordals Boldklub, ved 
indlevering af dine brugte sko/
støvler. 
Se meget mere via vores link på 
www.nordals-boldklub.dk 

 Er du vokset ud af dine fodbold-
støvler eller dine indendørssko? 

 Er dine støvler eller sko for fine 
til at blive kasseret? 

 Har du lyst til at hjælpe andre? 

 Kender du én der har lyst til at 
være med på fodboldbanen, men 
mangler sko? Måske I begge kan 
være heldige at finde et par fine 
støvler/sko til max kr. 50,00 i 
støvlecentralen. 

Julehilsen U10 

Hej Nordals u-10 drenge. 
Vi har haft en udendørs efterårssæ-
son, som rent resultatmæssigt har 
været svær. Det til trods har humø-
reret generelt være højt både til 
kamp og træning og tak for det. 
 

Der bliver generelt gået frisk til sa-
gen til træning, hvor vi forsøger at 
tilgodese alle spillere, hvilket til ti-
der er en udfordring på grund af et 
relativ stort niveau forskel. 
 

Indendørs sæsonen er nu godt igen 
og vi er blevet begunstiget af yder-
ligere spillertilgang, som gør at vi 
kan blive op til 17 spillere til træ-
ning. Niveauforskellen er bliver 
samtidigt mere udtalt, men 
det takler I spillere rigtig fint og det 
giver ikke problemer.  
 

Derfor har vi i år valgt at tilmelde et 

hold i henholdsvis B- og C-rækken. 
Rigtig god jul! 

Med venlig hilsen 

Jørgen og Henrik' 

 

U10 drenge d. 28. september 

mailto:stovlecentralen@hotmail.com
mailto:stovlecentralen@hotmail.com


I August overtog et nyt træner 
team bestående af Kristian Dreyer, 
Jesper Larsen, Kim Hansen og  Car-
sten Schwaermer U15 drenge hol-
det. Der var 14 dage til turnerings-
start og mange havde ferie endnu, 
så det var aftalt vi startede op med 
træning engang i ugen,. 
Første tirsdag mødte 8 drenge op 
og allerede der fandt vi ud af det 
var nogle livlige drenge vi har for-
nøjelsen af. Efter træningen var 
første reaktion fra spillerne at de da 
gerne ville træne om torsdagen og-
så. Det viste os at disse drenge ger-
ne vil og kan lide at spille fodbold. 
 

Så de første uger fik vi lavet rigtig 
mange forskellige øvelser for lige af 
få et indtryk af hvad den enkelte 
kan og hvordan holdet ville kunne 
stilles op………………………………………….. 
 

Da ferien var forbi stod vi stort set 
med 15 drenge hver gang til træ-
ning og senere 17 drenge da vi fik 2 
nye igang. Vi havde lagt op til alle-
rede til spillermødet forud for sæso-
nen at vi gerne ville have drengene 
klæder om i hallen efter træning så 
vi også får noget socialt sammen 
efter træning. Det har været en 
succes, så meget at aftensmaden 
må varmes igen når man kommer 
hjem da fodboldsnakken i omklæd-
ningsrummet godt kan tage lidt tid 
da drengene holder med mange 
forskellige hold og trænerne også 
har deres favorit hold.  
 

Resultatmæssigt blev det til  7 sejre 
og 3 uafgjorte kampe med en mål-
scorer på 46-15 med 10 forskellige 
målscorer. Andreas Garbøl –
Andersen blev topscorer med 21 

mål og nød godt af at vi havde bol-
den meget og mange gode frispil-
ninger fra hans holdkammerater.  
 

Spillermæssigt har det været svin-
gende fra kamp til kamp og i løbet 
af de forskellige kampe. Vi er godt 
tilfredse med den udvikling holdet 
har taget på til kamp og træning, 
og måden vi prøver at spille fodbold 
på. Drengene prøver både til kamp 
og træning og gøre det vi siger hele 
tiden ”spil flyt dig, spil flyt dig”. Det 
lyder simpelt, men der er det ikke 
altid når der også er en modstander 
der vil være med.  
 

Der skal nu spilles i A-rækken efter 

jul, og da skal koncentrationen lige 

skærpes lidt hvis vi skal være med i 

kampene, for spillermæssigt kan 

drengene rigtig mange ting så da 

kan de sagtens være med.  

På træner teamets vegne vil vi godt 

sige en STOR TAK til den enorme 

opbakning der er omkring denne 

U15 årgang, det er bare en fornøjel-

se og drengene nyder det og det 

gør vi også. Indendørs er i gang vi 

har 2 hold tilmeldt i almindelig in-

dendørs turnering vi havde tilmeldt 

et A og et B-hold men de blev slået 

sammen, efter 2 spillerrunder bliver 

der lavet nye hold og vi endte som 

nr. 1 og 3.  

U15 drenge 
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Året 2013 dommere 

U15 drenge 

Vi har også et futsalhold tilmeldt og 
her er turneringen lige gået i gang. 
Så sæt kryds i kalenderen d.14 de-
cember denne dag spilles der 3 
futsalkampe i hallen fra kl. 11, U15 
spiller to kampe og U13 drengene 
har en kamp .  
 
 

U13 drengene er også rigtige dygti-
ge til at spille fodbold det har vi set 
da de træner sammen om fredagen, 
så der vil være god fodbold i hallen 
den dag.  
    God jul og godt nytår til alle. 
       På træner teamets vegne  
           Carsten Schwaermer 

Et godt fodbold år er ved at gå på 
hel, og når året er omme vil der 
være blevet spillet ca. 200 ind- og 
udendørskampe i ungdomsafdelin-
gen og i den forbindelse vil jeg ger-
ne på vegne af ungdomsudvalget, 
trænere og børn, sige 1000 tak for 
hjælpen til de frivillige som har hjul-
pet med at få kampene afviklede, 
enten som dommer eller tidtager 
ved dommerbordet i forbindelse 
med indendørsfodbold. Uden jeres 
hjælp ville det ikke være muligt for 
de unge i Nordals Boldklub, at spille 
kampe og derfor er jeres hjælp me-
get værdsat. I det nye år skal de 
unge i Nordals Boldklub også spille 

kampe og derfor er der brug for at 
”nye” frivillige melder sig, så det 
ikke bliver de ”samme frivillige” 
som bidrager til, at der kan blive 
spillet kampe i Nordals Boldklub. 
Derfor vil jeg gerne på vegne af 
ungdomsudvalget, opfordre folk 
med tilknytning til Nordals Boldklub, 
at de melder sig som frivillig dom-
mer/tidtager så de unge, også i det 
nye år kan komme til at spille kam-
pe i Nordals Boldklub. 
 

Sportslige hilsner 
Martin Sigsgaard, kampfordeler 

Nordals Boldklub 



U13 piger  

Overnatning i Nordals hallen 
med U13 pigerne. 
Vi mødtes d.1/11,til alm. træning, 
det blev dog ikke til meget træning, 
pigerne var i alt for højt humør, og 
havde kun fokus på overnatningen 
der ventede, vi fik dog spillet lidt 
fodbold med u15 pigerne alligevel. 
 

Efter træningen gik vi op i sovesale-
ne oven på Nordals hallen, hvor vi 
pakkede ud, fandt vores soveplads 
og fjantede. 
 

Kl.18 havde klubben sørget for der 
var lavet en lækker aftensmad til 
os, ned i cafeteriet humøret var me-
get højt. 
 

Efter aftensmaden, kom Christian 
og spillede fodbold med os, og se-
nere kom  også Andreas og Nico-
lai ,for at spille fodbold……eller no-
get  … ; - ) 
 

Også en enkelt optræden blev det 
til sidst på aftenen, Trine og Selena 
fremførte en flot danse serie for os, 
”godt gået piger”. 
 

Efter en aften med knald blev der 
omkring midnat smidt madrasser på 
gulvet og pigerne lå og små snak-
kede nogle timer før roen lagde sig 
…ja det vil sige Selena kunne ikke 
sove og da der var helt ro siger hun 
frækt ” sover i piger”  men det gjor-
de de fleste nu ;-) 
 

Om morgenen får vi serveres en 
dejlig morgenmad nede i cafeteriet, 
nogle spiste hurtigt og gik op for at 
snakke , andre hygge spiste med 
mig. 
 

Vi får ryddet op efter os, og pakker 
sammen, hvor efter pigerne løben-
de bliver hentet. 
Det har været en super hyggelig 
overnatning med mine dejlige u13 
piger. 
 

Det gør jeg meget gerne igen snart, 
det har været rigtig godt for sam-
menholdet. 
Til slut vil Christian og jeg gerne 
takke for en super efterårs sæson, i 
piger har holdt højt humør, selv om 
resultaterne ikke altid har været 

med os. 
 

En stor tak skal der også ly-
de til jeres forældre, som har 
stået for kørsel, vask af spil-
lertøj, bagning af kage også 
frugt har de skåret til os. 
 

Vi vil gerne ønske jer og je-
res familier en glædelig jul 
og et godt nytår. 
 

Med sportslige hilsner fra  

Christian og Dorthe  
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Futsal for U12 piger  
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På vej hjem fra futsal stævnet interviewede vi hinanden. Spørgsmålet var 

”Hvad syntes du om futsal?” 

 

                           

 

 

 

 

Fakta boks . 
Den 24. november var vores hold ude at spille futsal 
kamp. Det var et forsøgsstævne, som JBU har arran-

geret. 
Hold 

 
 
Fakta boks J. 
Den 24. november var vores hold ude at spille futsal kamp. Det var et for-
søgsstævne, som JBU har arrangeret. 
Holdet bestod af: Maja G.J, Klara, Maria, Maja Wind, Mie, Marie Louise og 
Rosa. 
Vi spillede mod Midtals og Dybbøl. 
Kampene var på 11 min pr kamp. 

Resultatet: Vi vandt begge kampe, og i dem begge stod der 1-0 til os   
Lars  Jensen 

 



   

Træningsdragt 
Pris: 300 Kr. (200 kr.)  

Shorts og T-shirt 
Pris: 250 Kr.  

(150 kr.) 

Knickers sæt 
Pris: 300 Kr. 

 (200 kr.)  

Nord-Als Boldklub præsenterer igen i år et flot tilbud til alle spillere 
i Ungdomsafdelingen. 
NB giver 100 kr. i tilskud for ét sæt pr. spiller. Du kan selv vælge, hvilket 
sæt du ønsker tilskuddet til.  
Du har selvfølgelig også mulighed for at købe alle 3 sæt. Uanset hvor man-
ge sæt du køber, vil dit tilskud fra NB udgøre max. 100 kr. pr. spiller.  
Alle sæt er inkl. NB-logo.  (Din pris   står i parentes, ved køb af ét sæt)   

Tilskud til tøj 
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Tøjet bestilles og købes hos  

Bundgaard Sport & Tøj i Nordborg.  

Alle sæt er inkl. NB-logo.  
(Din pris står i parentes, ved køb af ét sæt). 

Tilbuddet gælder frem til den 1-4-2014  



Julekonkurrence 
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Vind 2 flasker NB vin til julegåsen. 
Tæl hvor mange  julebilleder der i Sporten denne gang,  og send 
svaret til: sporten@nordals-boldklub.dk  
senest  fredag d. 20. december. 
 

Vinderen for direkte besked, og kan afhente gevinsten ved Bund-
gaard Sport og Tøj indtil  mandag aften kl. 17.30: 
 



Årets julegave 

 
Årets byfest i Nordborg 2014. Fest i by har igen et spændende program til 
det modne publikum, Festen foregår i bededagsferien. 
Johnny og Bjørn fra kandis går på scenen lørdag den 17. maj kl. 13,00 i 
Nordborghallen. 
Hyggeeftermiddagen foregår i den handicapvenlige Nordborghallen på 
luffes plads og der er stole til alle deltagere. 
Billetter til dette arrangement kan købes i Kvickly Nordborg fra den 1. De-
cember eller kontakt Gitte Mathiesen på 29 84 99 68 til og med den 10. 
maj. det koster kun 125 kr. Og det er inklusive underholdning med John-
ny og Bjørn, og Sønderborg harmonika orkester, endnu ukendt menu 
samt kaffe og småkager. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Alle tiders  

julegave ide 

Efter en stor succes i 
år, gentager vi  
succesen  med Hygge-
eftermiddagen  
i  Nordborghallen ved 
luffes plads  
   

  D.17. maj 2014! 
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Årets NB’er 

Årets NB’-
er 2013 

Poul Erik Antonisen 

Poul Erik Antonisen er et kæmpe 
aktiv for Nord-Als Boldklub.  
Poul Erik har gennem mange år væ-
ret en del af klubben i flere hense-
ender. Han har været ungdomsspil-
ler, holdleder, træner, dommer, 
frivillig hjælper ved arrangementer 
samt skribent for Nord-Als Bold-
klub´s medlemsblad Sporten. Flere 
af disse funktioner bestrider Poul 
Erik stadigvæk.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Som skribent for Nord-Als Bold-
klub’s medlemsblad Sporten lavede 
han i samarbejde med Ken Christi-
ansen i 1987 et legendarisk inter-
view, med den daværende danske 
Liverpool stjerne Jan Mølby. 
 

Poul Eriks helt store NB-
gennembrud kom da han i 2011 

blev valgt som formand for Fest i By 
Komitéen. Poul Erik har sammensat 
en utrolig dygtig og kompetent ko-
mité, som lige siden har formået at 
stable et Fest i By arrangement på 
benene, hvor der er noget for en-
hver smag og alle aldre. Program-
met indeholder alt lige fra motions-
løb til dame –og herrefrokost, fod-
bold turnering for de mindste, hyg-
geeftermiddag med musikalske op-
levelser og tivoli. Derudover er Poul 
Erik manden bag et programhæfte, 
som husstandsomdeles i gamle 
Nordborg Kommune og som er pry-
det med et utal af annoncører.  
Poul Erik’s og hans komité’s arbejde 
nyder Nord-Als Boldklub’s ung-
domsafdeling rigtig godt af på den 
økonomiske front.  
Udover arbejdsomhed så er Poul 
Erik altid fremsynet. Selv når Fest i 
By i bededagene kører derudaf, så 
er Poul Erik allerede i gang med 
planlægningen af næste års Fest i 
By. Det kræver overblik og fremsy-
nethed, hele tiden at have blik for 
forbedringer.  
 

Poul Erik fortjener denne hyldest og 
fortjener at komme i selskab med 
mange store NB-personligheder.  
 

Poul Erik’s kone Helle har også en 
stor andel i denne kåring. Helle er 
en positiv person, som ligesom Poul 
Erik altid er klar med en hjælpende 
hånd når det gælder Nord-Als Bold-
klub.  
 

Stort tillykke til Poul Erik Anto-
nisen med udnævnelsen til årets 
NB’er 2013      
 

De bedste hilsner  
Jesper Larsen 
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Årets NB’er 

NB’s Afslutningsfest 2013 
Nord-Als Boldklub holdt traditionen 
tro afslutningsfest for kvinder, seni-
or og oldboys samt trænere og le-
dere, her hvor efteråret går på 
hæld. Festen blev holdt på ”Cafe´ 
og Restaurant Friends” i Nordborg. 
Der var 124 feststemte og forvent-
ningsfulde gæster, som havde glæ-
det sig til mødet med ”familien NB” 
på ”Friends”.  
 

Som altid var festen præget af højt 

humør og god stemning. Program-
met og rammerne stod bestyrelses-
medlemmerne Alfred Hansen, Ken 
Wonsyld, Jesper Thomsen og Ken 
Lyngkilde Christiansen for. Musik-
ken blev denne gang leveret af 
Trax. 
 

Som en fast bestanddel af det festli-
ge program er uddelingen af poka-
ler mv. altid imødeset med stor 
spænding og forventning. Denne 
gang med følgende kåringer: 
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Årets NB’er:    Poul Erik Antonisen  

Årets Seniorspiller 2013 – Efterår:  Klaus Vig Kjærgaard  

Årets Kvindespiller 2013 - Efterår:  Dorte Fine  

Sæsonens fighter NB Serie 3:   Bo Larsen-Ledet  

Sæsonens fighter NB Serie 5:  Sebastian Gonnsen  

Sæsonens fighter NB Kvinder:  Mette Behrendtz 

Årets spiller 2013 NB Oldboys:  Malte Jørgensen Siemer 

Årets spillere 2013 NB Veteraner:  Mogens Christian Nielsen  

Årets spiller 2013 NB Superveteraner:  Bjarne Hansen  

Årets spiller 2013 NB Masters:  Claus Mittet  



 

Generalforsamling 2014 
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Sporten nr. 1. 2014 udkommer i Februar. 
Indlæg kan sendes til sporten@nordals-boldklub.dk 
Skal i have taget et billede så ring 25881850 

 

 
 

Nord-Als Boldklub ønsker  
alle sine medlemmer  

og deres familie,  
venner af klubben,  

annoncørerne  
og sponsorerne 

Glædelig Jul og Godt Nytår 

Der afholdes generalforsamling i Nord-Als Boldklub  
fredag d. 31. januar.  
 

Der vil som sædvanlig være spisning inden og tilmelding vil fore-
gå via hjemmesiden.  
 

Tilmelding starter først i januar.  
 

Generalforsamlingen vil blive annonceret på Facebook og hjem-
mesiden når endelig dagsorden forelægger 

callto:+4574450500

