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Nord-Als Boldklub indstil-

let til Kulturministerens 

Idrætspris 2014 

Nord-Als Boldklub er af Dan-

marks Idræts-Forbund (DIF) 

indstillet til Kulturministerens 

Idrætspris 2014. Nord-Als 

Boldklub er én blandt de blot 

tre kandidater som DIF har 

indstillet og én af de i alt 12 

kandidater, til prisen.  
 

Prisen uddeles af Kulturmini-

ster Marianne Jelved ved en reception i Kulturministeriet d. 11. decem-

ber.  

Det er en kæmpe ære for Nord-Als Boldklub at være indstillet. Det at 

være en af kandidaterne til en sådan fornem pris er en stor anerkendelse 

og et kæmpe skulderklap til klubben. Med indstillingen er klubben kom-

met i fornemt selskab med andre store sports personligheder og for-

bund.  

Nord-Als Boldklub er indstillet for sin imødekommenhed overfor de syri-

ske flygtninge som er kommet til Nordborg. Flygtningene har været invi-

teret til fodboldkampe, hvor de har heppet, spillet med fodbold med de 

lokale børn og ikke mindst fået hilst på- og snakket med nordborggen-

serne.  Det har nu udviklet sig til at de syriske flygtninge hver tirsdag og 

torsdag eftermiddag, låner baner, bolde og klubhus af Nord-Als Boldklub, 

så de for en stund kan spille fodbold. Dette sker i samarbejde med frivil-

lige kræfter fra Nord-Als Boldklub.   

”Vi har via fodbolden formået at nedbryde fordomme og skabe 

fælles oplevelser for byens borgere, på tværs af kulturer. Vi me-

ner vi har et ansvar for lokalområdet og det ansvar har vi taget 

seriøst, og det til gavn for alle! Vi er utroligt glade og stolte over 

at være indstillet til Kulturministerens Idrætspris 2014 og ser det 

som en stor anerkendelse af vores forening og vores frivillige ar-

bejde. Samtidig viser dette netop hvad sport kan; nemlig at brin-

ge mennesker sammen”  

Citat Jesper Larsen, formand Nord-Als Boldklub 
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Formanden har ordet 

Jeg glæder mig i denne tid 
 

Overskriften er den første linje i 

”Peters Jul”, som er skrevet af Johan 

Krohn i 1870. Linjen starter afsnittet 

”Før julen”, som beskriver forbere-

delserne til den forestående julefest 

og al den glæde og spænding disse 

forberedelser medfører for Peter.  
 

Lige for tiden har jeg det på helt 

samme måde som Peter. Jeg glæder 

mig virkelig i denne tid. Jeg glæder 

mig over endnu et fantastisk år for 

Nord-Als Boldklub.  
 

Jeg glæder mig over, at 126 NB’ere 

for en måneds tid siden holdt en for-

rygende afslutningsfest på Nørher-

redhus, hvor en rigtig klubmand som 

Knud Asmussen blev kåret som Årets 

NB’er, stort tillykke! Denne aften 

hyggede unge som ældre sig sam-

men og netop dette sammenhold 

kendetegner familien NB.  
 

Jeg glæder mig over at vores flittige 

ungdomsspillere den seneste må-

neds tid har solgt vores flotte og tra-

ditionsrige NB julekalender, som ikke 

alene er med til at skabe julestem-

ning, men også er et vigtigt bidrag til 

klubbens økonomi. Netop økonomi er 

bare vigtigt for at vi kan tilbyde vo-

res medlemmer de bedste rammer 

og derfor glæder det mig at Fest I By 

og Lotto endnu en gang bidrager på 

bedste vis.  
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Adresseændring 

Så husk at meddele det til 

NB 

Dette gøres til 



Vores ungdomsspillere har brug for 

god og kvalitativ træning i dagligda-

gen og derfor glæder det mig, at vi 

i 2014 har haft mange ungdoms-

trænere på DBU´s nye trænerud-

dannelse, C-licensen, som netop 

har fokus på bedre børnetræning. 

Herved er vores dygtige trænere, 

blevet endnu dygtigere og vi kan nu 

tilbyde børnene en endnu bedre 

dagligdag i klubben, både fodbold-

mæssigt og socialt.  
 

Jeg glæder mig naturligvis også 

over at vores senior herrer i foråret 

2015 igen er at finde i serie 2, efter 

en flot oprykning, som bl.a. blev 

sikret med en formidabel målscore 

på hele +52. Netop denne målscore 

vidner om at vi i NB formår at spille 

underholdende fodbold. Den under-

holdende fodbold blev overværet af 

ikke mindre end 232 tilskuere ved 

den sidste hjemmekamp og ved 

flere af første holdets udekampe var 

der flere NB fans, end fans af det 

pågældende hjemmehold tilstede.  
 

Ligesom Peter, så nyder jeg også 

forventningens glæde for tiden. Jeg 

er glad og utrolig stolt over at Nord-

Als Boldklub i år er indstillet til Kul-

turministerens Idrætspris 2014. NB 

er indstillet af Danmarks Idræts-

Forbund for klubbens modtagelse af 

syriske flygtninge i Nordborg og 

aktiveringen af dem. NB har taget 

ansvar for lokalområdet og vist 

hvad glæden ved fodbold og frivil-

ligt arbejde kan. Det er en meget 

stor anerkendelse af NB, at Dan-

marks Idræts-Forbund har valgt at 

indstille NB til denne pris. Der er i 

alt 14 indstillede til prisen, hvoraf 

Danmarks Idræts-Forbund har ind-

stillet tre kandidater. Prisen uddeles 

af Kulturminister Marianne Jelved 

torsdag d. 11. december ved en 

reception i Kulturministeriet.  
 

Jeg glæder mig også over at NB og 

Nordals Skolen har valgt at udnytte 

den nye skolereform til at etablere 

et fremtidigt samarbejde. Der afhol-

des for øjeblikket spændende mø-

der mellem os og skolen, hvor vi 

snakker om hvordan vi kan udnytte 

reformen til at tilbyde mere idræt til 

nogle af de ældste elever på skolen. 

Der ligger mange muligheder i net-

op dette projekt, som efter planen 

skal se dagens lys i skoleåret 

2015/2016.  
 

Det har været altså været et rigtig 

godt år i Nord-Als Boldklub, som 

naturligvis har krævet hårdt arbejde 

og det vil jeg gerne sige alle tusind 

tak for! -jeg glæder mig allerede til 

NB-året 2015! 
 

Jeg ønsker alle en rigtig glædelig jul 

og et lykkebringende nytår! -håber 

at møde mange til vores årlige jule-

bal d. 26. december.  
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Jesper Larsen-

Formand  

Formanden har ordet 



Ungdomsafdelingen 2014 

Året er ved at gå på hæld og ung-

domsudvalget vil hermed gerne sige 

tusind tak for et godt år i Nordals 

Boldklub. Vi har en ungdomsafde-

ling, der i det daglige fungerer ved 

hjælp af nogle fantastisk dygtige 

trænere, som også i år har haft stor 

lyst til at deltage i forskellige træ-

neruddannelser og kurser – enten i 

lokalområdet eller i det store Jyl-

land. En helt klar forudsætning 

for at jeres børn får de oplevelser 

med fodbolden som vi også for-

søger at beskrive i vores ”Rød-

sorte tråd” der kan læses på 

klubbens hjemmeside. En tråd 

der beskriver hvordan og hvorle-

des de enkelte årgange skal træ-

nes i de rent fodboldmæssige 

færdigheder, men som også rører 

ved aktivitetsmetoderne indenfor 

fodboldtræningen. I sidste ende, 

det der fastholder spillere i spor-

ten. Uddannede trænere sikrer den 

kvalitet i betaler for. I år har vi be-

talt træneruddannelser for vores 

trænere for 20.000 kr. Det er ikke 

kun fodboldfærdigheder, men også 

pædagogiske-, ledelse- og konflikt-

håndteringsredskaber som kommer 

om i ”rygsækken” Det giver ikke 

kun kvalitet for spillere, men også 

for vores trænere, som kan skrive 

lidt til deres CV, der også kan bru-

ges i ”civile” sammenhænge. 
 

Fodbold er ikke nok i dag – vores 

spillere skal også bydes andre ting. 

Her er sociale arrangementer en 

vigtig del af helheden. Det kan gø-

res på mange måder – flere hold 

har benyttet sig af en træningslejr i 

idrætscenteret, hvor både det 

sportslige og det sociale kommer i 

fokus. Her får alle oplevelsen af at 

være en del af et unikt fælleskab, 

hvor det både handler om at vinde 

og samtidig have det sjovt når man 

taber. Det har vi støttet med 

17.000 kr. 
 

Udover træningslejrene, har vi 

sendt vores fodboldhold til stævner 

rundt i hele landet. Enten af en 

dags varighed eller over en week-

end. Vi har haft hold på Fyn, på 

Djursland og i det meste af Sønder-

jylland. Her har vi støttet med 

30.000 kr. 
 

Fællesskab får man også ved at se 

ens ud – derfor har vi de sidste par 

år givet tilskud til NB-tøj. 100 kr. 

har vi betalt, for hvert medlem, der 

har ønsket at gøre brug af tilbuddet. 

I alt har vi betalt 14.000 kr. for at 

”vores” spillere kan iklæde sig de 

flotte NB-farver til træning. 
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U13 drenge d. 26. april 2014 

Fortsættes på næste side>>> 



Julehilsen fra U6/7 holdet 

Ungdomsafdelingen 2014 
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Hej alle U6 & U7 samt forældre, 

Vi trænere vil gerne have lov til at 

sige tak for en super udendørs sæ-

son, med en masse nye tiltag og 

SUPER flot fremmøde. Det er dejligt 

at se et så stort en fremmøde og 

engagement, både på banen såvel 

som på sidelinjen. Der bliver virke-

lig gjort store fremskridt hos alle 

spillere. Nu er vi startet op på in-

dendørs sæsonen og det går bare 

så godt. Vi havde slet ikke turde 

håbe på et så flot fremmøde.  
 

Julen nærmere sig med hastige 

skridt og vi vil derfor gerne ønske 

jer alle sammen en glædelig jul og 

et rigtig godt nytår. 
 

                  Dorte Fine, Henrik Knudsen,  

    Dennis Petersen og Jacob Sigsgaard 

Herudover har vi afholdt vores årli-

ge Pige Cup, som er et meget stort 

stævne, der involverer rigtig mange 

frivillige. Vi er både glade og stolte 

over at vores klub, kan mønstre så 

stort et stævne med den kvalitet. 
 

NB-dagen var igen en stor succes, 

hvor vi kunne samle 200 mennesker 

om fælleshygge og sjov i og om-

kring klubhuset. 
 

Tilsammen har ovenstående, sam-

men med Skole Cup – Støvlecentral 

– salg af julekalender og mange 

andre ting, gjort at 2014 har været 

et godt år, et år hvor vi har formået 

at fastholde de ældste ungdomsspil-

lere samt fået stor tilgang i de yng-

ste. Nu skal vi videre i 2015 – 

spændene! 
 

Ungdomsudvalget ønsker hermed 

alle en glædelig jul samt et lykke-

bringende nytår. 
          Ungdomsudvalget 



 

 

Julebal 2014 
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Club 22 
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”Ud i det blå” 
Club 22’s cykelhold ”Ud i det blå er 
gået i vinterhi. Der har været cyklet 
hver tirsdag siden april måned. Ty-
pisk møder 10-12 personer op til en 
frisk og sjov tur på Nordals. Årets 
lange tur gik i år til Varnæsvig.  

Club 22 35 år 
Club 22 har eksisteret i 35 år. I den 
anledning afholdtes der en stor jubi-
læumsfest den 6. november på Re-
staurant Friends. 40 personer mød-
te op og nød den gode mad. 
Herefter var der hyggeligt samvær 
og dans hvor orkestret Knold & Tot 
underholdt. 

 

Generalforsamling 2015 
Generalforsamlingen 2015 afholdes fredag d. 30. januar 2015  
kl. 19.30 i NB’s klubhus. 
Spisning i cafeteriet inden generalforsamlingen 
Tilmelding via hjemmesiden i starten af januar. 
Dagsorden ifølge vedtægter 
Følg med på hjemmesiden og Facebook hvor der vil blive  
orienteret yderligere i januar 2015. 

Generalforsamling 2015 



NB’s  afslutningsfest 2014 
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U8 holdet ønskes god jul 

Nord-Als Boldklub holdt traditionen 

tro afslutningsfest for trænere, lede-

re, kvinder, seniorer og Oldboys her 

hvor efteråret går på hæld. Festen 

blev holdt på Hotel Nørherredhus i 

Nordborg. Der var 126 feststemte 

og forventningsfulde gæster, som 

havde glædet sig til mødet med 

”familien NB” i den flotte festsal på 

Nørherredhus, som i dagens anled-

ning var pyntet i Nord-Als Boldklubs 

røde og sorte farver.  
 

Som altid var festen præget af højt 

humør og god stemning. Program-

met og rammerne stod bestyrelses-

medlemmerne Alfred Hansen, Ken 

Wonsyld, Kristian Dreyer og Ken 

Lyngkilde Christiansen for. Musikken 

blev denne gang leveret Jørgen An-

ker. 
 

Som en fast bestanddel af det festli-

ge program er uddelingen af pokaler 

mv. altid imødeset med stor spæn-

ding og forventning. Denne gang 

med følgende kåringer. 

 

Årets NB’er 2014:     

Knud Asmussen  
 

Årets Seniorspiller 2014 –  

Efterår:   Kim Hansen 
 

Årets Kvindespiller 2014 -  

Efterår:  Mette Behrendtz 
 

Sæsonens fighter NB Serie 3:    

Bo Larsen-Ledet 
 

Sæsonens fighter NB Serie 5:   

Albert Duljaj 
 

Sæsonens fighter NB Kvinder: 

 Rikke Munk 
 

Årets spiller 2014 NB Oldboys: 

 Mogens Christian Nielsen 
 

Årets spiller 2014 NB  

Superveteraner:   

Torsten Sascha 
 

Årets spiller 2014 NB 

Masters:   

Helge Rudbeck 

 

Hej alle U8 spillere og forældre 
Vi trænere og holdleder for U8 vil 
hermed gerne sige vores store – og 
stadigt voksende – trup af spillere 
på U8 årgangen TUSIND TAK for en 
godt overstået U7-sæson og en li-
geså godt begyndt U8-sæson.  
 

Det er dejligt, at både spillere og 
forældre bakker op om træning, 
kampe og stævner og at I møder så 
trofast op hver uge.  
 

Det kan til tider være en udfordring 
med så mange spillere, men med 
altid velvillig hjælp fra forældre, så 
når vi for det meste altid i mål. Vi 
ønsker vores U8-spillere og Jeres 

familier en rigtig glædelig jul og et 
godt nytår.  
 

Mange hilsner 
Mikael Benfeldt, Søren Junker  

og Anja K. Andresen 
 



Årets NB’er 2014  

9 

cccÅrets NB' er 
cccccc2014cccccc 

ccKnud Asmussen 
 

Knud Asmussen er et aktiv for Nord
-Als Boldklub. 
 

Knud har gennem en mangeårig 
periode været en del af klubben i 
mange henseender.  
 

Han er pt holdleder for klubbens 
serie 5 hold, en post som NB i en 
del år har gjort en stor indsats for 
at få besat. Derudover har Knud 
igennem sit ”NB-liv” været ung-
domstræner for flere årgange, han 
er en flittig dommer ved ungdoms-
kampe, Skolecup og NB´s Pigecup 
og han melder sig altid som frivillig 
hjælper ved arrangementer i NB 
regi.  

 

Således har Knud været hjælper til 
samtlige afholdte arrangementer i 
NB regi i 2014.  
 

Derudover så har Knud endnu ikke 
sluppet spillet på banen helt, da han 
stadigvæk er aktiv på klubbens su-
perveteran hold. Faktisk har Knud 
spillet på samtlige hold i oldboys 
afdelingen, med undtagelse af ma-
sters. Al ting til sin tid, så mon ikke 
Knud får sin masters debut en dag.  
 

I 2014 er Knud en af de meget få, 
som på én uge har formået at spille 
både senior- og superveteran turne-
ringsfodbold, hvilket er endnu et 
eksempel på, at Knud altid hjælper 
til, når der er brug for ham.  
 

Knud er og bliver en klubmand og 
et meget socialt menneske, som 
nyder samværet i NB. 
 

At Knud nogensinde skulle blive 
NB’er var for år tilbage utænkeligt! 
Knud er Broballe-mand og har svo-
ret til de blå og hvide farver. Da 
Broballe IF desværre måtte lukke 
sin fodboldafdeling ned, fik NB så 
glæde af Knuds væsen og engage-
ment og det er NB naturligvis me-
get glad for.  
 

Knuds ”skifte” til NB, siger også no-
get om personen Knud Asmussen; 
nemlig at han er en klubmand og et 
socialt væsen, med stor kærlighed 
for foreningslivet og fodbolden. 
 

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

Stort tillykke til Knud Asmussen 
med udnævnelsen til årets NB’er 
2014      
 

                                     Jesper Larsen 
             Formand Nord-Als Boldklub  

 

 



10 

F.eks. garant skjorter 1 stk. 200,- 2 stk. 300,-  

vi ses i butikken 
 

rigtig god jul 

kærlig hilsen 

Alle hos Bundgaard 

MASSER AF GODE JULEGAVE ØNSKER HOS BUNDGAARD SPORT OG TØJ 

DIN TØJMAND Bundgaard 

Storegade 34 - Nordborg 



Dif dommerkomite 

U14 drenge ønskes god jul 
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NB formand udpeget af DIF til 

dommerkomité 

Danmarks Idræts-Forbund uddeler i 

forbindelse med tv showet Sport 

2014 d. 10. januar, Danskernes 

Idrætspris. Prisen uddeles til et 

idrætsinitiativ som er nyskabende, 

har et højt ambitionsniveau og 

som kommer så mange borgere til 

gode som muligt.  
 

I alle DR’s regioner var der udpe-

get en dommerkomité, som skulle 

udvælge tre initiativer fra den på-

gældende region, som så skulle til 

offentlig afstemning på nettet. Af-

stemningen er nu slut og Street 

Dome i Haderslev løb af med sej-

ren i region 4 og er nu med i fina-

len, hvor det er Danmarks Idræts-

Forbunds bestyrelse der vælger 

den endelige vinder.  
 

Region 4’s dommerkomité bestod af 

Esbjerg anfører Hans Henrik Andre-

asen, DR Journalist Maria Thuensen 

og NB formand Jesper Larsen.  

 

 

 

 

 

NB formand Jesper Larsen, Hans Henrik Andreasen  

og DR Journalist Maria Thuensen  

Jeg vil gerne sige tak for den modtagelse jeg har 

fået af klubben og alle omkring u14 drengeholdet 

som jeg overtog dem efter sommerferien. 
 

Vi har haft en fremragende efterårssæson, vi endte 

på en flot 2. plads selvom holdet har sagt farvel til 

4 spillere som prøver deres talent af i Fc Sønder-

borg. 
 

Til sidst vil jeg ønske alle en glædelig jul og et godt 

nytår. 

                              Palle Søgaard 

 



  

  

  

  

www.danskebank.dk 
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Alletiders julegaveide 



  

  

  

Sønderborg 
Jyllandsgade 19 
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U13 piger ønsker god jul 
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U13 pigerne er nu ved at være klar 

til jul. Vi har spillet en flot efterårs 

sæson, hvor vi vandt vores pulje 

med max point og flot målscore på 

41-5. Det betyder, at vi i foråret 

rykker op i A række og kommer til 

at møde nogle stærkere hold. 
 

For at skabe variation og sammen-

hold på tværs af pige årgangene 

har vi trænet med U14 piger. En 

god oplevelse som vi kan gentage 

fremover. Nogle gange har vi også 

lånt spillere til hinandens kampe. 

Dette har været til alles fordel, så 

det vil vi forsætte med.. 
 

Vi træner futsal inde i hal1 om tirs-

dagen. Det er Kim Hansen, der står 

for futsal træningen, hvor der bliver 

trænet meget med coaching under 

kamp. Vi var til det første futsal 

stævne i weekenden, hvor vi vandt 

begge vores kampe. Flot at vi alle-

rede har lært så meget. Så tak til 

Kim for den gode indsats 
 

Vi har også været til HUI-stævne, 

hvor vi fik en flot anden plads i U13 

A række. Vi deltager i de lokale tur-

neringer, når det passer ind i futsal 

turneringen.  

Vi træner fortsat ude, og der er god 

t fremmøde og godt humør på lys-

banen. Bo Rasmussen er startet 

som assistent og hjælper til med 

udetræningen sammen med Mette 

og undertegnende. Bo har et godt 

humør, lyst og evne til lave god 

træning. 
 

Jeg vil slutte med at sige tak til for-

ældrene for god opbakning og øn-

ske en god jul . Men sidst og ikke 

mindst en jule hilsen til pigerne. I 

er herlige at træne, hold fast i den 

gode gejst og det gode sammen-

hold . 
                Lars Jensen   
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 OK Benzinkort 

Tank penge til Nord-Als 
Boldklub 
Få et OK Benzinkort til billig 
benzin og diesel, og støt Nord-
Als Boldklub 

Nord-Als Boldklub har en sponsoraf-

tale med OK, der er bygget op om-

kring OK Benzinkortet. Når du op-

retter et OK Benzinkort gennem os, 

støtter OK Nord-Als Boldklub med 6 

øre pr. liter benzin eller diesel, du 

tanker på kortet. Derudover modta-

ger vi en bonus, når du første gang 

har tanket 500 liter på dit OK Ben-

zinkort. 

 

Så få et OK Benzinkort, og tank 

penge til Nord-Als Boldklub. 

Få et OK Benzinkort. 

 

Har du spørgsmål, er du velkom-

men til at kontakte Jens Hansen på 

24 43 50 58. 
 

Med et OK Benzinkort i hånden kan 

du tanke billig benzin og diesel på 

mere end 670 OK-tankstationer 

over hele landet. Læs mere om dine 

muligheder med OK Benzinkort her. 

 

Hos OK kan du også købe billig fy-

ringsolie, el og varmepumper. Du 

kan bestille døgnet rundt. Gå ind på 

www.ok.dk, eller ring 70 10 20 33. 

 

Se mere 

på NB’s 

hjem-

Vi har i øvrigt sponsornummer   561497 

Mange tak for en rigtig godt start på 

U9 sæsonen.  
 

Børnene har været rigtig flittig og 

det er på trods af vi som trænere 

har været meget fraværende. Det 

har været en fornøjelse at træne 

børnene og vi har haft rigtig gode 

resultater på banen.  
 

Vi har omsider fået styr på reglerne, 

og har fundet frem til nogle simple 

regler. De har hjulpet os videre til 

de gode resultater og ro til at arbej-

de videre med børnene.  

 

I sæsonen har der været en fanta-

stisk opbagning til at forsætte ude, 

godt hjulpet af en mild efterår.  

I må have en god jul. 

     Hilsen Frank og Kaspar. 

 

 

 U9 siger tak for en god sæson 

http://www.ok.dk/


NORD-ALS AUTOVÆRKSTED 
ApS 

Nordborgvej 54, Svenstrup, 6430 Nordborg, tlf. 74 

rohleder sport 
 

Gågaden  -  Sønderborg  -  Tlf. 74 42 41 10 
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Årets NB 'er 2014 

Knud Asmussen 



På tur med U14 drengene 
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Fredag den 26. september 2014 

drog vi en flok på bustur til Vejle 

stadion, U14 drengene var inviteret 

til at spille forkamp mod KUV på 

Vejle Stadion inden Vejles kamp 

imod Skive. 
 

Kl. 13.30 drog vi af sted, bussen 

fyldt med forventningsfulde drenge 

og trænere, forældre, Claus Boysen 

fra ungdomsudvalget, vores for-

mand Jesper Larsen, Jespers mor, 

der er gammel klassekammerat 

med Talentchef Lasse Christensen i 

Vejle, som havde inviteret os samt 

undertegnede, der havde fornøjel-

sen af at være med som repræsen-

tant for Støvlecentralen og som for-

ældre. 
 

Vi nåede Vejle og drengene fik an-

vist omklædningsrum. 
 

Resten af flokken fik en fornem 

rundvisning af Lasse Christensen, 

først i Vejle Boldklubs meget fine 

museum, hvor effekter fra hele Vej-

le Boldklubs historie er samlet, vi så 

bl.a. Thomas Graversens Real Ma-

drid trøje og Allan Simonsens pokal 

(kopi) han fik i 1977 som Årets Spil-

ler i Europa. 
 

Efterfølgende var der rundvisning 

på Vejles nyeste stadion, hvor sky-

bokse, teknikrum mv. blev efterset. 

I teknikrummet lykkedes det os at 

få banens måltavle til at vise 8-1 til 

NB, et resultat drengene desværre 

ikke helt kunne få realiseret. 
 

Forkampen 

I bedste professionelle stil løb vores 

drenge på banen til musik af U2, 

præsentation af hver enkelt spiller 

og træner i banens lydanlæg, hilsen 

på dommer og modstandere, heref-

ter blev kampen fløjtet i gang. KUV 

er et sammensat talent hold med 

områdets bedste spillere, de spiller i 

Mesterrækken og deres niveau skul-

le gerne være noget højere end NBs 

ny oprykket A hold. Kampen viste 

også et overlegent og meget dygtigt 

KUV hold, der gik fra banen med en 

sejr på 10-0.  

 
Fortsættes på næste side>>> 



Som altid er U14 drengenes ned-

trykthed kortvarigt og deres ople-

velser omkring hele kulissen tog 

hurtigt over og gjorde den samlede 

oplevelse til noget meget positivt. 

Deres evner til at have det sjovt, til 

at hygge og til at være sociale sam-

men, overskygger til en hver tid de 

negative ting.  
 

Vejle – Skive 

Vejle Boldklub var efter forkampen 

vært med en sandwich og vand til 

spillere, træner og forældre, hvoref-

ter vi alle var inviteret til at se kam-

pen mellem Vejle og Skive. Jesper, 

Jespers mor, Claus og undertegne-

de sammen med Lasse Christensen 

fra en af banens Skybokse, starten-

de med en lækker frokost, resten af 

flokken på tribunerne. 

Kampen endte desværre for Vejle 

med et nederlag på 1-2, men ople-

velsen af at være på stadion, hvor 

5011 tilskuer var samlet, var super 

god og uanset hvem man er, kan 

det ikke undgås at man bliver med-

revet af den stemning der var. 
 

Kl. ca. 22.00 var vi atter i Nordborg 

efter en dejlig tur. Hvor U14 dren-

gene er, er der altid hygge og sjov, 

det er de kendt for og det viser de 

hver gang de er samlet. 
 

Tak til Lasse Christensen for at invi-

terer os, Tak til NB for at sponsorer 

bussen og tak for hyggeligt samvær 

til alle jer der var med. 
                    Jette Axelsen 

På tur med U14 drengene 
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Hej Piger/forældre 

Emma og jeg vil gerne ønske jer en 

glædelig jul og et godt nytår. Tak 

for den forgangne sæson. Det har 

været en fornøjelse at træne jer.  
 

Vi glæder os rigtig meget til den 

kommende forårssæson. Stor tak til 

jer forældre for opbakning til 

kampe/kørsel.  

Med Sportslig Julehilsen  

Emma & Lars  

Julehilsen fra Emma og Lars 



Arkivgruppen 
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 Arkivgruppen er atter på banen! 

Efter et stykke tids stilstand er Ar-

kivgruppen atter aktiv og vil frem-

over være et fast selvsupplerende 

udvalg i Nord-Als Boldklub. Gruppen 

består af Peter Glock, Hugo de la 

Motte, Bent Riemer og Carl Erik 

Rasmussen og holder fremover mø-

de i NB’s klubhus hver anden uge 

om torsdagen (lige uger) fra kl. 15 

– 17.00 
                                                                                                                                                          

Gruppen vil i første omgang pri-

mært koncentrere sig om at opti-

mere og ajourføre den eksi-

sterende Arkivportal, som jo 

slutter med jubilæumsåret 

2009. Dette vil tage et par 

uger, og derefter fortsætter 

arbejdet med at samle og 

bevare klubbens forskellige 

arkivalier, samtidig med at 

aktualisere Arkivportalen 

med dokumenter efter året 

2009 og fremover. 
 

Der er allerede foretaget en 

del ændringer og ajourførin-

ger og mange nye dokumen-

ter og billeder er kommet til, 

men der er dog stadigvæk 

adskillige ”huller”, det være 

sig manglende navne eller forklarin-

ger og tilføjelser til de mange links 

og her især fotos , og her beder 

gruppen om hjælp fra personer med 

viden om en del stadig uafklarede 

spørgsmål. 
 

Man kan blot møde op til arkivgrup-

pens møder eller aflevere materialet 

i klubhuset, hvor der forefindes en 

postkasse som er mærket Arkiv-

gruppe, eller sende oplysnin-

ger/kommentarer direkte fra hjem-

mesiden www.nb-arkivportal.dk  

Gruppen vil fremover også bruge 

klubbladet SPORTEN til at 

”reklamere” med, hvad der efterly-

ses. Ligeledes vil der i klubhuset 

være Arkivgruppens egen opslags-

tavle som skal bruges til samme 

formål. 
 

Det er gruppens erklærede mål at 

Arkivportalen fungere optimalt og 

kommer til at rummer en veldæk-

kende stykke historie fra klubbens 

liv. Det har på glædeligvis vis vist 

sig, at der har været en meget stor 

interesse for at logge sig ind på Ar-

kivportalen og søge oplysninger i 

det righoldige materiale, hjemmesi-

den byder på. 

 

peterglock@live.dk er adressen du kan bruge hvis du kan hjælpe os med det vi 
efterlyser på denne side. Du kan også aflevere en seddel med ”svaret” i NB’s klub-

hus hvor der forefindes en postkasse mærket ARKIVGRUPPE. Husk at noter dit 
navn/adresse så vi evt. kan kontakte dig. 

Fortsættes på næste side>>> 

http://www.nb-arkivportal.dk
mailto:peterglock@live.dk


Ja, interessen har været nærmest 

overvældende stor. Dette har været 

medvirkende til, at gruppen har 

fundet det værd at fortsætte arbej-

det, og nu ser vi frem til, at modta-

ge informationer fra personer med 

materiale og viden om klubbens 

mange år som en aktiv forening på 

Nord-Als. Det kan dreje sig om stof, 

fotos eller andre oplysninger. 
 

Det vil også være ønskeligt for 

gruppen hvis man kunne finde en 

ekspert indenfor den tekniske hånd-

tering af hjemmesider, altså en per-

son som kunne hjælpe til at Arkiv-

portalen altid er ”ajour” med den 

tekniske udvikling på dette område. 

Vedkommende behøver ikke være 

et fast medlem af gruppen, men 

virke som en konsulent som kan 

kontaktes ved behov. Interesserede 

til ”jobbet” er meget velkommen til 

at kontakte undertegnede.  
                  Peter Glock 

Arkivgruppen 
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Nyt fra Støvlecentralen 

Det er med glæde, at Støvlecentra-

len igen kan berette om god aktivi-

tet. Der modtages MEGET flotte 

støvler til gavn for andre. I uden-

dørssæson der så småt er ved at 

være afsluttet, har vi hjulpet nye 

spiller med støvler, byttet størrelser 

med og solgt andre støvler til nu-

værende spiller og så har vi også 

været behjælpelig med lånestøvler 

på div. hold til spillere, der af for-

skellige årsager ikke havde deres 

egne støvler ved hånden.  
 

Støvlecentralen kalder det for SUC-

CES og glæden ved at vide, at 

klubbens spillere gerne vil hjælpe 

andre samt glæden ved at gøre no-

gen glade igen og igen, gør at det 

er det hele værd. 
 

Støvlecentralen minder om, at 

vi også modtager gode fodbold 

sko, der kan bruges indendørs, 

de kan afleveres hos Bundgaard 

Sport & Tøj eller direkte ved 

Støvlecentralen (Tlf. 61799634) 
 

Vi modtager selvfølgelig også alle 

de udendørsstøvler, som I allerede 

er vokset ud af, således at lageret 

kan blive fyldt op til den kommende 

sæson. 
 

TUSIND TAK for støtten og for 

jeres velvilje. 
                 Jette Axelsen 

Støvlecentralen 



NB’er formand for region 4 
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 Jens er region 4 formand 

Jens Hansen blev ved DBU Jylland 

region 4’s årsmøde d. 26. november 

valgt som formand for region 4. 

Jens har i dette efterår været kon-

stitueret formand for region, efter 

René Svendsen flyttede til Glostrup 

for at starte i et job som skoleleder.  
 

Jens blev valgt ind i region 4´s be-

styrelse allerede i 2013, hvor han 

blev valgt som seniorformand.  
 

Herfra skal der lyder et kæmpe 

stort tillykke til Jens med valget!  
 

Derudover skal der lyde et stort 

tillykke til hele region 4, som med 

Jens i spidsen får en meget kompe-

tent mand, som uden tvivl vil være 

med til at få region 4 og DBU Jyl-

land i den helt rigtige retning.  

Godt gået Jens!   

Jens Hensen, ny formand i region 4 
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Den nye ARKIVGRUPPE fra venstre: 

Hugo de la Motte, Carl Erik Rasmus-

sen, Bent Riemer, Peter Glock 

(”tovholder”)  

Jubilæer >1994-NB 25 år> Jubi-

læumsstævne 

Vi mangler navnene på:  

Bagerst fra venstre nr. 2 og nr. 4             

Jubilæer >1994-NB 25 år> Jubi-
læumsstævne  
Vi mangler navnene på:  
Bagerst fra venstre nr. 4 og nr. 6 
Forrest fra venstre nr. 5                      

Særarrangementer > 2000 Top-
sælgere 
Vi mangler navnene på drengene 

Før NB (1909-1969)> 1964 NIF 
ungdomshold 
Vi mangler navnene på spillerne!  

Jubilæer >1994-NB 25 år> Jubi-
læumsstævne 
Vi mangler navnene på:  
Bagerst fra venstre nr. 4 
Forrest fra venstre nr. 2 og nr. 3  

OBS! 
Den røde tekst angiver ”stien” til bille-
derne i Arkivportalen. 
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Sporten nr. 1. 2015 udkommer i februar 2015. 

Indlæg kan sendes til sporten@nordals-boldklub.dk 

 

 

 

 

Nord-Als Boldklub  

ønsker alle  

sine medlemmer  

og deres familie, 

venner af klubben,  

annoncørerne og  

sponsorerne 

Glædelig Jul og Godt Nytår 

Julekonkurrence 

Tæl nisser og julemand i Sporten, gå ind på NB’s 

hjemmeside og skriv hvor mange du mener der er.  

Dette skal du gøre senest d. 18. december.  

Der udtrækkes en vinder blandt voksne og en 

blandt børnene. 

Til de voksne er 2  flasker god NB rødvin. 

Vinderen blandt børn er en fodbold fra Sportigan  

og et NB halstørklæde. 

callto:+4574450500

