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”Kom ud af Pomfritten” 

Igennem et par år har ungdomsudvalget forsøgt, at etablere et samar-

bejde med de lokale SFO ér, med det formål at komme ud og vise, 

hvad fodbold er for en sport. Og af den vej, rekruttere nye spillere til 

NB. Desværre kunne vi ikke ligge de kræfter i som er nødvendige, men 

heldigvis opstod der en mulighed sammen med Dansk Boldspilunion 

(DBU), som tilbød et lignende arrangement. Derfor søgte vi DBU om 

”Kom ud af Pomfritten” og var så heldige at få eventen herned. Arran-

gementet foregik på banerne ved Nordals Skolen og forløb godt, trods 

en heftig haglbyge i starten. 80 børn deltog fra Nordals Skolen og 

Østerlund Friskole, så det var et meget tilfredsstillende antal. Vi håber 

på at gentage succesen næste år og vi vil hermed gerne takke SFOérne 

og Nordals Skolen for at stille instruktører og hjælpere til rådighed.  

Ungdomsudvalget 

 
Fortsættes på næste side>>> 



2 

 

 

Formanden har ordet 

Der er sommer på vej 

Sommeren nærmer sig og om få 

uger vil mange af os nyde sommer-

ferien. Jeg synes forårssæsonen er 

gået rigtig hurtig og jeg håber at I 

alle sammen har haft en god sæson. 

Måske foråret er gået så stærkt for-

di, der er sket rigtig meget i NB regi, 

se bare her: 
 

Skolecuppen løb endnu en gang af 

stablen i marts måned og det blev 

en weekend med en masse fodbold, 

smil og hyggelige timer med mange 

børn, forældre, bedsteforældre og 

andre nysgerrige i Nordals Idræts-

center. Det glæder mig, at skolecup 

er og bliver et arrangement, som 

mange imødeser og mange deltager 

i og det på trods af skolelukninger 

og faldende børnetal i vores område. 

I år deltog også Hørup Centralskole. 

De var som, alle os der kender Sko-

lecup, meget positive, hvorfor jeg 

håber de vil deltage næste gang 

igen.  
 

Til glæde for hele Nordborg og om-

egn afholdt NB igen i år Fest i by i 

bededagsferien. Fest i by er et impo-

nerende setup, som hver eneste 

gang imponerer ikke kun mig, men 

også omverdenen. Fest i by, blev 

endnu en gang en succes og til glæ-

de og gavn for hele vores lokalområ-

de.  
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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 

Fortsættes på næste side>>> 



Både ”Kom ud af pomfritten” og 

”Pigeraketten” har i den seneste tid 

været forbi Nordborg. Begge pro-

jekter blev afholdt af NB i samar-

bejde med DBU. ”Kom ud af pom-

fritten” er et projekt for både piger 

og drenge, mens ”Pigeraketten” kun 

er for piger. Førstnævnte blev af-

holdt på sportspladsen ved Nordals 

Skolen i solskin, hvor SFOérne i 

området var inviteret, mens 

”Pigeraketten” blev afholdt ved Nor-

dals Idrætscenter, desværre i regn-

vejr. Mit indtryk er at begge arran-

gementer var gode oplevelser for 

børnene og viste NB og fodbolden 

fra sin sjove og legende side.  
 

Ovenstående fire arrangementer, er 

udover den normale ”drift” af klub-

ben, som indeholder utallige træ-

ninger og kampe. De var vigtige, da 

de i foråret var med til at gøre NB 

synlig for omverden og forhåbentlig 

med til at tiltrække flere spillere til 

vores klub og flere frivillige til vores 

NB-familie.   
 

Ovenstående fire arrangementer, er 

udover den normale ”drift” af klub-

ben, som indeholder utallige træ-

ninger og kampe. De var vigtige, da 

de i foråret var med til at gøre NB 

synlig for omverden og forhåbentlig 

med til at tiltrække flere spillere til 

vores klub og flere frivillige til vores 

NB-familie.   
 

–Og frivillige hænder har vi brug for 

i vores klub! Derfor vil jeg opfodre 

alle til at melde sig som frivillig, når 

enten et udvalgsmedlem eller Hjæl-

pebanken prikker dig skulderen. Vi 

har brug for hænder både på træ-

ningsbanen, til planlægning og or-

ganisering, til administrative opga-

ver og koordinering, samt til prak-

tisk arbejde.  
 

En stor tak til alle, som i foråret har 

givet en hånd til NB, I er uundværli-

ge!  
 

NB har flittigt brugt facebook i for-

året til at informere om kommende 

og afholdte arrangementer, kampe 

eller bare små gode historier fra en 

træningsaften. Klubbens side har i 

omegnen af 570 likes (følgere) og 

netop jeres deling af vore opslag, er 

med til at skabe opmærksomhed 

omkring vores dejlige klub.  

Så del del del!  
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Formanden har ordet 

Pomfritten på besøg i Nordborg d. 21. maj 

Fortsættes på næste side>>> 



Bestyrelsen har i foråret arbejdet 

videre med vores nye organisation. 

Det kræver hårdt arbejde og mange 

møder og diskussioner, men det er 

det værd og jeg mener at vi er på 

rette vej. Det er klart at det hele 

ikke klapper med det samme og 

derfor har vi udnævnt år 2015 til år 

0 for den nye organisation. Vi retter 

hele tiden vores plan og arbejds-

gange til, så vi sammen rammer det 

fælles spor, som skal være gavnligt 

for NB.  
 

Selvom det snart er sommer, så 

sker der stadigvæk noget i NB. I 

uge 27 afholder vi fodboldskole, en 

uge som mange børn og voksne 

værdsætter og som jeg ser frem til 

at følge.  
 

Jeg håber at I alle sammen husker 

at melde jer til NB-dagen 2015, 

som afholdes fredag d. 3. juli kl. 16. 

Dagen vil endnu en gang indeholde 

hædring af og klapsalver til alle 

ungdomshold, en masse leg, fælles-

spisning og hyggelige timer. Invita-

tionen bliver uddelt af trænerne og 

ellers kan den findes på hjemmesi-

den.  
 

Jeg ønsker alle en rigtig god som-

mer!  

Jesper Larsen-

Formand  

Formanden har ordet 
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Fodboldskole 

 

Under Afviklingen af årets fodbolds-
skole i uge 27, er det også frugt til 
alle  deltagere, og det er med stor 
glæde at vi har fået tilsagn fra  
Linak om at være frugtsponsor.  

  



Pigeraketten 
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Vi har hold pause med denne aktivi-

tet et par år – nu synes vi tiden var 

inde til at få raketten til Nordals 

igen. Desværre medbragte raketten 

en ordentlig omgang regn fra oven, 

men alligevel dukkede der 16 seje 

piger op i alderen 6 til 10 år. Denne 

event henvender sig kun til piger og 

har det samme formål som ”Kom ud 

af Pomfritten” Heldigvis deltog der 4 

piger som ikke spillede fodbold i 

forvejen og de ville gerne begynde 

– så dagen endte jo alligevel godt. 

Tak til alle hjælpere og de 16 piger 

for en hyggelig eftermiddag og af-

ten. Trods regnen var der glæde og 

humør på, hele vejen hjem til et 

velfortjent varmt bad. 

Ungdomsudvalget 



 

Foråret i ungdomsafdelingen 
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7. Juni - U6 i Guderup 

11.maj  - U12 piger mod BNS 

5. maj  - U9 drenge i Nordborg 

8. juni - U13 piger mod Agerskov 

9.  Juni - U14 drenge mod SUB  

7. Juni - U6 i Guderup 

3.  Juni - U17 piger mod Aabenraa 

28. april - U16 drenge mod Dybbøl 

3. maj  - U10 drenge Fest i By Cup 



Foråret i ungdomsafdelingen 
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I skrivende stund er sæsonen ved at 

være slut for de fleste hold. Det har 

været et forår med mange kampe, 

både hjemme på Als, men også det 

meste af Syd- og Sønderjylland har 

været besøgt af de rød-sorte NB 

spillere.  
 

Vores frivillige trænere laver hver 

uge, et stort stykke arbejde med at 

få planlagt træningen, arrangeret 

kørsel og lave kampsedler – de for-

tjener et stort skulderklap.  
 

For nogen kan administrationen væ-

re en stor byrde, og kunne nemt 

overtages af en forælder. Det har vi 

haft stor succes med ved vores U8 

drenge, hvor en flittig forælder ord-

ner alt det administrative og de to 

trænere koncentrerer sig om det 

fodboldfaglige. Det er en ordning vi, 

i ungdomsudvalget, gerne vil forsø-

ge at udbrede til andre hold. Det vil 

være en opgave for os i efteråret.  
 

Vi glæder os også over de gode re-

sultater og kammeratskaber vi ser i 

ungdomsafdelingen. Det skal vi for-

søge at fastholde i den kommende 

tid efter en velfortjent sommerferie. 

Netop nu er vi ved at have træner-

kabalen klar til efteråret – det er et 

stort arbejde, men vi er også heldi-

ge at mange af vores trænere for-

sætter og tager endnu en sæson, 

som træner for dit barn.  
 

Nogen vælger at stoppe eller holde 

en pause og dem skylder vi også en 

stor tak. Nu glæder vi os til NB-

dagen, hvor vi håber at se mange af 

jer til en hyggelig eftermiddag og 

aften og samtidig ønsker vi alle en 

god og varm sommer.  
 

Vi ses igen til august. 

Ungdomsudvalget  



Facebook 500 likes 
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26 maj 2015 kl. 22.15 blev føl-

gende lagt på siden: 

Tryk SYNES GODT OM og vind NB 

præmier! 
 

Hele 490 synes allerede godt om 

vores side. Vi mangler altså KUN 10 

for at nå 500! 

Nå vi når 500, trækker vi lod om to 

flasker af den eksklusive NB-vin 

2014, samt en Addidas sportstaske 

"NB-style" i rød og sort og naturlig-

vis med NB logo. 
 

Derfor: tryk SYNES GODT OM Nord-

Als Boldklub og få dine venner til 

det samme!  

27. maj  2015 kl. 9.14 blev dette 

så lagt på siden: 
 

Det gik stærkt! 
 

Hele 42 nye likes! -det er godt gået 

NB venner! 

Vinderne i konkurrencen er nu truk-

ket og de heldige vindere er: 
 

2 flasker NB-vin går til  

Peter Tagesen. 
 

En Addidas sportstaske "NB-style" 

går til Nichlas Hoffmann. 
 

Stort tillykke til Peter og Nichlas, 

som får direkte besked! 

 
 

 

 

 

   



Maliq Cup Broager d. 20. juni 
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Nordals Boldklub deltog i årets Ma-

liq Cup med et U6 og et U7.  
 

Begge hold fra NB spillede og kæm-

pede rigtigt flot, og samtidigt score-

de de masse af mål. 
 

Børnene mødte også isbjørnen Ma-

liq, som var en rar isbjørn, og så 

var minsandten også en vaskeægte 

sørøver på fodboldbanerne. 
 

Der var medaljer og en lille præmie 

til alle hold efterfølgende. 
 

Tak til fodboldspillerne og deres 

forældre for en rigtig dejlig og hyg-

gelig dag. 
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Bundgaard Sport & Tøj 

ønsker alle en god og solrig  

sommerferie. 

Med venlig hilsen 

Personalet 



Dif dommerkomite 
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Hejsa, 
Så er vi startet op udendørs og det 
er super dejligt at se den store op-
bakning der er på holdet fra både 
spillere og forældre.  
 

Vi er startet op på den nye turne-
ring med hele 2 U6 hold og 1 enkelt 
U7 hold. Det er fedt at se hvor stor 
en udvikling der er sket siden sidste 
år. Der er helt sikkert potentiale til 
et helt landshold :-) 
 

Vi er tilmeldt en masse stævner hen 
over sæsonen og vi kan godt garan-
tere at medalje og pokal hylden vil 

blive fyldt godt ud. 
 

Efter sommerferien rykker alle 2008 
børnene op til U8 og skal nu til 
at spille kamp med 5 mand på ba-
nen, indkast og målmand. Det bli-
ver meget spændende at følge og 
står der en eller to forældre på 
sidelinjen og godt kunne tænke sig 
at hjælpe til med det, så vil vi me-
get gerne fra jer :-) 
 

              Rigtig god sommer 
 

Dennis, Henrik, Dorte og Jacob 

Klubbens yngste U6/7 
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Tilpasning af organisation 

Tilpasning af organisation 

Tiden står ikke stille og vi må derfor 

udvikle os. Det er bestyrelsens op-

gave og ansvar at udvikle NB og det 

har bestyrelsen gennem det meste 

af 2014 og det første del af 2015 

arbejdet hårdt med. 
 

Bestyrelsen har gennem mange og 

lange diskussioner valgt at tilpasse 

NB’s organisation, så den er klar og 

passer til fremtidens udfordringer. 

Det har bestyrelsen gjort for at sik-

re at udviklingen af klubben fort-

sætter og for at sikre at vi kan fast-

holde det niveau, som vi har opnå-

et.  
 

Tilpasningen af organisationen har 

gået ud på, at finde ud af hvor de 

enkelte opgaver bør høre hjemme 

og hvem der bør have ansvaret for 

opgaverne. Det har været en lang, 

men god og udbytterig proces, som 

er mundet ud i etablering af nye 

udvalg og omfordeling af ansvar for 

opgaver.  
 

Fremover vil ungdomsudvalget, se-

niorudvalget og oldboys udvalget 

primært have til opgave at drive 

afdelingen sportsligt og socialt på 

en måde, som fastholder spillere og 

gerne får flere til. Muligheden for at 

have 100% fokus på spillere, træ-

nere og hjælpere i afdelingen skal 

være med til at sikre niveauet i den 

enkelte afdeling og opfange og af-

hjælpe eventuelle problemer før de 

opstår.  

 

De nye er udvalg er følgende: 

Sponsorudvalg: Udvalget vil få 

ansvaret for NB’s samlede sponsor-

indtægter og initiativer, herunder 

trøjesponsorater, OK aftalen, samt 

sponsorater til arrangementer eller 

kampe. Sponsorudvalget får også til 

opgave at udvikle sponsorpolitikken 

i NB og søge nye veje til sponsor-

indtægter.  

Stævneudvalg: Får til opgave at 

sikre afholdelse af NB’s forskellige 

stævner i løbet af året. Ideen med 

at samle stævnerne i et udvalg er 

at udvalget der igennem kan ud-

veksle erfaringer og løse problem-

stillinger i fællesskab. Udvalget skal 

også sikre udvalgsmedlemmerne ro 

og tid til at arbejde med det enkelte 

stævne.  

Festudvalg: Dette udvalg får til 

opgave at sikre afholdelse af NB’s 

sociale arrangementer i løbet af et 

år, såsom NB dag og afslutningsfe-

ster. På sigt er det ideen at udval-

get kan udvikle eksisterende arran-

gementer og eventuelt etablere 

nye. Arrangementerne er en vigtig 

del af NB og skal være med til at 

udvikle klubbens sociale fællesskab. 

Aktivitetsudvalg: Dette udvalg 

tager sig af NB’s støttefunktioner og 

andre aktiviteter, såsom Fest i By, 

Lotto, julebal og evt. nye aktiviteter 

som kan yde økonomisk støtte til 

NB. Ideen er også at udvalget på 

sigt skal finde nye indtægtsmulig-

heder for NB.   



Tilpasning af organisation 
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De nye udvalg får tilknyttet et be-

styrelsesmedlem, som er ansvarlig 

for oprettelse af udvalget og dets 

arbejde. Derudover er det pågæl-

dende bestyrelsesmedlem også 

kontaktperson fra udvalget til be-

styrelsen.  
 

Ovenstående model skal sikre at 

ansvaret fremover er fordelt på en 

mere gennemskuelig måde og på 

en måde som giver mening i forhold 

til ressourcer.  
 

2015 vil være år 0 for den nye or-

ganisation, som naturligvis skal ha-

ve lov til at komme i gang. Vi kan 

ikke forvente at det kører på skin-

ner fra starten. Tilpasningen af or-

ganisationen vil løbende blive eva-

lueret af bestyrelsen.  



  

  

  

Sønderborg 
Jyllandsgade 19 
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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 Thom Jørgensen 

på 22 18 24 81. 
 

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. 

 Lottospil 

Vi har i øvrigt sponsornummer   561497 

Husk lottospil hver onsdag i Havnbjerg Skole 

http://www.ok.dk/


rohleder sport 
 

Gågaden  -  Sønderborg  -  Tlf. 74 42 41 10 

 

 

 

 

 

 

NORD-ALS AUTOVÆRKSTED ApS 
 

Nordborgvej 54, Svenstrup, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 63 06 
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Årets NB 'er 2014 

Knud Asmussen 



På tur med U14 drengene 
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Nordals U14 drenge 

Så er sæsonen spillet færdig, vi lag-

de ud med den første turnerings-

kamp d.9/4 mod Dybbøl og sluttede 

d,9/6 mob SUB Sønderborg 

Det blev til. 

6 sejre 

2 uafgjorte 

2 tabte 

En målscore på 26 - 13 
 

Det må siges at være en godkendt 

præstationen, der har været mange 

jævnbyrdige kampe  her i forårstur-

neringen. 

 

Vores koncept om at turde spille 

bolden rundt har vist sig at virke 

meget godt, drengene er også ble-

vet bedre til at tage ansvar på fod-

boldbanen. 
 

Vi har bestræbt os på at spillerne 

skulle gerne kunne spille flere plad-

ser, vi har også haft den fornøjelse 

at have 4 spiller på Fc Sønderborgs 

U14 M1 hold. 
 

Tak for en god sæson og tak for 

opbakningen fra forældrene. 

                 Lars og Palle 

U14 drengene 
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Bagest f.v.: Træner Palle. Asger. Alexander H. Rasmus. Tobias C. Rasmus B. træner Lars 

Forest f.v.: Morten. Tobias S. Oliver. Kasper. Oscar. Manuel. Alexander K 



Arkivgruppen 
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Nyt fra Arkivgrup-

pen 

Nu kan man via Arkivportalen 

”hente” klubbladet SPORTEN fra 

første udgave i 1962 til den aktuelle 

udgave i 2015! 

Det lykkedes arkivgruppen at samle 

over 90% af samtlige blade der blev 

udgivet gennem tiderne. I skriven-

de stund er det 382 stykker som 

giver over 5000 siders læsestof 

med gamle klubblade. 

Hvis nogen er i besiddelsen af en 

udgave der mangler i samlingen, er 

man meget velkommen til at kon-

takte arkivgruppen. 

På hjemmesiden er det nemt at se 

hvor der er ”huller” i samlingen! 

 

Der savnes stadigvæk navne på en 

del holdbilleder! Hvordan man kan 

hjælpe arkivgruppen med at løse 

opgaven fremgår af den vejledning 

man kan læse sig til, når man ser et 

billede på portalen hvor der mang-

ler navne. 

 

Gruppen går efter sommerferien i 

gang med at aktualisere Portalen, 

som jo nu mest rummer klubdoku-

menter til og med jubilæumsåret 

2009. De første ”nyere” dokumen-

ter er allerede lagt på siderne og 

om et par måneder regner vi med 

at være ajour med året 2015.  

Man vil også om kort tid opleve et 

par ændringer på Portalens start-

side. Det kendte slideshow med en 

meget lang stribe af billeder bliver 

erstattet med et ”fast” billede som 

er forsynet med en tekst som gan-

ske kort beskriver hvad man ser på 

billedet. Dette forsidebillede bliver 

desforuden også udskiftet meget 

hyppigt. 

Efterlysninger til 

PORTALEN 
Her vises et par ”typiske” billeder 

fra PORTALEN som mangler navne. 

Det første billede findes i mappen 

under Seniorafdeling > 1989 > Da-

meholdet i serie 2 

Vi mangler navne til alle på billedet! 

Fortsættes på næste side>>> 



Nedenstående billede findes i map-

pen under  Ungdomsafdeling > 

2003 > Lilleputhold med trænerne 

Alfred Hansen og Jens Nissen 

Her mangler vi navne på samtlige 

spillere! 

OBS! 

Selvfølgelig er billederne meget 

større på hjemmesiden, de vises 

dog uden tal. 

Vi siger på forhånd tak for hjælpen! 

Peter, Carl-Erik, Hugo, Bent og An-

ders  
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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 klubhus hvor der forefindes en postkasse mærket ARKIV-

mailto:peterglock@live.dk


Æresmedlemmerne i Nord-Als Boldklub 
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I NB er der udnævnt 9 æresmed-

lemmer gennem tiderne. På hjem-

mesiden er de alle listet op - du kan 

tjekke dette under menuen 

”Bestyrelsen”. 
 

Æresmedlemskabet er klubbens 

højeste udmærkelse og gives som 

anerkendelse for en lang og meget 

stor indsats i klubbens tjeneste.  

Det er bestyrelsen som udnævner 

et æresmedlem – evt. efter indstil-

ling fra en afdeling eller et udvalg. 

NB’s første æresmedlem blev ud-

nævnt i 1977 og seneste udnævnel-

se skete i 2011.  
 

Sporten vil godt sætte lidt mere 

fokus på vore æresmedlemmer via 

en serie i bladet, hvor æresmedlem-

met får lidt spalteplads og en nær-

mere præsentation.  
 

Nogle af æresmedlemmerne er ikke 

blandt os mere og andre er stadig 

aktive i klublivet. Rækkefølgen bli-

ver mere eller mindre tilfældig og 

form og indhold vil også kunne vari-

ere.  

Fortsættes på næste side>>> 
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Første i rækken er: 

Æresmedlem Peter Glock –  

udnævnt den 7. november 2009 
 

Peter har været med i NB siden 

klubbens stiftelse den 13/11 1969 - 

inden da også i Nordborg IF.  Og 

han er heldigvis med endnu. Han 

vinder af og til på kampprogrammet 

til førsteholdskampene. Det vidner 

jo om, at han er fast mand på stadi-

on, når der er fodbold på program-

met. Han er tillige en kæmpe driv-

kraft i NB’s arkivarbejde og så er 

han med i ledelsen af Club 22, hvor 

NB nyder godt af hjælpen fra med-

lemmerne i vor støtteklub.  
 

Peter binder således vores klub og 

klubhistorie sammen. Både som 

person og via arbejdet i arkivgrup-

pen. Hans cv i klubben er impone-

rende - også i set lyset af, at der jo 

skal noget til for at blive æresmed-

lem. 

Peter Glock på Kegnæs -  

en af de mange ture ud i det blå.  

Kronologi: 

3.12. 1941:    

Fødselsdag 

1970:   

Årets NB’er 

1971-1978:   

Formand for ”FEST-I-BY”-komiteen 

1973-1983:   

Bestyrelsesmedlem 

1974-1977:   

Formand for NB’s Lottospil 

1977-1983:   

Formand for Ungdomsafdelingen 

1979-20xx:   

Medlem af ”Club 22” (NB’s støtte-

klub) 

1985:   

Modtager af ”lederprisen” fra 

Idrætsfonden  

1985-1990:    

Formand for stævneudvalget i  

”Nord-Als Cup” 

1991-2000:   

Formand for NB’s bestyrelse 

1999-2008:   

Web-master på NB’s hjemmeside 

2001-2008:   

Bestyrelsesmedlem: 

2001:   

JBU’s Sølvnål 

2001:   

Nordborg Kommunes lederpris: 

2006:   

DBU’s Sølvnål 

2007-20xx:  

Leder i ”Club 22” (NB’s støtteklub)

2009:   

Frøs Lederpris 

2012:   

DBU Rejselegat 

Fortsættes på næste side>>> 
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Sporten nr. 3. 2015 udkommer i august/sep.  2015. 

Indlæg kan sendes til sporten@nordals-boldklub.dk 

 

4 æresmedlemmer med formanden (Billedet blev lavet i 1993 til jubilæumshæftet "25 år Nord-
Als Boldklub i 1994").  
Fra venstre: Æresmedlemmerne Per Søndergaard, Peter Hansen, Christian Jørgensen og Verner 
Pedersen, formanden Peter Glock  

Som ovenstående billede viser, har 

Peter også haft blik for sammen-

hængskraften i NB - både i forhold 

til det ledelsesmæssige og det for-

melle, men så sandelig også i for-

hold til fællesskaber og det sociale.  
 

Der er ikke plads til at nævne alle 

rejser, ture, fester, arrangementer 

og sammenkomster, som har ud-

spring i Peters planlægningsgen.  
 

Der er her skabt venskaber og fæl-

lesskaber som rækker langt udover 

fodbolden.  Peter Glock er et fyrtårn 

i vor forening. Det har både klub og 

Nord-Als nydt godt af.  
                Jens Hansen 

callto:+4574450500

