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Lidt nyt fra ”ARKIVPORTALEN” 
I arkivgruppen har vi nu fundet en rigtig god måde at finde manglende 
navne til holdbilleder fra ”gamle dage” på hjemmesiden www.nb-
arkivportal.dk 
Efterlysninger her i SPORTEN eller via sedler på opslagstavlen i klubhu-
set har ikke været særligt effektiv og der måtte findes en anden vej til 
at løse opgaven. Den fandt vi ved at bruge NB’s Facebook-side! 
 
Til det første holdbillede der blev vist på Facebook manglede der navne 
på samtlige spillere og det tog ikke mange timer før spillerne på bille-
det blev ”navngivet” af NB’s mange Facebook-venner. 
Det samme skete med flere billeder som i mellemtiden blev vist på si-
den og derfor vil vi fremover bruge denne fremgangsmåde mere. 

Der skal lyde en stor tak til dem der hjalp os på denne måde. Vi håber 
at ”samarbejdet” fortsætter, for fremover vil der nu med jævne mel-
lemrum dukke flere billeder op på NB’s Facebook-side. 
(Siden kan også ses via NB’s hjemmeside www.nordals-boldklub.dk 
ved at klikke på Facebook-knappen øverst til højre) 

P.u.v. 

Peter Glock 
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 Formanden har ordet 

Året går på hæld 
Vi skriver nu december 2015 og end-

nu et godt og spændende NB-år er 

ved at slutte. 
 

Jeg håber at alle kan se tilbage på et 

år med mange gode oplevelser både 

på og udenfor banen. Når jeg tænker 

tilbage på 2015, så tænker jeg tilba-

ge på et år, hvor NB endnu en gang 

har været meget aktiv på mange 

fronter. 
 

Udover de mange træninger og man-

ge kampe, som vore spillere og træ-

nere har deltaget i, så har vi arran-

geret to Skolecups, Pigecup, Fest i 

By, ugentligt lottospil og NB-dagen. 

Det vidner om at vi er en aktiv med-

spiller i lokalområdet og i mange 

menneskers hverdag.  
 

Som et nyt tiltag har vi i 2015 indgå-

et et samarbejde med Nordals Sko-

len omkring Fodboldlinjen for 7. 

klasse. Dette samarbejde forventer 

jeg mig meget af og det første halv-

år har været en succes for både os 

og for Nordals Skolen. Samarbejdet 

er ret unikt og netop måden vores 

samarbejde er skruet sammen på, 

findes mig bekendt, ikke deslige an-

dre steder i landet.  

 

 

 

 

 

Ansvarlig redaktør 

Preben Christensen 

Tlf. : 25 88 18 50 

E-mail: pc@pebbe.dk 

 

Distrubition  

Ib Anthony 

Tlf.: 74 45 05 00 

E-mail: iban@bbsyd.dk 

 

Bude 

Finn Borup 

Børge Neesgaard 

Fredy Naef 

Brian Paulsen 

 

Formand  

Jesper Larsen 

Mobil: 4055 0759 

E-mail:  

jesper_sporten@hotmail.com 

 

Adresseændring 

Så husk at meddele det til 

NB 

Dette gøres til 

Fortsættes på næste side>>> 



Samarbejdet har bl.a. vakt opsigt i 

DIF, som i samarbejde med Under-

visningsministeriet og Nordeafon-

den, i 2016 vil udgive et inspirati-

onskatalog til skoler, omkring sam-

arbejde mellem foreninger og sko-

ler. Dette katalog vil Fodboldlinjen 

blive en del af.  
 

Bestyrelsen har i 2015 arbejdet 

benhårdt med, at organisere NB 

anderledes, således at vi udnytter 

ressourcer bedre og i sidste ende 

tilbyder vore medlemmer og støtter 

en bedre og mere attraktiv klub. 

Ved generalforsamlingen i januar 

fortalte jeg om organisationsæn-

dringerne, som bl.a. indeholder om-

fordeling af ansvar for nogle af vore 

mangeartede aktiviteter. Jeg slog 

også fast at 2015 var år 0 for den 

nye organisation og når man tæn-

ker på det faktum, så synes jeg vi 

er nået langt. Vi er ikke i mål og det 

er egentlig heller ikke ambitionen, 

da en klub som NB skal være dyna-

misk, for hele tiden at skabe de 

bedst mulige rammer. Så reelt set 

må vi aldrig læne os tilbage og sige 

at nu er vi i mål. Rammerne er be-

styrelsens ansvar og jeg vil her ger-

ne rose og takke alle bestyrelses-

medlemmer for det store arbejde i 

2015.  
 

For en måneds tid siden afholdt vi 

vores traditionelle afslutningsfest på 

hotel Nørherredhus. Jeg vil gerne 

takke alle de 138 NB’ere, som hver 

især var med til at skabe en fanta-

stisk aften i de flotte rammer. Et 

deltagerantal på 138 er meget flot 

og faktisk det højeste antal i 20 år. 

Det viser bl.a. at NB betyder meget 

for mange, men også at der altid er 

plads til flere i NB-familien. Udover 

en masse socialt samvær bød afte-

nen naturligvis også på kåringer af 

årets spillere og fightere. Stort til-

lykke herfra til alle som blev kåret. 

Årets NB’er blev fortjent Betina 

Gonnsen, stort tillykke med den 

flotte hæder Sille.  
 

Jeg håber at I alle sammen har fået 

købt den flotte NB julekalender, 

som indeholder muligheden for at 

vinde flotte gevinster og som endnu 

gang er blevet solgt af flittige ung-

domsspillere.  
 

Tak for indsatsen i 2015 til alle træ-

nere, ledere, hjælpere, spillere og 

forældre. Det er jeres fortjeneste at 

det er skønt at være NB’er!  
 

Jeg ønsker alle en glædelig jul og et 

godt nytår!  
 

-og jeg håber at se jer alle igen i 

2016, for eksempel til generalfor-

samlingen fredag d. 29. januar 

2016.  
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Jesper Larsen 

Formand  

Nordals Boldklub 

Formanden har ordet 



Årets NB’er  
Årets NB’er 2015 

Betina Gonnsen 
Betina Gonnsen er et aktiv for Nord-

Als Boldklub. 
 

Betina, bedre kendt som Sille, har 

gennem en mangeårig periode væ-

ret en del af klubben i mange hen-

seender. Hendes arbejde foregår 

primært ”bag kulisserne” og ikke 

ude på selve græsset.  
 

Sille er en fantastisk dygtig grafiker 

og netop disse kompetencer nyder 

klubben godt af, når der skal laves 

PR arbejde.  

Således er Sille hovedarkitekten 

bag stort set samtlige PR materia-

ler, som Nord-Als Boldklub benyt-

ter. Synlighed er et element, som 

Nord-Als Boldklub har lagt stor 

vægt på gennem de seneste år og 

her spiller Silles perfektionisme, 

engagement og kreativitet en stor 

rolle.  
 

Hun står bag den grafiske opsæt-

ning af den årlige julekalender, di-

verse plakater, det hustandsomdel-

te Fest i By Program, klistermær-

ker, den årlige etiket til NB-vinen, 

skabelon til kampprogram og meget 

andet.  
 

Hun er altså en meget vigtig brik i 

klubbens ansigt udadtil og hendes 

arbejde gør det ganske enkelt at-

traktivt at sponsorere Nord-Als 

Boldklub, idet hun aldrig går på 

kompromis med kvaliteten af sit 

arbejde.  

Derudover indeholder hun den unik-

ke evne, som kendetegner frivillige 

foreningsmennesker; hun siger 

nemlig aldrig nej.  
 

Sille har gennem de seneste 5 år 

været medlem af Fest i By Komité-

en, som har ansvaret for afviklingen 

af Fest i By i Nordborg, hvor over-

skuddet går til ungdomsfodbolden i 

Nord-Als Boldklub. Hendes grafiske 

evner betyder en hel del for komité-

en, idet at Sille bl.a. står bag det 

mangesidede Fest i By Program, 

som hustandsomdeles i postnum-

mer 6430. Derudover går hun aldrig 

af vejen for en ad hoc opgave i for-

bindelse med afviklingen af Fest i 

by, uanset om det er rengøring af 

toiletter eller servering i baren.  
 

Hendes engagement, gode humør 

og arbejdsomhed kendetegner et 

stort NB hjerte og 
 

hun fortjener denne hyldest og for-

tjener at komme i selskab med 

mange andre store NB-

personligheder.  
 

Stort tillykke til Betina Gonnsen 

med udnævnelsen til årets NB’er 

2015      

Jesper Larsen 

Formand Nord-Als Boldklub 
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Julehilsen fra U10/11 

Årets NB’er 

5 

Tak for  indsatsen drenge, det har 

været et begivenhedsrigt 2015.  
 

Vi er rigtig gode med bolden, og vi 

er rykket 2 årgange op.  

Dette har kostet på resultaterne, 

men hen mod slutningen tog vi re-

vanche. 

Godt gået.  
 

Vi glæder os til 2016 vor vi vil have 

fokus på vores kombinationer og 

samspil.  
 

                            Hilsen  

              Frank og Kaspar 

 

Betina Gonnsen 

Årets NB’er 2015 



Fest i By: Giv en billet til Æl-

drearrangementet i julegave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets byfest i Nordborg 2016. Fest i 

By har igen et spændende program 

til det modne publikum. 
 

Festen foregår i Bededagsferien. 
 

Hyggeeftermiddagen foregår lørdag 

den 23. april fra kl 13 i den handi-

capvenlige Nordborghallen på Luffes 

Plads og der er stole til alle deltage-

re.  
 

Efter spisningen kommer Dorthe 

Kollo og synger. 
 

Billetter til dette arrangement kan 

købes i Kvickly Nordborg fra den 1. 

December eller kontakt Gitte Mathi-

esen på 29 84 99 68. Det koster 

kun 150 kr. og det er da en glim-

rende julegave. 
 

Og det er inklusive underholdning 

med Dorthe Kollo og Sønderborg 

Harmonika Orkester, menu samt 

kaffe og småkager. 

 

Årets julegaveide 
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Oldboys 
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Året der gik i Oldboys-

afdelingen. 

For oldboys-afdelingen startede sæ-

sonen 2015, lørdag den 7 marts. 

Hvor vi havde den årlige opstarts-

turnering Bundgaard sport og tøj 

cup. På denne herlige forårs dag 

mødte der 27 spillere op. Så vi fik 

spillet en rigtig god turnering med 4 

hold. Det var en bedre tilslutning 

end vi har set de sidste år, så det 

gav grund til optimisme for den for-

stående sæson.  
 

Vi har haft 2 hold med i turneringen 

et oldboys- og et super-veteran 

hold.  
 

Oldboysholdet har haft en god sæ-

son, hvor man i foråret blev nr. 5, i 

en 9 holds pulje. 
 

Oldboys turneringen ombrydes i 

sommer pausen, og i efteråret blev 

holdet nr. 3 ud af 8 hold. 
 

Superveteranholdet havde det an-

derledes svært igennem hele sæso-

nen. Og det blev ikke til ret mange 

point. Så holdet endte på en sidste 

plads i rækken. Vi er dog optimisti-

ske om at det kommer til at gå bed-

re næste år. 
 

Kurt Nissen, der har været holdleder 

for vores superveteraner, i efter-

hånden en del år, har valgte at 

stoppe med udgang af sæsonen. 

Det er vi selvfølgelige kede af, han 

var og er meget velligt af spillerne. 

Herfra skal det lyde, et stort tak til 

Kurt, for hans indsats i oldboys-

afdelingen gennem årene. 
 

Indendørs sæsonen er gået i gang, 

og der trænes flittigt hver tirsdag kl 

19:30 i hal 2. Vi har et superveteran 

hold med i turneringen, og efter en 

turneringsrunde ligger holdet på en 

3. plads. 
 

God jul og Godt nytår 

Klaus Tonnesen 

 

 

 

HUSK: 

Generalforsamling 

fredag den 29. januar 2016 

kl.19.30 i NB’s Klubhus 

Kl. 18.30 spisning i NIC’s cafeteria 

Nærmere info følger 

Generalforsamling 2015 



Mindeord 
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NB’ere til landskamp i Portugal 

Gunnar Anthonsen 

Gunnar Anthonsen 

(Lukas) sov stille 

ind fredag den 2. 

oktober. Vi vidste 

alle at han var 

alvorlig syg, en 

sygdom han hav-

de kæmpet imod i 

flere år. Så sent 

som midt i august gav Gunnar ud-

tryk for at nu gik det den rigtige 

vej. Sådan skulle det desværre ikke 

gå. 
 

Gunnar’s aktive fodboldkarriere var 

primært i NIF og helt i starten af 

NB. Gunnar var en meget solid for-

svarsspiller som nød stor respekt 

blandt sin holdkammerater. Senere 

var Gunnar igennem mange år hold-

leder for NB’s 2. hold. 
 

Han var med til at starte Club 22 i 

1979 og er nok det medlem der har 

deltaget i flest kvartalsmøder. Gun-

nar meldte aldrig afbud. Vi mindes 

Gunnar som en stille og rolige per-

son, der altid var god for en kvik 

bemærkning. 
 

Vore tanker går i denne svære tid til 

Mary. 
 

Æret være Gunnar’s minde. 
 

Club 22/Bestyrelsen 

Fortsættes på næste side>>> 

 



NB’ere til landskamp i Portugal 
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Eva og Jan Wind, Ken Christiansen 

og jeg var i starten af oktober en 

tur i Portvinens mekka - Porto. Vi 

drog en onsdag morgen fra Nord-

borg til Hamborg i regn og blæst og 

ankom via Lissabon til Porto i sol og 

24 graders varme. Det var altså et 

godt bytte.   

Vi kan takke Jan Wind for en super 

oplevelse. Jan Winds store indsats 

for fodbolden og for NB havde DBU 

Jylland hædret ham med Ungdoms-

lederlegatet - en fodboldrejse med 

DBU til landskampen Portugal  mod 

Danmark den 8. oktober i Braga. 

Landsholdets skæbne i EM-

kvalifikationen kender vi jo desvær-

re.  
 

Det skal dog her nævnes, at lands-

holdet faktisk spillede en god kamp, 

men problemerne med at score 

kunne 4.500 fantastiske danske 

fans på stadion ikke ændre på. 

Kampen blev desværre tabt med 1-

0.  

Dette kunne dog ikke ødelægge vo-

res humør. Dertil havde oplevelser, 

hygge og fællesskab bare været i 

top. At vi ikke fandt et sted, hvor vi 

kunne købe en flaske Fernet Braga 

kunne vi måske godt være lidt små- 

irriteret over. En Underberg er bare 

ikke det samme!  (se billede på side 

8) 
 

Ellers kan byen Porto godt anbefa-

les. Byens historiske centrum er på 

Unescos Verdensarvsliste - bare for 

at nævne en enkelt attraktion. Der-

udover er sol og varme i oktober 

bare en super fornemmelse. For Jan 

Wind betød det bare, at vi andre 

også gik i shorts!  
 

Vi var selvsagt også lige forbi en af 

vore NB-filialer. Ken mødte Ronaldo 

i lufthavnen i Lissabon og Eva fik 

kigget Jesus efter i sømmene – ja, 

vi var mange i kirker i Porto. 

 
Fortsættes på næste side>>> 
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Tøjeksperten ønsker  

alle en rigtig glædelig jul. 

Danmarks største 

 herrestøjskæde 



NB’ere til landskamp i Portugal 
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Lørdag morgen rejste vi så hjem 

igen. Vi rejste fra Lissabon i regn og 

blæst og ankom til Nordborg i sol og 

varme (16 grader)! 

Stor tak til Jan Wind og DBU Jylland 

for denne fine oplevelse og tak for 

en god tur – også til Eva og Ken. 
 

                                    Jens Chr. Hansen 
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Alletiders julegaveide 

Alle tiders julegave ide 

Hyggeftermiddag ved Fest i By 2016 

Hyggeeftermiddag lørdag d. 23. april 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. December eller ved at kontakte Gitte Mathiesen på 29 84 99 68 
til og med den 10. maj. Det koster kun 150 kr. og  for dette for du 
underholdning med Dorte Kollo og Sønderborg harmonika orkester, 
menu samt kaffe og småkager. 



  

  

  

Sønderborg 
Jyllandsgade 19 
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NORD-ALS AUTOVÆRKSTED ApS 

Nordborgvej 54, Svenstrup, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 63 06 

Alle former for reparationer udføres! 



Besøg på Fodboldlinjen 
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Fodboldlinjen havde sidst i oktober 

besøg af ungdomsforsker Søren 

Østergaard, som er leder af center 

for ungdomsstudier og medlem af 

DBU børn og unge udvalg. Derud-

over er Søren Østergaard formand 

for Herfølge Boldklub, som i dag er 

en stor del af 1. divisionsklubben 

HB Køge og som i 2000 vandt dan-

marksmesterskabet i fodbold.  
 

Søren Østergaard gæstede Fodbold-

linjen i kraft af at være ungdoms-

forsker og interviewede elever og 

trænere omkring Fodboldlinjen. Ud 

fra besøget og interviews, skal Sø-

ren Østergaard nu skrive en historie 

om Fodboldlinjen, som skal indgå i 

et nationalt inspirations katalog, 

som udgives af DIF, Nordeafonden 

og undervisningsministeriet. Inspi-

rationskataloget skal give inspirati-

on til andre skoler omkring hvordan 

samarbejde mellem skole og for-

ening kan etableres og udføres.  
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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 hjemmeside. 

 U15 holdet ønskes god jul 

Vi har i øvrigt sponsornummer   

561497 

Vi vil gerne ønske alle omkring holdet en  
glædelig jul og godt nytår. 

Håber vi ses i det nye år, til nye udfordringer  
 
Hilsen  
Lars og Palle 

http://www.ok.dk/


 

 

 

 

 

Sønderborg :  

Rohleder Sport . Perlegade 27 . 6400 Sønderborg .  

T 74 42 41 10 . Epost soenderborg@intersport.dk 

Gråsten :  

Rohleder Sport . Nygade 14 . 6300 Gråsten .  

T 74 65 21 21 . Epost graasten@sport-direct.dk  
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Årets NB 'er 2015 

Betina Gonnsen 

mailto:soenderborg@intersport.dk
mailto:graasten@sport-direct.dk


NB’s Afslutningsfest 2015 
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 Nord-Als Boldklub holdt traditionen 

tro afslutningsfest for trænere, le-

dere, kvinder, seniorer og Oldboys 

her hvor efteråret går på hæld. Fe-

sten blev holdt på Hotel Nørherred-

hus i Nordborg.  
 

Der var hele 138 feststemte og for-

ventningsfulde gæster, som havde 

glædet sig til mødet med ”familien 

NB” i den flotte festsal på Nørher-

redhus, som i dagens anledning var 

pyntet i Nord-Als Boldklubs røde og 

sorte farver. Der var fire æresmed-

lemmer tilstede; Christian Geggan 

Jørgensen, Peter Glock, Carlo Meyer 

og . Det store fremmøde vidner om 

et godt sammenhold i klubben, hvor 

alle nyder hinandens selskab.  
 

Som altid var festen præget af højt 

humør og god stemning. Program-

met og rammerne stod bestyrelses-

medlemmerne Ken Wonsyld, Ken 

Lyngkilde Christiansen og Alfred 

Hansen for. Musikken blev denne 

gang leveret Poul Anker. 
 

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. 
 

Årets NB’er 2015:     

Betina Gonnsen  
 

Årets Seniorspiller 2015– Efter-

år:   Henning Hess 
 

Årets Kvindespiller 2015 :    

Malene Paulsen 
 

Sæsonens fighter NB Serie 2:   

Nicklas Simonsen 
 

Sæsonens spiller NB Serie 6: 

 Marc Møllerskov 
 

Sæsonens fighter NB serie 6:  

Oliver Jon Christensen    
 

Sæsonens fightere NB Kvinder: 

 Sesine Paulsen og Emile Rasmussen
  
Årets spiller 2015 NB Oldboys: 

 Mikael Kjærgaard 
 

Årets spiller 2015 NB Superve-

teraner:  Arne Frederiksen 
 

Årets spiller 2015 NB Masters:

 Poul Abrahamsen 

 
Poul  

Lyngkilde  
  Christian ”Geggan”  

Jørgensen  

Peter  

Glock  

Carlo  

Meyer 



Og det er der nu ikke mere ! 

Den 26.12.14 blev julebal nr. 31 

afviklet i Nord-Als Idrætscenter og 

med 307 betalende gæster er vi nu 

nået et punkt, hvor Nord-Als Bold-

klub stopper med juleballet. 
 

I 1983 startede N.B. med et nytårs-

bal, hvor der mødte 795 unge op og 

aftenen kunne afsluttes med et 

overskud på ca. kr. 17.000. 
 

Resultatet var lidt skuffende og der-

for valgte man, at flytte ballet til 2. 

juledag og således kunne man i 

1984 starte med det første ”rigtige” 

julebal. 
 

Flytningen var en god ide – ikke 

mindst økonomisk – for der mødte 

1.395 personer op der hver betalte 

kr. 45,00 i entre og  5-mands orke-

stret  ”Albatros” spillede for et ho-

norar på kr. 5.500 så der var et flot 

overskud på kr. 67.000. 
 

De følgende år blev ”Albatros” afløst 

af svenske toporestre som 

”Zanders”, ”Juici” og ”TraX”, men 

uanset navnet på orkesteret kom 

øens unge trofast til juleballet og i 

1990 nåede vi rekorden med 1.458 

deltagere. 
 

90’erne var halballernes årti og an-

dre foreninger kunne også se ideen 

i, at afholde et halbal så i løbet af 

de år blev der afviklet mellem 4 og 

5 halballer i Nord-Als Idrætscenter. 
 

Men hverken påskebal, pinsebal 

eller andre ”højtids-baller” nåede 

samme popularitet som juleballet 

der fortsat samlede over 1.200 un-

ge og bidrog med et årligt overskud 

på den ”lune side” af kr. 50.000. 
 

Intet varer evigt og de unges æn-

drede ”gå i byen”-vaner og andre 

ændringer gør nu, at halballernes 

tid er ved, at være forbi. 
 

I N.B. kan vi dog glæde os over, at 

vi har afviklet alle 31 julebal i god 

ro og orden og mon ikke mange 

tænker tilbage på N.B.’s julebal 

med glæde ?     

Der var engang et julebal … 
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Baren er lukket for sidste gang til juleballet. 

Fortsættes på næste side>>> 
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Der var engang et julebal … 

  

                         

Fortsættes på næste side>>> 
Billeder fra juleballet 2004 



Det er nu 41 år siden Nord-Als 

Boldklub startede med, at afvikle 

lottospillet. 
 

De første mange år på Nørherred-

hus og efter en kort afstikker til 

Dyvig Badehotel endte lottospillet i 

Havnbjerg  skoles aula eller mere 

korrekt i kantinen på Udviklingshu-

set HR. 
 

Her spilles der hver onsdag om kød-

pakker fra Slagter Nielsen, gavekort 

og kontanter og der møder møder 

mellem 130 og 150 spillere op – 

langt fra tidligere tiders antal på 

mellem 400 og 600 spillere. 
 

Gevinsterne tilpasse dog løbende 

antallet af gæster og derfor kan 

lottospillet stadigvæk bidrage med 

et pænt beløb til N.B.’s klubkasse. 
 

Siden 2004 har Jørn og Lone Nissen 

stået i spidsen for lottospillet og de 

er nr. 4 i rækken af lottoformænd 

efter Peter Glock, Annelise Jørgen-

sen og Carlo og Marie Meyer. 
 

Jørn og Lone har en trofast skare på 

ca. 15 personer der hjælper med 

opstilling af borde og stole, salg af 

kort m.m. og kontrol af spilleplader. 
 

I julemåneden spilles der også om 

fjerkræ (ænder, kalkuner og gæs) 

så mangler du julemaden er der 

mulighede for, at kigge forbi onsdag 

den 02., 09. eller 16. dec. Kl. 18.30 

i aulaen.   

Vi spiller stadig …. 
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Tak for indstillingen 

22 

Jeg vil gerne takke Nordals Boldklub 
for indstillingen til legat i DBU. 
 

Vi havde en super dejlig tur til Por-
tugal sammen med 2 hyggelige og 
sjove mennesker Ken C og Jens 
Hansen. 
 

Vi var på en bustur, hvor vi fik set 
en masse steder i Porto. 
 

Derefter havde vi en dag, hvor vi 
gik rundt og så på seværdigheder 

og butikker. Vi kunne nyde det gode 
sommervejr og blev godt under-
holdt af Ken og Jens.  
 

Det var en oplevelse at se fodbold-
kampen i Braga, bortset fra at re-
sultatet ikke blev det vi havde hå-
bet. 
 

Tusind tak for en dejlig oplevelse. 
 

                   Jan og Eva Wind 
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NB’s Afslutningsfest 2015 
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Sporten nr. 1. 2016 udkommer i februar. 

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 et NB halstørklæde. 

callto:+4574450500

