
Nord-Als Boldklub’s klubblad - 47. årgang - Nr. 1. feb. 2016 

Nyt pigehold godt på vej 
Siden maj sidste år har vi haft et pigehold i U10/11. Efter at Bo og Kim 

overtog de nuværende U15 piger, aftalte jeg med ungdomsudvalget, at 

jeg ville prøve at starte et pigehold for piger, der var født i årgang 

2005-2006. I øvrigt et stort tillykke til U15 piger og trænere med de 

fine resulter som de har opnået både udendørs og i futsal turneringen.  

Vi havde fra drengetrænerne ved årg. 05/06 fået at vide, at der var 

enkelte piger, som spillede sammen med drengene, men at de generelt 

ikke kunne fastholde og optage nye pige spillere. Til første træning var 

der 3 spillere.  I tiden optil sommerferien 2015 kom der 10 piger til 

holdet udover de 2, som allerede spillede med drengene. Vi kom ikke 

med i 5-mands turneringen, men vi spillede nogle 5 mands trænings 

kampe mod Hørup og Egen, hvor vi fik hård modstand, men kun tabte 

beskedent.  
Fortsættes på bagsiden 
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 Formanden har ordet 

Nyt år 
Vi er nu allerede godt inde i februar 

2016 og bolden ruller enten inden – 

eller udendørs for de fleste hold. Jeg 

håber at I alle sammen er kommet 

godt ind i det nye år og at I alle er 

klar til endnu et NB år.  
 

Jeg ser meget frem mod et 2016, 

som er jeg sikker på bliver et spæn-

dende og godt år for vores klub.  
 

Vi vil i bestyrelsen, som altid be-

stræbe os på at skabe de bedst muli-

ge rammer for alle trænere, spillere, 

ledere og forældre. Derudover vil vi 

forsøge at udvikle klubben, så vi 

sammen står bedre rystet til de ud-

fordringer som 2016 helt sikkert vil 

byde på.  
 

Uge 43 i år vil byde på et stort jubi-

læum for et af NB’s store arrange-

menter. Skolecup vil nemlig i 2016 

runde afvikling nr. 50, hvilket er ret 

enestående. Skolecup har altså eksi-

steret længere end selve NB, som i 

2016 vil kunne fejre sin 47 års fød-

selsdag. At vi har formået at afvikle 

Skolecup i så mange år, fortæller 

meget om den store frivillige opbak-

ning der altid har været til fodbolden 

i Nordborg. I år vil et helt nyt Sko-

lecup udvalg stå for planlægningen 

og afviklingen af jubilæumsstævnet, 

som jeg ser meget frem. Udvalget 

består af garvede Skolecup-

arrangører og af to nye og idérige 

kvinder; Nina Rosenkilde Jessen og 

Beth Bebensee, som begge er ansat-

te på Nordals Skolen.  

 

 

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 

Jens Lund 

Egon Hansen 

Fredy Naef 

Ib Anthony 

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 

miw@mwerner.dk 

Fortsættes på næste side>>> 



I slutningen af januar afholdt vi tra-

ditionen tro klubbens ordinære ge-

neralforsamling i klubhuset. Inden 

den officielle del var der fællesspis-

ning i NIC’s cafeteria. Hele 45 NB’e-

re deltog i fællesspisning og gene-

ralforsamling, hvilket er et utroligt 

flot deltagerantal. -og hvad der er 

endnu flottere er at det høje delta-

gerantal faktisk er en lige så fast 

tradition, som biksemaden til fæl-

lesspisningen.  Der kan læses mere 

om generalforsamlingen andet steds 

i dette blad, men jeg gerne frem-

hæve to begivenheder fra aftenen: 
 

Ved generalforsamlingen fik vi valgt 

en ny ungdomsformand, som aflø-

ser Kristian Dreyer der har været 

ungdomsformand siden 2012. Kri-

stians afløser blev Jørgen Bund-

gaard, som jeg ser som den helt 

rigtige person til posten. Jørgen er 

en leder, han er idérig, konstruktiv 

og så har han selv været ungdoms-

træner i klubben, hvilket betyder at 

han ved hvad der foregår ude på 

grønsværen. Jeg ser meget frem til 

at følge Jørgens og ungdomsudval-

gets arbejde i 2016 og ikke mindst 

samarbejde med dem. Tillykke til 

Jørgen med valget!  
 

En anden stor begivenhed ved ge-

neralforsamlingen var tildelingen af 

DBU´s Sølvnål til Anders Ebsen, for 

hans mere end 30 årige leder arbej-

de i NB, heraf 30 år hvor han har 

(og stadigvæk er) været medlem af 

bestyrelsen. Det er ganske enkelt 

enestående og imponerende og der-

for har Anders om nogen fortjent 

denne hæder, som kun ganske få 

NB ledere før ham har fået tildelt. 

Stort tillykke til Anders!  
 

Jeg glæder mig til at følge kampe 

og træninger på anlægget i 2016 og 

glæder mig til at hilse på og snakke 

med så mange af Jer som overho-

vedet muligt. –og har du en god idé 

til nye tiltag eller forbedringer, så 

prik mig eller et andet bestyrelses-

medlem på skulderen, vi har altid 

brug for nye idéer og vinkler!  
 

Jeg ønsker alle en rigtig god forårs-

sæson 
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Jesper Larsen 
Formand  

Nordals Boldklub 

Formanden har ordet 

Traditionen tro  blev der afsluttet med lagkage 



DBU’s sølvnål til Anders Ebsen 

Anders Ebsen modtager af 

DBU´s Sølvnål 

Jeg ønsker hermed Anders Ebsen 

stort tillykke med tildelingen af 

DBU´s Sølvnål.  

Anders har i 33 år været leder i 

Nord-Als Boldklub – heraf har han 

siden 1986 siddet i bestyrelsen: 
 

Leder af NB´s Aktivgruppe 1983-

1986 
 

Hovedkasserer 1986-1991  
 

Bestyrelsesmedlem 1992-1993 
 

Ungdomsformand 1994-2003 
 

Bestyrelsesmedlem 2004-fortsat 
 

Ved generalforsamlingen 2016, på-

begyndte Anders altså sit 30. år i 

træk som bestyrelsesmedlem i Nord

-Als Boldklub.  
 

Dertil kommer trænergerning, med-

lemskab af NB´s støtteklub 

”Club 22” samt et hav af 

projekter og andet ud-

valgsarbejde, som han 

gennem årene har deltaget 

i. Anders er pt. næstfor-

mand og sekretær for be-

styrelsen og er samtidig 

ansvarlig for NB´s stævne-

udvalg. Senest er Anders 

blevet tilknyttet NB´s Ar-

kivgruppe som driver NB´s 

Arkivportal, som rummer 

billeder og dokumenter 

omkring fodbold i Nord-

borg siden 1909.  
 

Ovenstående er de helt 

nøgterne og faktuelle be-

mærkninger vedr. Anders Ebsens 

indsats for det frivillige foreningsar-

bejde. Det taler i bund og grund for 

sig selv. Jeg bliver dog nød til at 

understrege Anders Ebsens passion 

for fodbolden og fællesskabet i for-

eningslivet – det forklarer, hvor al 

energien kommer fra og hvorfor det 

aldrig blot er hans ”personlige” pro-

jekt, når nye initiativer iværksættes 

eller vore årligt tilbagevendende 

arrangementer afvikles. Her kan jeg 

nævne Skolecup, DBU´s Fodbold-

skole, Pigecup mm.  
 

Han er og har været en kæmpe ge-

vinst for fodbolden og det frivillige 

foreningsarbejde. 
 

Anders Ebsen er 59 år. 

                 Jesper Larsen 

             Formand Nord-Als Boldklub 
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Faktaboks DBU’s sølvnål 

DBU’s sølvnål til Anders Ebsen 
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Kriterier, der skal opfyldes, for 

at DBU's sølvnål kan tildeles. 
 

 Den alene tildeles, når lokalunio-

nens sølvnål er modtaget 
 

Den kan tildeles ulønnede ledere og 

trænere, der har gjort sig særligt 

fortjent ved deres arbejde for fod-

bolden i en klub under DBU og 

DBU`s lokalunioner i samlet min. 25 

år. Arbejdet tæller dog først fra det 

fyldte 15. år. 
 

Hvis der er tale om under 25 år, 

men over 20 års frivilligt arbejde 

kan disse suppleres med lederarbej-

de indenfor DBU`s organisation som 

medlem af en unions-/

regionsbestyrelse 
 

Der kan i særtilfælde kan dispense-

res fra ovennævnte. 

Overrækkelse 

Overrækkelsen foretages af DBU 

Bestyrelsesmedlem eller bestyrel-

sesmedlem i DBU`s lokalunioner. 

 

Der medfølger udover nålen et di-

plom, DBU Partoutkort og et officielt 

brev fra DBU. 

 

Særligt 

Nålen må kun bæres af indehaveren 

 

 

 

 

Læs det hele på DBU.dk 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 eller kon-

takt Gitte Mathiesen på 29 84 99 

68. Det koster kun 150 kr.  
 

Og det er inklusive underholdning 

med Dorthe Kollo og Sønderborg 

Harmonika Orkester, menu samt 

kaffe og småkager. 

 

Fest i by 

6 



Fodboldskole 2016 
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Nordals Boldklub  afholder igen i 

år DBU Fodboldskole, Fodbold-

skolen afholdes i år i uge 26 fra 

mandag d. 27 juni til fredag d. 1 

juli 
 

Du kan tilmelde dig via DBU's hjem-

meside fra tirsdag den 1. marts. 

De hurtige er med i lodtrækningen 

om en træningsoplevelse sammen 

med landsholdet, se mere på DBU's 

hjemmeside. 
 

Er der spørgsmål til ovennævnte er 

du velkommen til at kontakte  

Søren Sørensen  som har mobil nr.  

2611 4816 

 

Fodboldskolen 2015 



Generalforsamling 2016  
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Fredag d. 29. januar afholdt Nord-

Als Boldklub sin ordinære general-

formsaling i NB’s klubhus. Hele 45 

medlemmer mødte op og alle deltog 

i den hyggelige fællesspisning i Nord

-Als Idrætscenters cafeteria inden 

selve generalforsamlingen gik i 

gang. Traditionen tro stod menuen 

på biksemad.  
 

Der var i øvrigt deltagelse af fire 

æresmedlemmer, nemlig Christian 

”Geggan” Jørgensen, Carlo Meyer, 

Peter Glock og Poul Lyngkilde. 

 

Et deltagerantal på hele 45, vidner 

om at NB’s generalforsamling er et 

tilløbsstykke og om at klubbens 

medlemmer sætter en ære i, at føl-

ge med i årets gang i deres klub. 

Derudover nyder medlemmerne det 

hyggelige samvær, som generalfor-

samlingen i aller højeste grad også 

rummer. Som afslutning på den offi-

cielle del, blev der traditionen tro 

serveret lagkage og kaffe.    

Club 22 medlem og tidligere NB-

leder Mogens Christensen blev valgt 

som dirigent og skulle dermed styre 

forsamlingen. Dette klarede Mogens 

på fornemste vis.  
 

NB-formand Jesper Larsen lagde i 

sin beretning vægt på de mangear-

tede aktiviteter og initiativer et år i 

Nord-Als Boldklub byder på. Derud-

over lagde han vægt på NB´s udvik-

ling i medlemstallet i løbet af de 

seneste fire år, som har budt på en 

stabil stigning. Fodboldlinjen på 

Nordals Skolen, som NB er stor del 

af, fik rosende ord og perspektiver 

med på vejen, mens klubbens sam-

lede økonomi og betydningen af 

denne blev beskrevet for de frem-

mødte. Sidst men ikke mindst tak-

kede han Kristian Dreyer for hans 

store arbejde som ungdomsformand 

gennem fire år og glædede sig over 

at Jørgen Bundgaard vil tage over.  
 

Senere fremlagde ungdomsformand 

Kristian Dreyer, seniorformand 

Klaus Kjærgaard og oldboysfor-

mand Klaus Tonnesen deres beret-

ninger, hvorefter kasserer Michael 

Werner fremlagde et flot regn-

skab for 2015, samt budget for 

2016.  
 

Der var nyvalg til Jørgen Bund-

gaard, som erstatter Kristian 

Dreyer som ungdomsformand, 

samt nyvalg til Poul Antonisen, som 

erstatter Jørgen Bundgaard, som 

suppleant til bestyrelsen.   

 

 

 
 Fortsættes på næste side>>> 
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Generalforsamling 2016  

I øvrigt var der genvalg til:    
 

Kasserer  Michael Werner 
 

B.medlem  Ken Christiansen 
 

B.medlem  Thom Jørgensen  
 

Suppleant   Ken Wonsyld 
 

Seniorudvalgsmedlem  

Brian Paulsen 
 

Oldboys udvalgsmedlem  

Alfred Hansen 
 

Revisor  Carl Erik Rasmussen 

Tillykke med valg og genvalg.  
 

I starten af formandens beretning 

fik DBU Jyllands region 4 formand 

Jens Chr. Hansen ordet for at 

overrække DBU´s Sølvnål til NB-

leder Anders Ebsen, som gennem 

30 år har været medlem af besty-

relsen i NB. Anders tiltrådte i besty-

relsen i 1986 og har både været 

klubbens kasserer og ungdomsfor-

mand. I dag er Anders næstfor-

mand og en stor drivkraft i bestyrel-

sen, hvor han bidrager med en stor 

og bred viden og et stort engage-

ment. Anders begyndte som NB-

leder allerede i 1983, hvor han var 

formand for aktivgruppen og har 

siden, udover bestyrelsesarbejdet, 

været involveret i et hav af NB ar-

rangementer og stor drivkraft for 

bl.a. stævner, fodboldskole og NB´s 

fodbold tivoli.  

Formand   Jesper Larsen 

Kasserer   Michael Werner 

Ungdomsformand  Jørgen Bundgaard 

Seniorformand  Klaus Kjærgaard 

Oldboysformand   Klaus Tonnesen 

Bestyrelsesmedlem   Mikael Kjærgaard 

Bestyrelsesmedlem   Anders Ebsen 

Bestyrelsesmedlem   Ken Christiansen 

Bestyrelsesmedlem   Thom Jørgensen 

Bestyrelsessuppleant   Poul Antonisen 

Bestyrelsessuppleant  Ken Wonsyld 

Bestyrelsen 2016  
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ADIDAS CONDIVO16 BUKSER  
børn 350,- voksen 400,- 

Hos Bundgaard Sport - Storegade 34 - Nordborg 



Club22 
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Vinterfest 
Vi holdt i januar en vinterfest med 
ægtefæller. Festen var oprindelig 
planlagt som en "kokkeskole" hvor 
vi selv skulle lave mad. Det lykke-
des desværre ikke at låne et skole-
køkken, så festen blev flyttet til Ca-
fe og restaurant Friends, hvor vi 
nød den gode mad. Kieran Daly 
havde sørget for underholdningen, 
duoen "Downtown Dynt". Irsk un-
derholdning og sang i højeste klas-
se. En super aften, tak til arrangø-
rerne. 

Se: www.downtowndynt.dk 

Generalforsamling den 5. Februar 

2016 

 

Den årlige generalforsamling fandt 

sted en uge efter NB's generalfor-

samling. De sædvanlige punkter 

blev gennemgået. Per Petersen øn-

skede at blive afløst på kasserer 

posten. Ny kasserer blev Anders 

Ebsen.  
 

Der blev også valg af et nyt medlem 

til Club 22. Der var flere kandidater, 

men Bent Duus Jensen blev valgt. 
 

Tillykke til de nyvalgte og tak til Per 

for godt samarbejde i bestyrelsen. 

Bestyrelsen Club 22. 

Se en lille video fra aftenen med Down Town Dynt Scan her 

http://www.downtowndynt.dk
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Fest i By - Hyggeeftermiddag 

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 handicapvenlige                              

Nordborghallen på Luffes Plads og der er sto-

le til alle deltagere. Efter spisningen kommer 

Dorthe Kollo og synger, skriver Nordborg 

Boldklub i en pressemeddelelse. 

Billetter til dette arrangement kan købes i 

Kvickly Nordborg eller kontakt Gitte Mathie-

sen på 29 84 99 68. Det koster kun 150 kr. 

Og det er inklusive underholdning med Dorthe 

Kollo og Sønderborg Harmonika Orkester, 

menu samt kaffe og småkager. 

Fest i By: Du kan nå det endnu 

Billet til Ældrearrangementet 



  

  

  

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! 



Bundgaard SPORT & TØJ Cup 2016 
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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. 

Vi har i øvrigt sponsornummer    

561497 

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


U14 piger da sammenholdet slog eliten 

18 

 

Fortsættes på næste side>>> 

Da SAMMENHOLDET slog 

"Eliten" 

Vi startede futsal sæsonen i slutnin-

gen af oktober, vi var kommet i en 

meget stærk pulje som bød på he-

le tre ture til Esbjerg for bl.a. at 

møde tre Esbjerg FB Elite hold som 

er pigehold fra aller øverste hylde.  

Vi havde blot mulighed for at træne 

3 gange inden det gik løs i Esbjerg 

første gang. 
 

Første runde blev vundet med mak-

simum point, dvs. 3 sejre ud af 3 

mulige kampe og 9 point til følge, 

det efterlod os på en delt 1. plads i 

puljen sammen med EFB 1 hold, det 

EFB hold skulle vi først møde i de 

kommende 3 runder.  
 

Runde nr 2 blev spillet på hjemme-

banen i Nordals Idrætscenter, der 

dukkede EFB desværre ikke op hvil-

ket gav os en 3-0 sejr imod dem, 

og de resterende kampe vandt vi 

også den dag. Det betød nu en 1. 

plads i puljen 3 point foran Eliten 

fra Esbjerg.  
 

Da anden runde var overstået og vi 

var halvvejs igennem futsal sæso-

nen begyndte vi at fokusere rigtig 

meget på vores forsvar som virkelig 

ville blive nøglen for os hvis vi ville 

blive ved med at spille med helt 

fremme i puljen, hvor ingen point 

kom nemt til os. Vi tog hårdt fat til 

træning og man kunne mærke at 

pigerne virkelig ville det her, der 

blev knoklet til træning og vi kom til 

at stå bedre og bedre i de defensive 

rækker. 
 

Så stod runde nr. 3 foran os, og vi 

skulle igen et lille smut til Esbjerg til 

trods for at vi var blevet brændt lidt 

af på hjemmebane. Vi vidste at det 

ville blive meget svært denne gang 

da vi skulle møde, de to på forhånd 

bedste hold i puljen.  
 

Men vi fik lagt den rig-

tige taktik med at stå 

godt defensivt og pi-

gerne var virkelig klar 

fra start og man kunne 

tydeligt mærke på dem 

at de ville det her 

100%, der var også en 

lille regning som skulle 

betales tilbage for Es-

bjergs dårlige afbud på 

vores hjemmebane 



Den første kamp imod EFB 2 blev 

vundet 2-0, og så var vi klar til da-

gens helt store brag imod EFB 1 og 

den direkte kamp om puljens 1. 

plads.  
 

Vi vidste før kampen at blot en uaf-

gjort ville være fint for os da vi så 

kunne holde dem 3 point bag os, så 

vi skulle ikke ud og forsere noget 

men bare stå godt og se hvordan 

kampen skred frem. Det bølger me-

get frem og tilbage i kampen men 

ingen af holdene kan få den det sid-

ste stykke ind over stregen. 

Med 10 sek. tilbage af kampen hiver 

vores målmand Maja Wind en klas-

se redning ud af ærmet, og retur 

bolden havner på kanten af vores 

felt hvor Selena får fat i den, med 

den korte tid der er tilbage tænker 

hun ikke så meget over tingene, 

hun vender om og begynder at drib-

le ned imod Esbjergs mål, hun drib-

ler forbi hele deres hold hvorefter 

hun med 3 sek. tilbage af kampen 

hamrer bolden i nettet bag en chan-

celøs keeper i Esbjerg målet. Selena 

bryder nærmest sammen i udmattet 

hed og glæde, hvorefter hele holdet 

løber hen og omfavner hende i vild 

jubel, som havde vi vundet VM. 
 

Denne spontane glæde fra pigerne 

viser virkelig hvor meget de bræn-

der for det og hvordan de står sam-

men som et hold når det virkelig 

gælder. 

U14 piger da sammenholdet slog eliten 
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Fortsættes på side 20>>> 



Fjerde og sidste runde skulle igen 

spilles i Esbjerg, vi havde mulighed 

for at vinde puljen med blot 3 point 

i de sidste 4 kampe, hvor den ene 

var en direkte kamp imod EFB 1. Vi 

starter imod EFB 2 og vinder sikkert 

med 4-2 som så sikrer os sejren i 

puljen og nervøsiteten hos pigerne 

er derefter helt væk før braget imod 

EFB 1. 
 

Før den sidste (finale) kamp imod 

EFB 1 sætter vi igen fokus på det 

defensive og på det fysiske spil som 

de absolut ikke kan li, men som er 

en stor del af futsal.  
 

Det lyser ud af pigerne at de bare 

vil ud og gi den gas og slå Esbjerg 

igen, for at vise at det ikke var et 

tilfælde første gang. Pi-

gerne leverer en indsats 

jeg aldrig har set før, de 

står bedre i forsvaret end 

jeg nogensinde har set 

dem gøre, stærkt ført an 

af vores anfører Mie og 

en igen en stærkt spillen-

de Maja Wind i målet.  

Vi styrer kampen fra start 

til slut og vinder sikkert 

med 4-1, men med lidt 

held havde vi vundet 

endnu større da vi spille-

de os til et hav af chan-

cer.  
 

Efter storsejren og den 

samlede sejr i puljen med 

9 point ned til EFB var 

der fællessang og cham-

pagne i omklædningsrummet, samt 

uddeling af årets futsal spiller som 

fortjent blev Maja Gramberg som 

konstant har spillet på et meget 

højt niveau og som er gået foran 

hver gang både til træning og til 

kamp selvom det har gjort ondt og 

luften har været væk. Så stort til-

lykke til Maja og resten af pigerne 

med den flotte sæson.  
 

Jeg vil lige benytte lejligheden til 

også at takke alle jer forældre for 

en fantastisk støtte og for at trans-

portere os til Esbjerg hele tre gan-

ge. 
 

Skrevet af Kim Hansen, med hjælp 

fra Maja Wind, Maria Christensen og 

Klara Berthelsen 

U14 piger da sammenholdet slog eliten 
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Holdleder ved U9 holdet…. 

 Mine opgaver som holdleder i 

NB 

  Jeg har været holdleder for det nu-

værende U9 hold i 2 år nu, og jeg 

gør det fordi det er den måde, 

hvorpå jeg kan støtte op og hjælpe 

omkring mine børns fritidsinteresse.  

 

Mine opgaver i store træk er: 

Sende information ud til forældre 

om træninger, kamp, stævner 

(hvor, hvornår og hvem) 

Modtage tilmeldinger til kampe og 

stævne 

Kontakt til forældre ifm. diverse 

spørgsmål (udstyr, medlemskab og 

mange andre ting) 

Koordinere, hvem der skal køre til 

kampe på udebane, samt hvem der 

skal vaske spillertøj efter kamp 

Indrapportere resultater fra hjem-

mekampe 

I samarbejde med trænerne at 

planlægge specielle aktiviteter for 

holdet  
 

Det er trænerne der bestemmer, 

hvilke børn der skal spille på hvilke 

hold. Jeg informerer trænerne om, 

hvem der har tilmeldt sig og så 

sætter de holdene.  
 

Som holdleder i NB er man ikke 

overladt til sig selv – man er del af 

et hold. Dels det hold der sammen 

med Nordals Boldklubs ungdomsud-

valg udstikker de ydre rammer for 

fodbold for vores børn her på Nord-

als – og derudover det hold, der 

sammen med trænerne giver vores 

børn og deres fodboldvenner ople-

velser på med fodbolden i den ud-

strækning børn og deres forældre 

ønsker det. 

Anja Korsgaard Andersen 

Holdleder ved U9 



Sportens Nisserier 
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Sportens Nisserier 

Blandt indsendte svar i Sportens 

lille konkurrence som var i de-

cemberudgaven er der udtrukket 

2 vindere, og familien Bek var så 

heldige at få begge gevinster.  
 

Jonas Bek vandt halstørklædet og 

Lars Bek vandt 2 flasker god NB 

vin. 
 

       Tillykke til dem begge to.  



Generalforsamling 2016 
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Sporten nr. 2. 2016 udkommer i maj. 

Indlæg kan sendes til sporten@nordals-boldklub.dk 

 

Nyt pigehold godt på vej 

Her til vinter har der været både 

tilgang og afgang på holdet, så vi er 

PT 10 spillere.  
 

Vi træner sammen med U12 piger 

og laver stationstræning for at der 

er den rette udfordring til alle.  
 

Vi deltager i indendørs turnering, 

hvor vi har fået  vores første sejre. 

De yngste af u12 piger deltager 

også på holdet. Det er tydeligt at 

se, at vores træning gør os bedre, 

så vi er tættere på at slå klubberne 

i vores område. Der er god opbak-

ning og hjælp fra forældre. 
 

Jeg håber, at vi bliver lidt flere på 

holdet, så vi kan stille et hold i 8-

mands-turneringen. Så hvis du ken-

der nogle piger fra årgang 2005-

2006, så er de meget velkommen til 

at komme forbi og prøve om fod-

bold er noget for dem.  
 

Vi træner tirsdag kl 17:30-19:30 i 

hal 2. I forårs sæsonen 2016 spiller 

vi 5 mands-turnering.  

                  Lars Jensen 

callto:+4574450500

