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Kristian Dreyer får DBU Jyllands sølvnål 

Kristian har over 20 års ledererfaring i Nord-Als Boldklub, hvor han 

allerede som 14-årig startede som træner. 
 

Han er en af de slags mennesker som naturligt tager og får tildelt le-

deransvar. Hans personlighed og hans baggrund som leder i Forsvaret, 

gør ham til en helt naturlig leder i Nord-Als Boldklub. Det som adskiller 

Kristian fra mange andre trænere og ledere, er det store engagement 

for hele klubben, hvilket udøver stor respekt. Hans handlekraft og mål-

bevidste stræben giver Nord-Als Boldklub resultater, som hele klubben 

kan glæde sig over.  
 

Således har Kristian været:  

   Bestyrelsesmedlem i 9 år 

   Ungdomsformand i 4 år 

   Formand for Hjælpebank og julebal 

   Seniorformand og træner 

   Ungdomstræner 
 

Ovenstående taler for sig selv og desuden er Kristian fortsat medlem af 

ungdomsudvalget, samt kampfordeler for ungdomsafdelingen.  
 

Stort tillykke til Kristian med den flotte og velfortjente hæder!  
 

Selve overræk-

kelsen fandt 

sted i forbindel-

se med Nord-

Als Boldklubs 

afslutningsfest 

på Nørherred-

hus d. 5. no-

vember 2016.  
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Formanden har ordet 

Det er sørme, det er snart,  
det er jul 

Tiden flyver afsted og efteråret er 

allerede gået på hæld og fodbol-

den er rykket indendørs. Selvføl-

gelig undtagen de seje drenge, 

som stadigvæk træner ude på 

lysbanen.  
 

Jeg håber alle i NB har haft en 

god efterårssæson med mange 

gode oplevelser, spændende og 

velspillede kampe. Når jeg nu 

nævner spændende kampe, så 

kan jeg ikke undlade at knytte en 

kommentar til årets sidste senior-

kamp, som blev spillet på Lange-

sø Stadion d. 29. oktober. Kam-

pen var på forhånd i sig selv 

spændende og speciel på mange 

måder, da vores drenge mødte 

rækkens absolutte tophold fra 

Lundtoft, vi skulle vinde for at 

være sikre på overlevelse og 

samtidig kunne vi måske leve 

med uafgjort, hvis andre resulta-

ter flaskede sig. Ja, jeg må ind-

rømme at kampens forløb taler 

helt for sig selv og jeg tror at de 

fleste, som var på stadion vil give 

mig ret i at afslutningen var ene-

stående.  

 

Jeg har i hvert fald ALDRIG ople-

vet noget lignende.  

 

 

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: 40 55 07 59 

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 det 96. minut scorer vi sejrsmålet 

til 2-1, fra en helt umulig vinkel og 

sikrer os dermed overlevelse i serie 

3. Jeg garanterer at jubelbrølet 

kunne høres mange steder i byen. 

Kampen og dens resultat er for mig 

indbegrebet af et ukueligt sammen-

hold, som til sidst viste sig at være 

stærkest, selvom det undervejs så 

mere end sort ud. Et sammenhold 

som jeg mener, kendetegner hele 

vores klub. Herfra skal der lyde en 

stor cadeau til alle i seniorafdelin-

gen, som troede på det umulige 

dybt inde i overtiden, stærkt dren-

ge!  
 

Måske ovenstående kamp var en 

tidlig julegave til alle, som var på 

stadion den dag. Hvorom alting er, 

så er det snart jul. Derfor har ung-

domsspillere fra hele klubben den 

seneste måneds tid været rundt i 

byen for at sælge vores flotte jule-

kalender. Jeg er meget stolt over, 

at vi endnu en gang kan udgive en 

så flot kalender med så mange flot-

te præmier. Der skal lyde en stor 

tak til alle sponsorer og sælgere.  
 

Den første lørdag i november blev 

vores traditionelle afslutningsfest 

afholdt på Nørherredhus. 135 NB’e-

re var mødt op til en festlig aften i 

hinandens selskab. Det er for mig 

en stor glæde, at så mange, som er 

tilknyttet vores klub i en eller anden 

form, møder op for at fejre fælles-

skabet. Jeg vil gerne takke alle for 

en fantastisk aften og Nørherredhus 

for nogle gode rammer. Netop den-

ne aften viser det brede spektre af 

mennesker, som på hver deres må-

de yder en stor indsats for NB.  
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Der var både æresmedlemmer, træ-

nere, spillere, hjælpere og ledere til 

stede og alderen spændte lige fra 

18-80 år. Det gør mig glad og stolt 

at vi formår at feste og hygge os 

sammen på tværs af alder, roller, 

vilkår og etnicitet.  
 

Aftenen bød naturligvis også på 

mange kåringer og uddelinger af 

priser. Aftenens fornemste NB hæ-

der gik til Ken Christiansen, som 

fortjent blev årets NB’er 2016, 

mens Kristian Dreyer fik en fornem 

hæder da han modtog DBU Jyllands 

sølvnål. Læs mere om både Ken og 

Kristian andet steds i dette nummer 

af Sporten.  
 

Nu hvor 2017 nærmer sig så er det 

også ved at være generalforsam-

lingstid igen. Generalforsamlingen 

foregår denne gang fredag d. 27. 

januar 2017 i klubhuset. Inden den 

officielle del, vil der naturligvis være 

fællesspisning. Mere information og 

mulighed for tilmelding kommer på 

hjemmesiden og facebook i starten 

af det nye år.  Ved denne general-

forsamlingen, skal vi sige farvel til 

seniorformand Klaus Kjærgaard og 

oldboys formand Klaus Tonnesen. 

De har begge efter flere års stort og 

energisk arbejde valgt at sige stop 

og lade nye kræfter komme til. Det 

har jeg naturligvis stor forståelse 

for og jeg ved at kompetente og 

nye kræfter står klar i kulissen. Jeg 

vil selvsagt opfordre alle til, at mø-

de op til generalforsamlingen og få 

indblik i årets gang i vores dejlige 

klub og samtidig også få mulighe-

den for at få indflydelse på hvad der 

skal ske fremover i NB. Alle er vel-

komne og jeg garanterer hyggeligt 

samvær både før, under og efter 

den officielle del af aftenen.  
 

Til sidst vil jeg gerne takke alle i og 

omkring NB for jeres indsats i 2016! 

Det er glædeligt at så mange har 

lyst til at yde en indsats for vores 

klub, til glæde og gavn for mange! - 

og jeg håber at I har lyst til at fort-

sætte i 2017.  

Rigtig glædelig jul og godt nytår 

         Jesper Larsen 

   Formand Nord-Als Boldklub  



Mindeord 
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Torsdag den 17. november afgik det 

mangeårige medlem af Nord Als 

Boldklub, Erik Nørskov Jensen ved 

døden  efter længere tids tiltagende 

svagelighed. 
 

Erik blev 77 år. 
 

Erik stammede fra Varde, hvor han 

voksede op med efterfølgende sko-

legang på Esbjerg Statsskole, hvor-

fra han blev student. Hans videre 

uddannelse foregik i København, 

hvor han uddannede sig til Civilin-

geniør. 

I sit ægteskab med Käthe fik Erik 

tre børn, datteren Hanne og sønner-

ne Jesper og Torben. 

Det blev Danfoss, som fik afgørende 

betydning for Eriks fortsatte livsfor-

løb. Her arbejdede han i mange år 

og gjorde brug af  sin uddannelse 

som ingeniør. 

Men det blev sporten og her især 

fodboldspillet som havde 

Eriks  store interesse. Selv var han 

en habil fodboldspiller, en fiks tekni-

ker, og han forstod at videregive sin 

viden om spillet til mange unge spil-

lere i Nord Als Boldklub, den klub 

han i så mange år var et godt og 

meget engageret medlem af. 

Også sønnerne nød godt af deres 

fars kunnen og viden om spillet med 

den runde læderkugle, og Erik  var i 

en årrække formand for klubbens 

ungdomsafdeling, ligesom han vir-

kede som en dygtig træner af de 

mange ungdomsspillere. 

Erik også kom til at spille en afgø-

rende rolle , da han sammen med 

en række gode klubkammerater 

grundlagde VEJERS-holdet, som i 

september 2016  kunne fejre sit 25 

års jubilæum samtidig med holdets 

ophør.. 

Holdet blev oprindeligt grundlagt for 

at træne og bringe spillerne i god 

form men udviklede sig  i takt med 

spillernes alder til at blive en rigtig 

dejlig hyggeklub. 
 

Nu er Erik så ikke længere iblandt 

os, og vi vil komme til at savne ham 

meget.  

Vi vil mindes ham som en god kam-

merat, et muntert menneske i be-

siddelse af et stort lune og godt hu-

mør og siger ham tak for mange års 

godt venskab. 
 

Dog  er det hans nærmeste familie, 

til hvem vi i disse dage lader tan-

kerne gå, for hvem savnet naturlig-

vis bliver  stærkest. 
 

        Æret være Eriks minde.  

        Vejersholdet under  

        Nord Als Boldklub. 



Så er det atter tid til at se tilbage 

på den forgangene sæson i uden-

dørs fodbold. 
 

Det blev en sæson med mange 

blandet følelser både op og nedture, 

når alt kommer til alt synes jeg vi 

fik spillede en god gang fodbold. 
 

Drengene viste at selv om der var 

lidt modgang ville de spille bold, vi 

prøvede på at ville være spilbe-

stemmende og når det lykkes var 

de rigtig gode til at bruge hinanden. 
 

Vi har dog måtte sande at der er 

ikke alle der har fodbold som første 

prioritet, og det førte desværre til at 

vi havde nogen kampe hvor vi ikke 

var fuldtallige. 
 

Vi var i den største del af trænin-

gerne heller ikke særlig mange og 

derfor har det været svært at bygge 

noget nyt op, det var Tordenskjolds 

soldater der var der vær gang. 
 

Når jeg skal se tilbage på året synes 

jeg drengene mødte med godt hu-

mør hver gang om det var til træ-

ning eller kamp. 
 

Jeg har som alle ved valgt at stoppe 

som træner, fordi min uddannelse 

tager mere og mere tid. 
 

Jeg kunne ikke lide at kun være 

halvt med begge steder, så derfor 

den beslutning, det har været sjovt 

at få lov til at træne sådan nogle 

krudtugler der altid kunne byde på 

lidt udfordringer. 
 

Til sidst skal der lyde en stor tak til 

spillerne for den fine julekalender, 

så er der i hvert fald 24 dage endnu 

jeg kommer til at tænke på jer. 
 

En stor tak til forældre der har væ-

ret flinke til at byd ind når der var 

brug for hjælp, Lars skal have en 

stor tak for at være med til at styre 

det hele uden ham var der gået lidt 

tabt. 
 

Glædelig jul til jer alle samme samt 

et godt og lykke bringende nytår. 

            Ønskes af Palle  

U16 drenge 
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Fra kampen mod Løjt  d. 20. august 



Årets NB’er 
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Årets NB’er 2016 
Ken Lyngkilde Christiansen 

Ken Lyngkilde Christiansen er ind-

begrebet af en rigtig NB’er. 

-og hvad er så en rigtig NB’er? Ja, 

det er en slags følelse, som gør at 

man simpelthen ikke kan lade vær 

med at give en hånd når klubben 

har brug for det og at man gør det 

med glæde, hvilket lige præcis pas-

ser på Ken.  
 

Der er altid hygge, brede smil og 

godt humør omkring Ken. Han er en 

af de slags mennesker, som både 

har godt og smittende humør, men 

også en humor som gør at andre 

simpelthen ikke kan lade vær med 

at smile. Der er altid god stemning 

omkring Ken, om det så er i klubhu-

set, på Fest i By pladsen eller i mø-

delokalet. 

Ken’s væremåde er et aktiv for 

klubben både fordi Ken altid hjæl-

per, men også fordi han formår at få 

andre til at give en hånd med, når 

det er nødvendigt. Netop denne 

egenskab er essentiel for Ken og for 

klubben; at man ikke ”blot” selv 

hjælper, men også får andre til at 

hjælpe til.  
 

Ken er født med frivilligheds-blod i 

årerne, idet hans morfar Viggo 

Lyngkilde var med til at starte Nord-

Als Boldklub i 1969 og hans far Peer 

Christiansen har været en del af 

stort set samtlige udvalg i klubben 

gennem tiden, hvorfor han i dag er 

ét af 9 æresmedlemmer. Samme 

historie knytter sig i øvrigt til flere 

af Ken’s onkler.  

Derfor var det naturligt for Ken alle-

rede som teenager at starte som 

frivillig i klubben, hvor han løste 

små opgaver allerede tilbage i 

1980’erne. Siden dengang har Ken 

hjulpet til stort set alle former for 

arrangementer i NB regi, hvilket han 

uden tvivl vil fortsætte med mange 

år endnu.  
 

Siden Ken’s start som frivillig i 

1980’erne, har han fået ansvarspo-

ster i klubben. I skrivende stund har 

han været medlem af bestyrelsen i 

13 år, formand for klubhusudvalget 

i 12 år og leder af NB’s Hjælpebank 

i en længere årrække. Udover enga-

gementet i klubben er han bestyrel-

sesmedlem i Idrætsfonden, som er 

øverste instans i Nordals Idrætscen-

ter, hvor NB har til huse.  
 

Ken’s personlighed er en af grunds-

tene til hvordan man bygger en 

stærk forening op og hvordan man 

får den til at fungere.  Derfor er det 

mig en stor glæde at Ken er NB’er 

og derfor er den også fuldt fortjent 

at denne titel netop tilfalder ham. 

Stort tillykke til  

Ken Lyngkilde Christiansen  

 med udnævnelsen til  

 årets NB’er 2016      

               

    Jesper Larsen 

    Formand Nord-Als Boldklub 

 



Nord-Als Boldklub holdt traditionen 

tro afslutningsfest for trænere, le-

dere, hjælpere, seniorspillere og 

oldboys her hvor efteråret går på 

hæld.  
 

Festen blev holdt på Hotel Nørher-

redhus i Nordborg. Der var hele 135 

feststemte og forventningsfulde 

gæster, som havde glædet sig til 

mødet med ”familien NB” i den flot-

te festsal på Nørherredhus, som i 

dagens anledning var pyntet i Nord-

Als Boldklubs røde og sorte farver. 

Det store fremmøde vidner om et 

godt sammenhold i klubben, hvor 

alle nyder hinandens selskab.  
 

Der var fire æresmedlemmer tilste-

de; Christian Geggan Jørgensen, 

Peter Glock, Carlo Meyer og Poul 

Lyngkilde.  
 

Som altid var festen præget af højt 

humør og god stemning og som en 

fast bestanddel af det festlige pro-

gram var uddelingen af pokaler mv. 

altid imødeset med stor spænding 

og forventning. Denne gang med 

følgende kåringer. 

NB’s Afslutningsfest 2016 
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Årets NB’er 2016 Ken Christiansen og formand Jesper Larsen 

Årets NB’er 2016:  Ken Lyngkilde Christiansen  

Årets Seniorspiller 2016– Efterår:  Bo Larsen-Ledet  

Sæsonens fighter NB Serie 3:  Tue Lund 

Sæsonens spiller NB Serie 5:  Claus Seidelmann 

Sæsonens fighter NB serie 5:  Frederik Kühne   

Årets spiller 2016 NB Oldboys:  Claus Møller  

Årets spiller 2016 NB Superveteraner:  Mogens Christensen  

Årets spiller 2016 NB Masters:  Benny Larsen 
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Skolecup 2016 

Skolecup i Nordborg 

I weekenden d. 28.-30. oktober 

blev Skolecup 2016 afviklet i Nord-

als Idrætscenter. 
 

Hele 65 hold fra 0.-8. klasse fra 

områdets skoler dystede i indendørs 

fodbold i den stemningsfyldte hal. 

For hvis der er noget Skolecup er 

garant for, så er det god stemning!  
 

Faktisk var det ikke kun børn der 

havde muligheden for at dyste mod 

hinanden på banen. Således dyste-

de forældre og lærere fra områdets 

skoler, søndag middag om den pre-

stigefyldte vandrepokal, som denne 

gang blev vundet af lærerne fra 

Nordals Skolen.  
 

Skolecup 2016 blev arrangeret af 

Nord-Als Boldklub og Nordals Sko-

len. Samarbejdet omkring det tradi-

tionsrige Skolecup har været givtigt 

for både fodboldklubben og for sko-

len. Således var det frivillige fra 

Nord-Als Boldklub og frivillige foræl-

dre, elever og lærere fra Nordals 

Skolen som gennem weekenden 

varetog alle praktiske opgaver om-

kring stævnet. Alt i alt har 45 frivil-

lige været del af planlægningen og 

afviklingen af stævnet.  
 

Ja, Skolecup er en tradition på Nor-

dals og denne udgave var nr. 50 i 

rækken. Dette jubilæum blev gen-

nem weekenden markeret med flere 

og større præmier til deltagerne end 

der sædvanligvis har været. Udover 

pokaler og medaljer fik en del delta-

gere ekstra store præmier med 

hjem for flotte scoringer eller andre 

spektakulære detaljer, mens flere 

klasser fik en god og solid fodbold 

med hjem til skolegården.  
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Tøjeksperten ønsker  

alle en rigtig glædelig jul. 

Danmarks største 

 herrestøjskæde 



Ungdomsformanden ønsker god jul 
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JEG ØNSKER ALLE EN RIGTIG 

GLÆDELIG JUL OG ET GODT 

NYTÅR  

Nu når året går på held og vinter 

kulden nærmer sig, er der tid til at 

reflektere over årets som snart er 

gået. Vi er gået igennem et år hvor 

der skabt gode sportslige resultater 

og i høj grad også en masse gode 

sociale resultater. Det kan kun lyk-

kes hvis der er en masse frivillige 

som er klar til at yde et kæmpe ar-

bejde for klubben. Det må i høj 

grad være tiden til at takke alle jer 

som har ydet lidt ekstra for at vi 

kan beholde det store aktivitets ni-

veau som vi har i NB. Om det er 

fest-i-by, NB dagen, Pigecup, Sko-

lecup eller den daglige træning/drift 

så ville det hele kun kunne lykkes 

med en stor opbakning fra de frivil-

lige.  

Tusind tak alle sammen, ingen 

nævnt ingen glemt.  
 

Der er nu fyldt pænt op med en 

masse piger og drenge i de forskel-

lige årgange, og der kommer hele 

tiden flere til. I en tid hvor mobiler/ 

netflix og pc'er er en stor tidsrøver, 

kommer der stadig masser af unge 

mennesker i vores klub, både for at 

træne, spille kamp men i høj grad 

også for at hygge sig i hinandens 

selskab.  
 

Fodbold er en hold sport, altså en 

sport hvor man på trods af alle for-

skelligheder er afhængig af hinan-

den, man vinder eller taber sam-

men som et hold. Det giver de unge 

sociale kompetencer som man ikke 

skal undervurdere. Fodbold er med 

til at skabe hele mennesker.  
 

Det kan godt lyde lidt højtideligt, 

men er dog ikke mindre sandt.  
 

Vi kan være med til at skabe ram-

merne, men det er stadig de unge 

som skal fylde dem ud. Vi er nu 

snart gået igennem 2016, hvor vi 

har sagt farvel til nogle trænere, og 

her skal lyde en stor tak til dem, for 

det store arbejde og de timer de 

har lagt i at være med til at skabe 

NB.  
 

Samtidig har vi sagt goddag til nye 

trænere og nye holdledere, som jeg 

gerne vil byde velkommen til vores 

klub. Jeg tror og håber at vi i fæl-

lesskab kan være sammen om at 

sørge for at 2017 bliver lige så godt 

som 2016 har været. Vi ses alle i 

det nye år.  

RIGTIG GOD JUL OG ET GODT NYT-

ÅR, TIL BÅDE BØRN OG VOKSNE 
 

          Jørgen Bundgaard  

           Ungdomsformand 
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Nymøllevej 8, Guderup . 6430 Nordborg 

Tel.:  7445 8590 ALS 
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U12 piger - et hold i fremgang 

U12 pigerne har siden sommer del-

taget i NB pigecup, spillet 8-mands 

udendørs turnering og haft træ-

ningslejr. Til pigecup blev vi sidst, 

selvom vi havde en enkelt sejr. Vi 

havde dog også 3 spillere, som hav-

de deres første kamp til pigecup. 
 

Vi er nu en trup på 12 piger, der er 

flittige til at komme til træning. Da 

vi foråret 2015 startede holdet var 

vi 3 spillere. Der er blevet flere 

hænder omkring holdet og det er 

godt for mig, at der er flere til at 

hjælpe til. Beth Jensen er holdleder, 

Arne Frederiksen og Martin Brander 

hjælper lejlighedsvis til ved træning 

og tager med til kamp.   
 

Her i efteråret har vi rent sportsligt 

haft det svært i 8 mands turnerin-

gen. Vi har spillet et par kampe uaf-

gjort, men har også tabt stort til 

nogle hold. Vi er blevet bedre fra 

kamp til kamp. Vi har fået styr på 

vores forsvar og kan nu begynde at 

arbejde på at lave flere mål. 
 

Vi har lige været på træningslejr. Vi 

startede med at træne i 2 timer, 

hvor vi spillede futsal mod U12 

drengene. Det var hård modstand, 

men vi fik lavet mål. Om aftenen 

stod den på pizza, hygge og over-

natning ved Beth. Lørdag morgen 

var vi i svømmehallen og sluttede af 

med morgenmad i hallen. 
 

Vi har lige taget hul på indendørs 

turneringen og havde på første spil-

ledag 2 sejre, 1 uafgjort og 1 ne-

derlag 
 

Jeg ønsker alle på holdet samt de-

res familier en god jul og siger tak 

for støtte og hjælp til holdet. 

        På holdets vegne,  

             Lars Jensen 
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NORD-ALS AUTOVÆRKSTED ApS 

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

Alle former for reparationer 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. 

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 2016 

Kenn Christiansen 

mailto:soenderborg@intersport.dk
mailto:graasten@sport-direct.dk
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Det går den rigtig vej for NB’s Old-

boys, både sportsligt og på spiller 

siden. Det har Jeg tydeligt kunne se 

og mærke på udviklingen, ikke bare 

i 2016, men også hvis vi kigger sæ-

soner tilbage.  Forårssæsonen 

2016,  da kunne det stadig være 

svært, altid lige at have et hold klar 

på kampdagen, det kunne være 

pga. skader, andre prioriteter eller 

bare ikke spiller nok. Efterårssæso-

nen blev helt anderledes, vi starte-

de med at få en ordentlig røvfuld i 

første kamp, og derefter er det bare 

gået en vej, 7 sejre i streg, som 

gjorde os til puljevinder . Videre til 

regionssemifinale som vi vandt 2-0. 

Men måtte så desværre se os slået i 

finalen. Måske ikke helt så skidt, da 

vi ellers skulle vi have været af sted 

til kamp om jyskmester, dagen ef-

ter den store afslutningsfest på Nør-

herred Hus. 
 

Vi har ikke haft problemer med at 

skaffe spillere i sidste del af 2016, 

dette hænger nok sammen med, at 

når der vindes kampe, så er det 

sjovt at være med, og det vil alle 

være en del af.  
 

Jeg glæder mig til 2017, både som 

spiller i NB, og ser frem til at forhå-

bentligt at blive en del af bestyrel-

sen,  da jeg stiller op til valg som 

ny Oldboys formand. Jeg vil se frem 

til at prøve kræfter med denne del 

af foreningsarbejdet, det vil være 

en ære.  
 

          Glædelig Jul Og Godt Nytår 

              Jakob Steinvig 

Oldboys 2016 



 

Klubhusudvalget 
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Fra venstre: Birger ”Bikse” Petersen, Ken Christiansen, Tommy Andersen, 

Bent Duus Jensen og Ken Wonsyld 
 

Til udvalget  hører også Jan Wind, som var forhindret 

”fotograferingsdagen”. 

 

Udvalget har for øvrigt kåret ”Årets Gæst 2016”, det blev Børge Nees-

gaard. 
 

Præmie: 1 flaske NB Vin & 1 ”Terrasse-menu” (pølse, brød, øl). 

Præmien udleveres ved første Serie 3 hjemmekamp i 2017 
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Drengene på U10-holdet er en tro-

fast flok, som er gode til at bakke 

op både om træning og kamp. Lidt 

på skift, så rykker alle drenge sig 

rent fodboldmæssigt rigtig meget, 

hvilket er en fornøjelse af være en 

del af. Det er tydeligt at de løbende 

bygger på med bedre forståelse for 

spillet og placering på banen. Der 

bliver gået til den – både til træning 

og til kamp! Denne udvikling har 

også kunnet ses i vores kampe, 

hvor vi i denne sæson har fået lidt 

flere sejre på kontoen – og det har 

naturligt resulteret i et lidt højere 

humør. 
 

Siden sommerferien er Lone Bobzin 

kommet til på træner-siden og et 

stort velkommen til hende. Alle – 

både børn og voksne - har taget 

rigtig god imod hende. 
 

Fra forældre-siden er der altid en 

stor opbakning og forståelse om-

kring de ting vi omkring holdet fin-

der på – og tusind tak til alle for 

det. 
 

Fra trænere og holdleder ønskes 

alle U10 drenge og deres familier en 

rigtig glædelig jul og et godt nytår! 

U10 drenge 

Sidste træning inden efterårsferien, hvor forældre og søskende var invite-

ret med til hyggekamp – mere end 40 deltog en kold og våd onsdag efter-

middag i oktober.  



Club 22 havde det sidste medlems-

møde den 11. november. Som soci-

al aktivitet blev der spillet 

"blindebold" NIC's gymnastiksal, en 

sjov og meget givende sport. Som 

du kan se blev der kæmpet bravt. 

Der blev spillet med hold af 4 per-

soner og spillet alle mod alle. Vin-

derne blev holdet som vises neden-

for. 
 

Næste Club 22 møde 

(generalforsamling) finder sted i 

februar måned, her skal der vælges 

ny formand og sekretær til bestyrel-

sen. 

Club 22/Bestyrelsen. 

Club 22 
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Generalforsamling 2017 

HUSK: 
Generalforsamling 

fredag den 27. januar 2017 

kl.19.30 i NB’s Klubhus 

Kl. 18.30 spisning i NIC’s cafeteria 

Nærmere info følger 



 

Fortsættes på side 11>>> 
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Nogle betragtninger om 

”Arkivportalen” i Nord-Als Bold-

klub 

Ikke ret mange, om muligt slet in-

gen fodboldklubber i Danmark kan 

præstere et værk i lighed med 

”Arkivportalen” i Nord Als Boldklub, 

som er blevet et stort og yderst po-

pulært tilløbsstykke med mange 

daglige brugere. 

Arkivportalen fungerer med sine 5 

medlemmer og styret af den abso-

lutte tovholder Peter Glock som et 

stort og meget brugbart opslags-

værk, og portalens popularitet kan 

tydeligt aflæses  gennem de mange 

brugere, som dagligt søger oplys-

ninger om stort set alt muligt med 

relation til Nord Als Boldklub gen-

nem tiderne.  
 

Arkiv Portalen så dagens lys i 2010 

og blev bakket op af klubbens be-

styrelse, som kunne se et godt til-

tag til gavn og glæde for Nord Als 

Boldklub. 

Efter en rimelig travl opstart fandt 

portalens  medlemmer ind i en god 

arbejdsrytme, hvor arbejdet af Pe-

ter Glock blev uddelegeret, så det 

passede til det enkelte medlems 

kunnen og ekspertise samt ikke at 

forglemme viden om deres klub. 
 

Efter mange års virke har  Arkivpor-

talen udviklet sig til et yderst gedi-

gent opslagsværk, som har udviklet 

sig meget positivt til gavn og glæde 

ikke blot for herboende NB’ere men 

i høj grad også for fraflyttede klub-

medlemmer. 

Gruppen er stadig aktiv  men har 

nu ændret sine møder fra at foregå 

hver 14. dag til månedlige sammen-

komster, idet behovet ikke længere 

er så stort for at bearbejde materia-

le. 
 

Lige p.t. arbejdes der på at ”fylde” 

portalen med dokumenter omhand-

lende årene 2010 til 2016, og der 

dukker stadigvæk materiale frem 

om end kun i begrænset omfang. 

Gruppen er dog fremdeles interes-

seret i al slags historisk materiale 

omhandlende fodbold i ”Nordborg 

gennem tiderne” og modtager ger-

ne henvendelser herom fra perso-

ner, der ligger inde med materiale 

eller mener at have viden om ting, 

som kan være af interesse for por-

talen. 

 

Store Viggo  

Billede fra 1957 

 

Arkivportalen 



Det er planen at Arkivportalen 

ajourføres i det nuværende format 

til og med året 2019, hvor NB, jo 

som det vil være mange bekendt, 

kan fejre sit 50 års jubilæum.  Efter 

denne dato vurderes det, om arkiv-

portalen skal videreføres og i hvilket 

udseende. 

Et andet vigtigt emne som for tiden 

debatteres, er en opgradering af 

hjemmesiden, således at den frem-

over bliver lavet ved hjælp af et 

webbaseret program, som vil gøre 

arbejdet med at vedligeholde samt 

ajourføre  hjemmesiden betydeligt 

nemmere for webmasteren. Dette 

forventes snarest at blive løst, og 

gruppen forventer at have den nye 

hjemmeside klar, når sæsonen 

2017 starter. 

Til sidst ses et foto modtaget kort 

tid før deadline for denne udgave af 

klubbladet. 

Arkivportalen 
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Det forestiller NB’s Ynglingehold, som i 1992 har været sammen med 
juniorholdet i Wurzen (det tidl. DDR). 
På Portalen (www.nb-arkivportal.dk) i mappen ”Venskabskampe & Rejser  
> Ungdomsafdeling > 1992,  kan man naturligvis læse meget mere om 
turen. 

Arkivgruppen (Peter Glock, Anders Ebsen, Bent Riemer, Hugo de la Mot-
te, Carl Erik Rasmussen) retter en stor tak til alle bidragsgivere til Arkiv-
portalen!  

På vegne af arkivgruppen 
Carl Erik Rasmussen 

http://www.nb-arkivportal.dk


 
Sporten nr. 1. 2017 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 

callto:+4574450500

