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Et spændende 

2018 venter 

Vi er nu allerede godt inde i 

marts 2018 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 

2018, som er jeg sikker på bli-

ver et spændende og godt år 

for vores klub. 2018 vil bl.a. 

byde på Liverpool fodbold 

camp, som det er lykkedes os 

at trække til Nordborg. Det er 

unikt og helt fantastisk at vi 

kan samarbejde med en så stor 

klub som Liverpool og tilbyde 

deres fodbold camp.  

Vi vil i bestyrelsen, som altid 

bestræbe os på at skabe de 

bedst mulige rammer for alle 

trænere, spillere, ledere og for-

ældre. Derudover vil vi forsøge 

at udvikle klubben, så vi sam-

men står bedre rystet til de ud-

fordringer som 2018 helt sik-

kert vil byde på.  
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Et spændende 2018 venter 

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 38 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 afsnit fra min beretning, 

som kan læses i sin fulde længde på 

hjemmesiden:  

 Ved årets udgang havde NB 

255 aktive fodboldspillere, 

hvilket er en lille nedgang i 

forhold til 2016. Medlemstal-

let har været stabilt siden 

2014, hvor tallet lå på 265. 

Sidenhen har det stabiliseret 

sig og har svinget med plus 

minus 20 medlemmer pr år. 

Udsvingene skyldes typisk om 

NB har kunnet stille et 11 

mandshold i enten U16/U17 

drenge eller et 11 mandsve-

teranhold. Der gøres et stort 

og godt stykke arbejde i ung-

domsafdelingen og det ses 

ikke blot på antallet af hold 

og medlemmer, men også i 

andelen af børn der spiller 

fodbold i NB i forhold til antal-

let af børn i en årgang. En 

stikprøve i fire årgange, hvor 

antallet af børn som spiller 

fodbold i NB ses forhold til 

antallet af børn som går på 

Nordals Skolen, Friskolen 

Østerlund og Oksbøl Friskole, 

viser at minimum en fjerdedel 

af børnene, fra disse årgange, 

spiller fodbold i NB. Stikprø-

ven blev også udført i 2016 

og det ses at der i samtlige af 

disse årgange er sket en stig-

ning i procentpoint. Samtidig 

er drenge årgang 2009 kom-

met med: 

 Drenge årgang 2006 34 % 

spiller fodbold i NB (25 % i 

2016) 

 Drenge årgang 2003 og 2004 

37 % spiller fodbold i NB (31 

% i 2016) 

 Piger årgang 2005 og 2006 

23 % spiller fodbold i NB (20 

% i 2016) 

 Drenge årgang 2009 33 % 

spiller fodbold i NB 
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Formanden har ordet 

Fortsættes på næste side>>> 



Formanden har ordet 
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Ovenstående tal og stikprøver viser 

at NB har godt fat i områdets børn 

og unge og her spiller både rekrut-

teringsarbejdet og arbejdet med 

fastholdelse en stor rolle. Her er 

nye ideer og tiltag vigtige. I forbin-

delse med Skolecup 2017, tilbød 

ungdomsafdelingen et halvt års gra-

tis kontingent til alle nye pigespille-

re, som startede efter Skolecup. 

Ved en åben træning efter Sko-

lecup, mødte hele 14 nye piger op 

og det vil således i løbet af 2018 

vise sig, hvor mange af dem som 

fortsætter med at spille.  

 NB havde for 2017 budgette-

ret med et underskud på 

49.100 kr. Ved regnskabs-

årets afslutning endte det 

med et enormt flot overskud 

på 52.000 kr., altså mere end 

100.000 kr. bedre end for-

ventet. 

Denne store forskel på budget 

og resultat skyldes at vore 

indtægter har været væsent-

lig højere end forventet. Det 

er vigtigt for mig, at der ikke 

har været sparet eller skåret 

ned på aktivitetsniveauet i 

klubben.  

Fest i By og Lotto er de stør-

ste støttefunktioner rent øko-

nomisk for klubben og deres 

bidrag til den samlede økono-

mi har enorm stor betydning. 

Fest i By gav i 2017 igen et 

flot overskud, selvom komite-

en bag arrangementet havde 

satset større end normalt 

pga. 50 års jubilæet. Fest i By 

arbejder stenhårdt og har 

gennem de seneste år virkelig 

fået fat i lokalområdet.  

Det traditionsrige Lotto har 

igen igen overrasket og vist 

sin berettigelse, med et helt 

fantastisk overskud på 

127.000 kr. Det er simpelthen 

enormt flot at Lotto har for-

mået at overgå sig selv og 

blive endnu mere populært 

end det var i forvejen. Luk-

ningen af Dybbøl Bankocenter 

har helt sikkert påvirket del-

tagerantallet positivt, men 

det gælder også om at give 

folk en god oplevelse, så de 

kommer igen og igen. Det har 

Lotto formået og det gør mig 

stolt at NB har et Lotto som 

formår at forbedre sig.   

Jeg glæde mig til at se kampe og 

træninger i 2018 og så glæder mig 

til at hilse på og snakke med så 

mange af Jer som overhovedet mu-

ligt. –og har du en god idé til nye 

tiltag eller forbedringer, så prik mig 

eller et andet bestyrelsesmedlem på 

skulderen, vi har altid brug for nye 

idéer og vinkler!  

Jeg ønsker alle en rigtig god forårs-

sæson 

 

Jesper Larsen 

Formand Nord-Als Boldklub 



Fredag d. 26. januar afholdt Nord-

Als Boldklub sin ordinære general-

formsaling i NB’s klubhus. Hele 38 

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 to 

æresmedlemmer, nemlig Peter 

Glock og Poul Lyngkilde. 
 

Et deltagerantal på hele 38, 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 

officielle del, blev der traditionen tro 

serveret lagkage og kaffe og trukket 

lod i NB´s støttemedlemslotteri. 
 

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 klubbens sta-

bile medlemstal som NB har oplevet 

de seneste år og hvad rekruttering 

og fastholdelse af medlemmer kræ-

ver. Desuden beskrev han de sam-

arbejder NB har med Nordals 

Idrætscenter, Nordals Skolen og FC 

Sønderborg. Som afslutning opsum-

merede han omkring dialogen og 

tankerne bag et ambitiøst kunst-

græsbane- projekt i Nordborg og 

omkring klubbens økonomi.  
 

Senere lagde ungdomsformand Jør-

gen Bundgaard vægt på ung-

domsafdelingens store aktivitetsni-

veau og løftede sløret for en kom-

mende Liverpool fodboldskole. Her-

efter var det seniorformand Lars 

Møllerskov og oldboysformand 

Jakob Steinvigs tur, hvorefter 

kasserer Michael Werner fremlagde 

et flot regnskab med overskud for 

2017, samt budget for 2018.  
 

Som afslutning på formanden Je-

sper Larsens beretning holdt gene-

ralforsamlingen et øjebliks stilhed 

for det afdøde æresmedlem Christi-

an ”Geggan” Jørgensen.  
 

Der var nyvalg til René Schwab som 

seniorudvalgsmedlem.   

 

 

Generalforsamling 2018 
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Fortsættes på næste side>>> 



I øvrigt var der gevalg til:    

Ungdomsformand  Jørgen Bundgaard 

Kasserer   Michael Werner 

Bestyrelsesmedlem  Ken Christiansen 

Bestyrelsesmedlem  Thom Jørgensen 

Suppleant  Ken Wonsyld 

 Revisor  Carl Erik Rasmussen 

Oldboys udvalgsmedlem  Alfred Hansen 

Tillykke med valg og genvalg.  

Generalforsamling 2018 
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Formand  Jesper Larsen 

Kasserer   Michael Werner 

Ungdomsformand  Jørgen Bundgaard 

Seniorformand  Lars Møllerskov 

Oldboysformand   Jakob Steinvig  

Bestyrelsesmedlem   Mikael Kjærgaard 

Bestyrelsesmedlem   Anders Ebsen 

Bestyrelsesmedlem   Ken Christiansen 

Bestyrelsesmedlem   Thom Jørgensen 

Bestyrelsessuppleant   Poul Antonisen 

Bestyrelsessuppleant  Ken Wonsyld 

 

Bestyrelsen 2018 



SUF julestævne 
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Klaus Vig Kjærgaard er en rigtig 

NB’er. 

At være en rigtig NB’er er en slags 

følelse og et tilhørsforhold, som gør 

at man simpelthen ikke kan lade 

være med at give en hånd med når 

klubben har brug for det og at man 

gør det med glæde. Dette passer 

indiskutabelt på Klaus.  
 

Klaus har altid været frivillig hjæl-

per ved diverse NB-arrangementer 

såsom Julebal, Fest i By, damefro-

kost, Skolecup, Lotto etc.  
 

I 2010 startede han sin lederkarrie-

re i klubben, hvor han netop trådte 

til, da der ekstraordinært var brug 

for en ny formand for seniorafdelin-

gen pga. en trænerrokade. Klaus 

tog ansvaret i stiv arm og udførte 

jobbet på bedste vis i 7 år indtil ud-

gangen af 2016.  
 

Klaus var en dygtig og klog formand 

for seniorafdelingen og havde altid 

fingeren på pulsen omkring hvad 

spillerne gik og tænkte og følte. 

Desuden var Klaus som formand 

med til at føre klubbens 1. hold op i 

serie 1, grundlægge succesen med 

kampprogrammer som stadigvæk 

sælges på stadion og med til at 

etablere en masse goder for seni-

orspillerne.  
 

Klaus gjorde tingene på sin helt 

egen stille facon, som fungerede 

for ham og for hele afdelingen.  
 

Klaus fortsatte hvervet som for-

mand for seniorafdelingen indtil han 

var sikker på at den rigtige afløser 

var fundet og nærmest inden Klaus 

var fratrådt formandsskabet sagde 

han ja tak til nye opgaver i Old 

Boys afdelingen og som klubbens 

repræsentant i FC Sønderborg.  
 

For Klaus har fodbolden fyldt meget 

siden han var dreng og for den lille, 

hurtige og tekniske spiller har Nord-

Als Boldklub altid fyldt og betydet 

meget. Klaus har stort set hele sin 

ungdom og seniorkarriere spillet i 

de røde og sorte farver, kun afbrudt 

af et ophold i Sønderborg da ambiti-

onerne og evnerne rakte længere 

og et kort ophold i Esbjerg, da stu-

diet kaldte.  
 

Klaus har på banen og i omklæd-

ningsrummet altid været en vigtig 

brik og rigtig holdspiller.  
 

Netop det at være en holdspiller 

kendetegner også en rigtig NB’er. 

Klaus er en af de slags mennesker 

som gerne giver noget af sig selv 

for at andre kan opnå noget større. 

Desuden træder han altid til, hvor 

der er brug for hjælp og siger me-

get sjældent nej og netop disse 

kvaliteter er guld værd i foreningsli-

vet.   

Stort tillykke til Klaus Vig Kjær-

gaard med udnævnelsen til 

årets NB’er 2017      

Jesper Larsen 

Formand Nord-Als Boldklub 

Årets NB’er 2017 
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Nyt fra oldboys 

De “gamle” glæder sig. 

Så er det snart ved at være tid 

igen, til at vi skal have løbet støvet 

af os, og banket rusten ud af bene-

ne. Nogle har vedligeholdt formen i 

løbet af vinteren, så de må jo kom-

me og vise godt humør og få resten 

med, til en god gang fodbold. 
 

Vi starter jo op, og som altid med 

vores traditionelle Bundgaard Cup 

d. 24/3, alle oldboys er velkomne, 

og der skulle være et par nye ansig-

ter derude der har lyst til at være 

med. Vi mødes, der seedes, hold 

laves, der spilles, der spises, præ-

mier uddeles, og til sidst hygge, spil 

og samvær i klubhuset. 
 

Der er igen i år tilmeldt hold i ræk-

kerne M55+,M45+ og M32+, og vi 

starter op engang midt april, så det 

er bare med at komme igang :-) 
 

Glæder mig til at se så mange af jer 

som muligt 
 

God sæson 

Jakob Steinvig Oldboys Formand 
 

 
Billeder fra Bundgaard Cup 2017 
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Trøje m/logo incl. buks :  
400 kr. ( junior str.) 
 

T-shirts m/logo incl. shorts :  
275 kr. ( junior str.) 
 
Navnetryk på ryg 75 kr. 
 
Det kan prøves og bestilles hos 
Bundgaard Sport 
 
Ungdoms afdelingen giver et  
tilskud på 100 kr.  pr. barn i 2018, 
ved køb af et sæt. 
 

Bundgaard 

SPORT & TØJ 
Storegade 34 - 6430 Nordborg 
 



Nyt fra seniorafdelingen 
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Senior har i vinterhalvåret haft 2 

hold med i futsalturneringen. Det 

ene hold (Team lyserød) vandt pul-

jen ret overbevisende, og gik derfor 

videre til regionsfinalestævne i Ribe. 

Der lykkedes det dem at hente en 

flot 2. plads, som indløste billetten 

til JM/FM i Haarby på Fyn. Kampene 

afvikles søndag d. 4 marts. Hvis det 

lykkedes dem, at vinde alle deres 

kampe, så hedder det fra næste 

futsalsæson, FUTSAL LIGA.  

Så alt mulig held & lykke herfra. 
 

Fredag d. 9 og lørdag d. 10 februar 

blev vores årlige træningslejr af-

holdt. Den foregik nede i Nordborg-

hallen og i Nordalshallen. Et par 

gode dage med basketbold, hockey, 

fitnessboksning og futsal. Der blev 

gået til den i de forskellige sports-

grene, og det resulterede i et blåt 

øje til Hr. Schwaemer  
 

Torsdag d. 19 januar startede vi 

udendørstræningen på kunst i Gu-

derup. Der var et godt fremmøde. 

Vi træner på kunst om torsdagen 

fra 19-20.30, og om tirsdagen fra 

19-20.30 ude på lysbanen, hvis vej-

ret tillader det, ellers er vi inde i hal 

1. 

Vores træningskampe er også godt i 

gang. 1.holdet har allerede spillet 3 

af deres træningskampe, og 

2.holdet spiller deres første kamp 

søndag d. 4 marts hjemme  

kl. 13.00 imod BNS. 

Så alt i alt, så er vi godt i gang med 

forberedelserne til den kommende 

forårssæsonen 2018. 
 

Vi ses når sæsonen skydes i gang, 

og vi håber igen i år på den gode 

opbakning fra Jer tilskuere. 

Lars Møllerskov,  
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Nymøllevej 8, Guderup . 6430 Nordborg 

Tel.:  7445 8590 ALS 
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 U8 turneringrunde 25. feb. 2018 
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NORD-ALS AUTOVÆRKSTED ApS 

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

Alle former for reparationer udføres! 



Nsu Cup 2018 U14 piger 
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Nord-Als boldklub’s U14 piger har deltaget i Notmark SU’s stævne i  
Diamanten i Fynshav.  
Stævnet udskiller sig fra andre stævner da der spilles på store mål og in-
gen spiller over stregen.  
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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 

Træningkamp senior 

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 2017 

Klaus Kjærgaard 

mailto:soenderborg@intersport.dk
mailto:graasten@sport-direct.dk
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Pigecup 2018 

Har du lyst til at være med… 

….. til at ”opfinde” det bedste pige-
stævne nord for ækvator? Eller må-
ske bare syd for Kongeåen  . Og er 
du god til at tænke ”ud af boksen”? 
Så er det dig, vi har brug for. For-
målet er at finde frem til et arran-
gement, der måske kan erstatte 
vores tidligere PigeCup, eller som 
måske bare er en naturlig afløser 
for PigeCup.  
 
Har du spørgsmål, eller vil du gerne 
være med, så kontakt  
Lis Schmidt – mobil 4015 6674 – 
gerne inden 1. april.  
 
Jeg forventer vi mødes til kick-off i 
løbet af april måned.   

 

 

Billede: Pige cup 2016 



 

U8 turneringsrunde 25. februar 
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Fodboldskolen 2017 
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DBU fodboldskole 2018 

Nordals afholder igen i år  

DBU fodboldskole. 

Fodboldskolen afholdes i uge 27 og 

vi glæder os til at se mange fod-

boldglade unge mennesker. 

Der bliver som noget nyt sendt mail 

ud inden fodboldskolen starter, hvor 

alle træner og hjælpetræner og øv-

rige omkring fodboldskolen bliver 

præsenteret, så både forældre og 

de unge mennesker kan se hvem 

der er på fodboldskolen. 

Ellers er det bare med at få sig 

meldt til som man kan se starter 

billetsalget den 6. marts. 

Der vil komme mere information 

når vi kommer nærmer sommeren. 

Jeg kan se på nuværende tidspunkt 

at vi kommer til at mangle 2 til 4 

træner/ hjælpetræner alt efter hvor 

mange der melder sig til fodbold-

skolen, et hold består af ca 16 spil-

ler og en træner og en hjælpetræ-

ner så er der nogen der har lyst til 

at være med så kan jeg kontaktes 

på 28514291 eller mail. pal-

lesg@gmail.com helst inden udgan-

gen af marts måned. 

Med sportslig hilsen  

Palle Søgaard  

mailto:pallesg@gmail.com
mailto:pallesg@gmail.com
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SUF julestævne  



Liverpool Fodboldskole 
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Liverpool Fodboldskole - Nord-

borg 26.-28. juli 2018 

Vær med når Liverpool international 

Academy afholder fodboldskole i 

Nordborg fra d 26. juli- 28. juli 

2018. 

Skolen er en af blot fire i hele lan-

det. 

  

Skolen arrangeres i samarbejde 

med NB, men det Liverpool FC som 

er ansvarlige og der kommer pro-

fesionelle trænere fra Liverpool og 

træner deltagerne i de tre dage. 

  

Find tilmeldinglinket på Nord-Als 

boldklub’s hjemmesdie 

NB’s kontaktperson er Jørgen Bund-

gaard, tlf 40243408 som gerne sva-

rer på spørgsmål om skolen 



 
Sporten nr. 2. 2018 udkommer i juni 

Indlæg kan sendes til pc@pebbe.dk 

 


