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Johannes Nissen (mangeårig ungdomsleder i NB)  
har anskaffet sig det helt rigtige og personlige 

”NB merchandise”. 
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Distrubition  

Ib Anthony 
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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 



Sommeren nærmer sig 

Det er ikke alene sommeren der 

lurer lige om hjørnet, men også fe-

rie og fodboldpause. Der har været 

spillet mange spændende og medri-

vende kampe rundt på anlægget og 

spillere og trænere har brugt uttali-

ge timer på træning. Ja, når en klub 

har i omegnen af 255 aktive fod-

boldspillere, så bliver der spillet 

mange kampe og trænet i mange 

timer.  
 

Jeg vil gerne takke alle spillere, 

trænere, ledere og hjælpere for ind-

satsen i foråret 2018 og naturligvis 

også tak til alle som har heppet på 

sidelinjerne!  
 

Foråret har udover kampe og træ-

ning naturligvis også stået i Fest i 

By’s tegn. Endnu en gang formåede 

vores dygtige og arbejdsomme Fest 

i By komité sammen med lige så 

mange dygtige og arbejdsomme 

frivillige at gennemføre et fantastisk 

flot arrangement. Jeg er stolt over, 

for at vi som klub kan stable et så 

gennemført flot arrangement på 

benene, til glæde og gavn for hele 

Nordborg. Som jeg også skrev i 

årets program er det en byfest og 

det er det fordi, der noget for alle 

og hele byen er dermed inviteret og 

tager del i festlighederne. Stor tak 

til Fest i By Komiteen og alle frivilli-

ge hjælpere, godt gået!  
 

Denne sommer tilbyder NB hele to 

fodboldskoler! I uge 27 afholdes der 

vanen tro DBU’s fodboldskole i klub-

ben og endnu en gang er det frivilli-

ge NB’ere som klarer gennemførs-

len enten som ledere, trænere, træ-

nerassistenter eller praktiske hjæl-

pere. Har man muligheden, så vil 

jeg opfodre til at man kigger fordi 

anlægget mellem kl. 9 og kl. 15 i 

uge 27 og oplever glæden ved fod-

boldspillet, som fodboldskolen i den 

grad udstråler. I uge 30 byder vi så 

velkommen til selveste Liverpool, 

som kommer til Nordborg og sam-

men med os holder fodboldskole fra 

d. 26. juli-28. juli. Det bliver tre 

dage hvor trænere fra Liverpool 

kommer og laver spændende og 

enormt kvalificeret træning i Liver-

pools ånd. Jeg er meget stolt over 

at vi i NB på den måde formår at 

samarbejde med en så kæmpe stor 

klub som Liverpool.  
 

Lørdag d. 16. juni, afholdes årets 

NB dag, som er en festdag og sæ-

sonafslutning for alle hold i klubben. 

Det bliver en dag med en masse 

fodbold, aktiviteter og socialt sam-

vær med familien NB. Dagen starter 

allerede kl. 13, hvor 1. holdet spiller 

i serie 3. Der vil selvfølgelig også 

være kåringer og fællesspisning og 

dagen sluttes af med et brag når vi 

viser Danmarks VM kamp mod Peru 

på storskærm!  Husk at møde op og 

få en dag og aften i NB’s fantastiske 

fællesskab.  
 

Jeg ønsker alle i og omkring NB en 

rigtig god sommer! 
 

                 Jesper Larsen 

    Formand Nord-Als Boldklub  
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Formanden har ordet 



U11 til superligakamp 
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Søndag d. 11. marts mødtes U11 

holdet med trænere og holdleder 

ved Nordals Hallen, da der var ind-

købt billetter til Sønderjyskes hjem-

mekamp i Haderslev mod Lyngby. 

Med højt humør gik turen nordpå 

med ankomst en lille time før kamp-

start. Inden kampen blev fløjet 

igang var der tid 

til at finde vores 

pladser og besøge 

Sønderjyskes fan-

bod samt andre 

fristende boder på 

stadion.  

Kl. 12 blev kam-

pen fløjtet igang 

og humøret hos 

NB drengene var 

højt.  

Der blev heppet, 

råbt, grinet og 

klappet. Og endnu 

bedre blev det da 

Sønderjyske kom 

foran 1-0 i første 

halvleg. 

  

Der blev desvær-

re ikke scoret fle-

re mål, men på 

trods af tåget og 

køligt vejr, forblev 

humøret i top – 

også på hjemtu-

ren i bussen, der 

lige slog et smut 

forbi McDonalds i 

Rødekro inden vi 

landede i Nord-

borg igen ca. kl. 16.   

  

Tak til NB Ungdom for at bidrage 

med bustransport – og fra trænere 

og holdleder tak til U11 drengene 

for en god tur, som vi håber vi må-

ske kan gentage igen en anden 

gang. 



 

U11 til superligakamp 
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M+32  31. maj 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 



Fest i by cup 2018 

7 

 



Lidt nyt fra arkivportalen 
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1955 - NUF puslingehold 

1965 - HIF serie 3 hold 
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Lidt nyt fra arkivportalen 

Vi håber, at vi i løbet af et par må-

neder kan melde ud, at nu har vi 

alle 19 fotos klar med navne på 

samtlige spillere! 

I Arkivportalen har vi en 

del  seniorholdbilleder fra perioden 

2010 – 2015, hvor vi mangler nav-

ne på spillerne og derfor vil vi nu gå 

i gang med, at kontakte nuværende 

og tidligere trænere for, at bede om 

deres hjælp. 

Der kommer løbede nye dokumen-

ter til og blandt de seneste kan 

nævnes et holdbillede fra HIF’s se-

niorhold 1965, NUF's puslingehold 

fra omkring 1955 eller et par fotos 

fra opførelsen og indvielsen af Nord

-Als Hallen i 1967. 

Så brug et par timer på en rund-

tur blandt Arkivportalens over 

20.000 dokumenter. 
Venligst 

Arkivgruppen  

Peter Glock,  

Anders Ebsen,  

Hugo de la Motte,  

Bent Riemer,  

Carl Erik Rasmussen 

1972 - Nordalshallen bygges 
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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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Forårssæsonen er godt i gang for 1. 

og 2. holdet. Begge hold har fået en 

god start.  

For 1. holdets vedkommende er det 

gået så godt, at de lige nu fører 

deres serie 3 pulje med 26 point. 

De er ubesejret og har en målscore 

på 25-7. Nærmeste forfølger er Løjt 

IF med 24 point. Vi krydser fingre 

for, at stillingen er den samme, når 

de sidste 4 kampe er færdigspillet, 

og det igen hedder serie 2. 

For 2. holdets vedkommende er det 

også gået godt. De ligger lige nu på 

2. pladsen i deres serie 5 pulje med 

12 point og en målscore på 30-19.  

De gode resultater har kun kunnet 

lade sig gøre med det gode sam-

menhold, kampgejst og holdånd der 

er i seniorafdelingen. 

Og ikke at glemme, den fantastiske 

opbakning fra vores trofaste fans, 

når der spilles kamp på Langesø 

Stadion. Tak for støtten. 

Med venlig hilsen 

Seniorformanden 
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Nymøllevej 8, Guderup . 6430 Nordborg 

Tel.:  7445 8590 ALS 
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 U13 liga 5 mod Bov IF 25. april 2018 
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NORD-ALS AUTOVÆRKSTED ApS 

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

Alle former for reparationer udføres! 



M+32 mod SUB Sønderborg Inter 
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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 

U9 piger 

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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Fodboldskole 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 



 

Serie 3 mod Hjordkær UIF 2 juni 2018 
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Fodboldskolen 2017 
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Liverpool fodboldskole 2018 

NB og FC Liverpool starter samarbejde! 
Vær med når Liverpool international Academy afholder fodboldskole i Nord-
borg fra d 26. juli- 28. juli 2018.  
Skolen er en af blot fire i hele landet. 
Skolen arrangeres i samarbejde med NB, men det Liverpool FC som er an-
svarlige og der kommer profesionelle trænere fra Liverpool og træner del-
tagerne i de tre dage. 
Tilmelding via nedenstående link, men vær hurtig! -det forventes at der 
bliver rift om pladserne: 

https://www.deltager.no/participant/arrangement.aspx… 
NB’s kontaktperson er Jørgen Bundgaard, tlf 40243408 som gerne svarer 
på spørgsmål om skolen 

https://www.deltager.no/participant/arrangement.aspx?id=229146&hash=2BAE324FBB0F3A561074C36A70036466
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U15 piger mod Ensted 2. maj 2018 



DBU fodboldskole 
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Vidste du, at klubben i sommerferien bliver forvandlet til én stor fodbold-

fest? Vi afholder DBU´s fodboldskole i uge 27, hvor vi fylder græsplæner-

ne med glade fodboldbørn i en hel uge med masser af nye og sjove træ-

nings øvelser. 

Er du klar til en sommerferie fyldt med fodbold? 
Vi håber ikke, at det er gået din næse forbi, at klubben i uge XX afholder 
DBU´s Fodboldskole. På fodboldskolen får du både: 

 

 En uge med fodboldtræning hver dag kl. 9.00 - 15.00 

 Nyt og forbedret træningsprogram udviklet af DBU´s Ungdomstræ-

nerteam medøvelser, der kan tilpasses den enkeltes niveau 

 Tøjsæt, SELECT-bold, drikkedunk, diplom 

 
Prisen for det hele er kun 859 kr. og du køber din billet lige 

her:www.dbu.dk/fodboldskolebillet 

https://info-dbu.dk/t/3OFC-EHGJ-BT0RX-9FIVE-1/c.aspx


 
Sporten nr. 3. 2018 udkommer i september 

Indlæg kan sendes til pc@pebbe.dk 

 


