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Tak for året der gik -  generalforsamling 2019 
Nu hvor 2019 nærmer sig så er det også ved at være generalfor-

samlingstid. Generalforsamlingen foregår denne gang fredag d. 

25. januar 2019 i klubhuset. Inden den officielle del, vil der natur-

ligvis være fællesspisning. Mere information og mulighed for til-

melding kommer på hjemmesiden og facebook i starten af det nye 

år. Jeg vil opfordre alle til, at møde op til generalforsamlingen og 

få indblik i årets gang i vores dejlige klub og samtidig også få mu-

ligheden for at få indflydelse på hvad der skal ske fremover i NB. 

Alle er velkomne 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 

2018! 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 fortsætte i 2019.  
 

Rigtig glædelig jul og godt nytår 
 

Jesper Larsen 

Formand Nord-Als Boldklub  
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Det er sørme, det er snart, det 

er jul 

Tiden flyver afsted og efteråret er 
allerede gået på hæld og fodbolden 
er rykket indendørs, selvfølgelig 
undtagen de seje som stadigvæk 
spiller lidt udenfor.  
 

Jeg håber alle i NB har haft en god 
sæson med mange gode oplevelser, 
spændende og velspillede kampe.  
 

Der har i hvert fald været gang i 
den i NB i 2018: 
 

Mange ungdomshold har været på 
tur, enten på træningslejr eller til 
stævne. Det betyder meget at vore 
børn og unge får gode oplevelser 
med fodbolden med hinanden. Det 
sker takket være de mange frivillige 
trænere og holdledere, hvorfor der 
herfra skal lyde en stor tak til jer! 
 

Et af højdepunkterne i 2018 var da 
selveste Liverpool gæstede Nord-
borg i slutningen af sommerferien, 
hvor vi sammen med Liverpool 
Football Academy arrangerede Li-
verpool fodboldskole og det i blæn-
dende solskin. Jeg er selvsagt 
enormt stolt af at det lykkedes at få 
et sådant arrangement til netop 
vores klub og endnu mere stolt over 
at det blev en stor succes med 
mange deltagere, som fik en stor 
oplevelse. Liverpool og de 5 udstati-
onerede Liverpool Academy trænere 
var meget positive over vores imø-
dekommenhed og vores omgivelser. 
Faktisk var de så glade og tilfredse, 
at de med det samme proklamerede 
at de meget gerne ville vende tilba-
ge i 2019. Og sørme om det ikke er 
lykkes at få en aftale med Liverpool 
igen i 2019! – jeg glæder mig alle-
rede til d. 1.-3. august hvor Liver-

pool fodboldskolen igen foregår i 
Nordborg.  

Det har på mange måder været et 
flot år i NB. Fest i By fik endnu en 
gang sammensat et utroligt flot 
program med noget for alle. –og 
endnu en gang gav Fest i By et flot 
regnskabsresultat som vores børn 
og unge nyder godt af. Her må jeg 
også nævne vores Lotto, som end-
nu en gang har haft et forrygende 
år og nærmest overgået sig selv og 
som derved yder et stort tilskud til 
klubbens mange aktiviteter.  
 

Julen betyder også NB julekalender 
og jeg er endnu en gang meget 
stolt over, at vi kan udgive en så 
flot kalender med så mange flotte 
præmier. Jeg håber I alle sammen 
har sikret jer en kalender. Der skal 
lyde en stor tak til alle sponsorer og 
sælgere.  

             Fortsættes næste side>> 
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Formanden har ordet 



Formanden har ordet 
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Den anden lørdag i november blev 

vores traditionelle afslutningsfest 

afholdt på Nørherredhus. 136 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. Der 

var både æresmedlemmer, trænere, 

spillere, hjælpere og ledere til stede 

og alderen spændte lige fra 16-80 

år. Det gør mig glad og stolt at vi 

formår at feste og hygge os sam-

men på tværs af alder, roller og 

vilkår. Aftenen bød naturligvis også 

på mange kåringer og uddelinger af 

priser. Aftenens fornemste NB hæ-

der gik til Thom Jørgensen, som 

fortjent blev årets NB’er 2018, 

mens Søren Sørensen modtog DBU 

Jyllands sølvnål. Læs mere om både 

Thom, Søren og de andre kåringer 

andet steds i dette nummer af 

Sporten. 
 

Nu hvor 2019 nærmer sig så er det 

også ved at være generalforsam-

lingstid. Generalforsamlingen fore-

går denne gang fredag d. 25. januar 

2019 i klubhuset. Inden den officiel-

le del, vil der naturligvis være fæl-

lesspisning. Mere information og 

mulighed for tilmelding kommer på 

hjemmesiden og facebook i starten 

af det nye år. Jeg vil opfordre alle 

til, at møde op til generalforsamlin-

gen og få indblik i årets gang i vo-

res dejlige klub og samtidig også få 

muligheden for at få indflydelse på 

hvad der skal ske fremover i NB. 

Alle er velkomne 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 2018! 

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 2019. 

   Rigtig glædelig jul og godt nytår 

              Jesper Larsen 
      Formand Nord-Als Boldklub  



 

NB’s afslutningsfest 2018 
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Nord-Als Boldklub holdt traditionen 

tro afslutningsfest for trænere, le-

dere, hjælpere, æresmedlemmer og 

seniorspillere og oldboys her hvor 

efteråret går på hæld.  
 

Festen blev holdt på Hotel Nørher-

redhus i Nordborg.  
 

Der var hele 135 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. Det store fremmøde 

vidner om et godt sammenhold i 

klubben, hvor alle nyder hinandens 

selskab.  
 

Der var to æresmedlemmer tilste-

de; Peter Glock 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: 

Årets NB’er 2018:  Thom Jørgensen  

Årets Seniorspiller 2018:    Martin Nissen  

Sæsonens fighter NB Serie 2:  Thom Jørgensen  

Sæsonens spiller NB Serie 5:  Timmo Gundel  

Sæsonens fighter NB serie 5:  Casper Svane Petersen   

Årets spiller 2018 NB Oldboys:  Nichlas Gundel  

Årets spiller 2018 NB Superveteraner:  Gunnar Carl  

Årets spiller 2018 NB Masters:  Benny Larsen  

Ved festen blev DBU Jyllands sølvnål tildelt Søren Sørensen for sin frivillige 
indsats i klubben og ved Fest i By gennem 20 år.  



Stadionspeaker stopper 
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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 

Tusind tak til Ken Wonsyld 

for 8 års speak på Langesø 

Stadion.  



U12 og U15 drengene på tur 
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Ungdomsudvalget havde betalt for 

bussen, så vi skulle selv kun betale 

for indgangsbilletten. 
 

Der var en god stemning i bussen 

på vej til kampen. Inde på stadion 

fandt vi hurtigt vores pladser, og 

herefter kunne drengene få lov til at 

handle. Der blev købt en del chips 

og drikkevarer. 
 

Kort inde kampstart blev det over 

højtalerne nævnt, at der var besøg 

af Nordals Boldklub. Også andre 

klubber blev nævnt, men vi var den 

største gruppe, og blev derfor 

nævnt først. 
 

Kampen i sig selv var lidt kedelig og 

temmelig målfattig – den endte 0-0. 
 

På vej hjem havde vi et pitstop på 

McDonalds i Rødekro. Alle maverne 

blev nu fyldt og vi kunne klare det 

sidste stræk hjem. 

Drengene havde en super tur, og 

det var hyggeligt at være afsted på 

tværs af holdene. 
 

Søren Junker, Anja Korsgaard, Mor-

ten Bødker, Dan Marc Pedersen og 

Lone Bobzin 

 



Dbu’s sølvnål 
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Søren Sørensen får DBU Jyl-

lands sølvnål 

Søren Sørensen er en rigtig NB’er 

og foreningsmand, som altid giver 

en hånd med. Søren er som person 

altid positiv og klar med et smil og 

en lun bemærkning. Derfor er Søren 

meget vellidt i og omkring Nord-Als 

Boldklub. 
 

Sørens hjerte har altid banket for 

DBU´s fodboldskole, som han har 

været en del af i samtlige de 20 år 

som NB har tilbudt skolen; heraf 15 

år som leder af skolen. Desuden er 

ikke så mange NB’ere kendt i DBU. 

Søren er med sin mangeårige kon-

takt til DBU omkring fodboldskolen, 

her blevet en kendt og værdsat per-

son. Dette kom fint til udtryk, da 

DBU i forbindelse med fodboldsko-

lens 10 års jubilæum gav NB mange 

roser med på vejen – bl.a. havde 

DBU aldrig modtaget en klage over 

vores fodboldskole. Dette var ret 

enestående. 
 

Derfor var Søren også den naturlige 

modtager da DBU over-

rakte klubben et diplom 

for 20 års samarbejde 

om fodboldskolen.  
 

Sørens store engage-

ment omkring pigefod-

bolden i Nord-Als Bold-

klub og på Als generelt, 

haft stor indvirkning på 

den positive udvikling 

pigefodbolden har gen-

nemgået. Han var en stor 

drivkraft i og også med 

til at starte pigefodbold sammen-

slutningen Team Als, som NB var en 

del af. Her var han træner og hjæl-

per i en årrække indtil det oprindeli-

ge Team Als lukkede ned. Senere 

blev han hjælper omkring pige/

kvindefodbolden i Kolding.  
 

Udover DBU’s fodboldskole og pige/

kvindefodbold så har Søren altid 

påtaget sig mange opgaver i Nord-

Als Boldklub og han siger meget 

sjældent nej. Søren har bl.a. gen-

nem mere end 10 år været barfor-

mand til klubbens byfest og halbal 

og her gør han gerne toiletter rene 

og klarer det sure arbejde. 
 

I 2010 modtog Søren NB’s fineste 

hæder med udnævnelsen som årets 

NB’er 
 

Stort tillykke til Søren med den 

flotte og velfortjente hæder!  
 

Selve overrækkelsen fandt sted i 

forbindelse med Nord-Als Boldklubs 

afslutningsfest på Nørherred hus d. 

10. november 2018.  
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Lidt nyt fra arkivportalen 

Arkivportalen besøges stadig flittigt 

og udvalget venter nu spændt på 

om vi når 50.000 besøgende i 

2018 ! 
 

I 2017 var der 48.470 besøgende 

og pr. 15.11.18 har vi haft 43.823 

gæster så kan vi holde det daglige 

snit på ca. 140 besøg skulle vi lige 

runde de 50.000. 
 

Vi prøver løbende, at føre siden a 

jour og håber, at du stadig har for-

nøjelse ved, at ”surfe rundt” blandt 

portalens mere end 20.000 doku-

menter. 
 

Der indleveres stadig  fotos fra 

”gamle dage” og vi har bl.a. modta-

get dette foto af NB’s seniorhold, 

hvor vi mangler årstallet for fotoet 

og 5 navne på de spillere der ses 

sammen med holdets træner Thor-

vald Rasmussen. 
 

Kan du hjælpe med oplysninger 

kontakter du Webmasteren Peter 

Glock. 

Thorvald’s hold 
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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 
 



Skolecup 2018  
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I weekenden d. 26.-28. oktober 

blev Skolecup 2018 afviklet i Nord-

als Idrætscenter. Skolecup 2018 var 

nr. 52 i rækken, så der er tale om 

et traditionsrigt stævne.  
 

Hele 70 hold fra 0.-9. 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 forældre fra 

Nørreskov Skolen.  
 

Skolecup 2018 blev endnu en gang 

arrangeret af Nord-Als Boldklub og 

Nordals Skolen.  
 

Vi er glade for at Nordals Sko-

len og NB endnu en gang har 

samarbejdet omkring Sko-

lecup, som vi ser som en god 

mulighed for alle klasser på 

områdets skoler, til at være 

sammen på kryds og tværs 

udenfor skoletiden. Samtidig 

er vi glade for at hjælpe med 

et så flot og traditionsrigt ar-

rangement på Nordals, siger 

stævnelederne Beth Jensen og 

Frank Andersen, som er hen-

holdsvis lærer og viceskolele-

der på Nordals Skolen og ung-

domstrænere og udvalgsmed-

lemmer i Nord-Als Boldklub.   

 

Nord-Als Boldklubs formand Jesper 

Larsen er helt enig: Vi ser det som 

en enorm stor styrke at Skolecup 

arrangeres i samarbejde med den 

lokale folkeskole. Det viser nemlig, 

at vi sammen kan skabe et fanta-

stisk arrangement og at vi er fælles 

om at skabe gode rammer for børn 

og unge på Nordals. Det kræver 

engagement at planlægge og gen-

nemføre Skolecup og det har alle de 

frivillige og specielt Beth og Frank 

udvist. Jo der er gang i den på Nor-

dals!   
 

Som noget nyt tilbød Nord-Als Bold-

klub alle U6-U8 spillere som deltog i 

Skolecup, et halvt års gratis kontin-

gent efterfølgende og indbød dem 

til åben træning. Den åbne træning 

blev en stor succes, hvor 9 nye spil-

lere mødte op og mange flere er 

naturligvis velkomne.  
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Nymøllevej 8, Guderup . 6430 Nordborg 

Tel.:  7445 8590 ALS 
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 Gavekort sæson 2018 

 

Stort tillykke til vores trofa-

ste tilskuer Bikse som vandt  

årspræmien på 3000,- kr. til  

Kvickly Nordborg. 
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NORD-ALS AUTOVÆRKSTED ApS 

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

Alle former for reparationer udføres! 



Årets NB’er 2018 
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Årets NB’er 2018 
Thom Jørgensen 

  Thom Jørgensen er en rigtig NB’er. 
 

At være en rigtig NB’er er en følelse 

og et tilhørsforhold, 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. Dette passer indiskutabelt 

på Thom og foruden at give en 

hånd med, så tager Thom altid ger-

ne ansvar. Lige fra 

begyndelsen af sin 

frivillige-karriere i 

NB har han været 

utrolig initiativrig 

og i starten måtte 

han ind i mellem 

”bremses”, men 

det vendte han 

som regel til noget 

positivt, nemlig 

ved at komme 

med en endnu 

bedre idé.  
 

Gennem de sene-

ste 9 år er han 

gået forrest og det i mange hense-

ender i Nord-Als Boldklub. Således 

har Thom været forgangsmand og 

initiativtager til meget i klubben og 

heraf kan bl.a. nævnes: Sørget for 

at alle klubbens hold har fået nyt 

spillersæt gennem de seneste 3 år, 

igangsat kampprogrammet som 

siden 2010 er blevet solgt ved klub-

bens 1. holds kampe, igangsætter 

af NB´s nuværende sponsoraftale 

med OK benzin, konstruktion af 

skabe i kælderen, forgangsmand for 

nye arbejdsgange ved Fest i By , 

den seneste ungdomstræner for et 

U17 hold i klubben mm.  

Både på og udenfor banen er Thom 

en fighter, som altid knokler og 

kæmper alt hvad han kan også når 

det gør rigtig ondt. Han tilsidesæt-

ter gerne sig selv, sin fritid og til 

tider sit helbred for at gøre klubben 

godt. På banen har han siden han 

vendte tilbage til 

NB for ca. 10 år 

siden, været en af 

dem man nødigt vil 

spille imod. Han har 

som ovenfor be-

skrevet altid tilside-

sat sig selv og ofret 

sig for holdet og 

forsøgt at trække 

sine holdkammera-

ter med. 
 

Det er ikke kun på 

banen at Thom al-

drig har sagt nej til 

det sure arbejde. 

Han gerne tager en rengøringstjans 

og mange timers arbejde ved NB 

arrangementer som Fest i By, halbal 

eller andet. Derudover har han som 

sponsorformand siden 2015 spadse-

ret adskillige kilometer frem og til-

bage og ud ind af forretninger for at 

indhente sponsorkroner til klubben. 

I dette arbejde er intet heller for 

småt for Thom.  

               Fortsættes side 18>>> 
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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 

Futsal herresenior 25. nov. 2018 

http://www.ok.dk/
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Årets NB 'er 2018 

Thom Jørgensen 
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Årets NB’er 2018 

Han har hentet sponsorater på bol-

de, buketter, bilvaske og ikke 

mindst indhentet store beløb som er 

kommet alle hold i klubben til gode i 

form af nyt spillertøj.  
 

Bl.a. derigennem er han blevet et 

kendt og respekteret ansigt i såvel 

NB som i Nordborg og omegn. 
 

Thom er en rigtig foreningsmand 

med en masse energi, hjertet på 

rette sted og så gør han altid sit 

arbejde ordentligt. Jeg har stor re-

spekt for hans person og hans ar-

bejde i Nord-Als Boldklub.   

Stort tillykke til Thom Jørgensen 

med udnævnelsen til årets NB’er 

2018      

Jesper Larsen 

Formand Nord-Als Boldklub 



Fodboldåret 2018 senior 
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Så sluttede udendørssæsonen 2018 

for NB`s seniorherrer. 
 

En sæson, som mindede lidt om den 

forrige. Forårssæsonen sluttede på 

fornemste vis for klubbens 1. hold i 

serie 3. De vandt deres pulje, og 

indløste derved ”igen”, deres billet 

til serie 2. Efterårssæsonen flaskede 

sig ikke helt efter vores mål som 

var at blive i serie 2. Lidt meget øv 

bøv, når man kunne se, at puljen 

var meget jævnbyrdig, alle kunne 

slå alle, men vi manglede igen hel-

det og skarpheden til at score de 

mål, som skulle give os pointene til 

at blive i serie 2. Men som der blev 

sagt forrige gang, så må vi op på 

hesten igen og kæmpe os tilbage. 
 

For vores 2. hold, som spillede i 

serie 5, blev det ”igen” en forårssæ-

son, hvor holdet sluttede som 2`er i 

puljen. En lidt kedelig afslutning, da 

de vandt de sidste 4 kampe uden at 

stille op. Puljen var præget af man-

ge kampe afbud. Og ikke nok med 

det, så manglede de kun 3 mål me-

re på kontoen for at rykke op i serie 

4, som bedste 2`er Men det, som 

ikke lykkedes for holdet i foråret, 

blev endelig en realitet da efterårs-

sæsonen var færdigspillet. Endelig 

var vi at finde i serie 4. Vi sluttede 

som en af de bedste 2`er og det 

gjorde, at vi rykkede op, SÅDAN. 
 

Så det bliver helt spændende at 

prøve kræfter med serie 4.  

Drengene er max. klar. 
 

Jeg vil også lige sige tak til vores 

fans, som trofast møder op til 1. og 

2. holdets hjemmekampe. Stor ros 

for deres opbakning.  

Vi ses igen, når forårssæsonen 

2019 skydes i gang. 
 

Til slut vil jeg ønske seniorafdelin-

gen og Deres familier en glædelig 

jul og et godt nytår 
 

På gensyn i 2019 

Lars Møllerskov 

Seniorformand 
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Fodboldskolen 2019 

Så er vi gået i gang med forberedel-

serne til DBU Fodboldskole 2019, 

som vi afvikler i folkeskolens som-

merferie i uge 27, fra d.1 til 5. juli 

2019. I år er der åbnet op for en 

ekstra årgang, så vi kan tilbyde 

Fodboldskole for alle drenge og pi-

ger i aldersgruppen 6-14 år, dvs. 

fra årgang 2004 – 2012. 
 

Vi har netop også startet en Face-

bookside for vores Fodboldskole – 

den hedder ”DBU Fodboldskole – 

Nord-Als B”. Jeg vil opfordre jer alle 

sammen til at give os et ”synes-

godt-om”, så I kan følge med i klar-

gøringen til Fodboldskolen og se 

billeder fra afviklingsugen. 
 

Som nogen af jer nok allerede ved, 

så har Søren Sørensen valgt at tak-

ke af efter 20 års tro tjeneste i for-

bindelse med Fodboldskolen, først 

som træner, sidenhen har Søren 

været skoleleder i 15 år. Som an-

derkendelse for Sørens mangeårige 

arbejde for fodbolden har DBU Jyl-

land, fortjent, tildelt ham DBU Jyl-

lands Sølvemblem. Det er derfor 

meget store sko at jeg i samarbejde 

med Palle Søgaard nu skal udfylde 

som ny skoleleder efter Søren. 
 

En uge på DBU’s Fodboldskole er 

proppet med fodbold, fællesskab og 

fantastiske oplevelser. 
 

Alle deltagere på Fodboldskolen bli-

ver iklædt et superflot spillersæt fra 

hummel, bestående af både t-shirt, 

shorts og fodboldsokker. Desuden 

vil deltagerne som altid få udleveret 

en fodbold fra Select, en drikkedunk 

og et DBU Fodboldskole diplom. 

Herudover vil alle deltagere på Fod-

boldskolen få et stykke frugt hver 

dag.  
 

Billetsalget til DBU Fodboldskole 

2019 starter tirsdag d.4 december 

kl.10 og koster 869 kr. inkl. Billet-

gebyr, og sælges efter ”først-til-

mølle-princippet”. Tidsnok til at væ-

re den perfekte julegave!  
 

Vi arbejder i øjeblikket på at få 

istandsat et besøg i løbet af ugen 

fra to af SønderjyskE’s spillere fra 

Superliga-truppen.  
 

Spørgsmål til DBU Fodboldskole kan 

rettes til mig pr. mail på ke-

vin@mwerner.dk eller på vores Fa-

cebookside via Messenger.  
 

Både Palle, trænere, trænerassi-

stenter og jeg selv, glæder os rigtig 

meget til en super god uge! 

Kevin Werner 
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Årets julegaveidé til det fod-

boldglade barn:  
 

Liverpool fodboldskole igen i Nord-

borg!  

-denne gang 1.-3. august 2019 
 

Det er med stor stolthed at NB kan 

offentliggøre at vi endnu en gang 

samarbejder med Liverpool FC.  

NB og Liverpool indbyder hermed til 

fodboldskole i Nordborg d. 1.-3. 

august 2019.  

OBS skolen er for årgang 2013 til 

og med 2004.  

Liverpool FC er ansvarlig for det 

sportslige indhold og gennemførel-

sen af skolen. 

Skolen arrangeres i samarbejde 

med Nord-Als Boldklub. 
 

Så har du lyst til en unik fodboldop-

levelse med fed og kvalificeret træ-

ning så tilmeld dig allerede nu!  

 

Tilmelding via dette link:  
 

https://www.deltager.no/

liverpool_fodboldskole_-

_nordborg_1-

3_august_2019_01082019 

 

     Spørgsmål kan rettes til:  

Jørgen Bundgaard tlf 40243408 

https://www.deltager.no/liverpool_fodboldskole_-_nordborg_1-3_august_2019_01082019
https://www.deltager.no/liverpool_fodboldskole_-_nordborg_1-3_august_2019_01082019
https://www.deltager.no/liverpool_fodboldskole_-_nordborg_1-3_august_2019_01082019
https://www.deltager.no/liverpool_fodboldskole_-_nordborg_1-3_august_2019_01082019


24 
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Sæsonen 2018 har været et rigtig 

godt år for Oldboys holdene, vi fik 

intet mindre en 2 

regions vindere 

M+55 og M+32.  

Det kan vi kun væ-

re rigtig stolte af. 

Ser allerede nu 

frem til næste sæ-

son, som jo er et 

jubilæums år, 50 år 

med Nordals Bold-

klub.  

Det bliver rigtig 

godt med alt det 

der skal ske. Vi skal 

ud og spille en 

masse god bold, og 

en masse andet hygge. Traditionen 

tro starter vi op engang i foråret 

med Bundgaard Cup, mere info om 

det i det nye år 

Tak for en god afslut-

ningsfest, specielt tak 

for den gode opbak-

ning, til festen fra hele 

Oldboys afdelingen, 

det er sgu hyggeligt 

når de gamle giver den 

gas. 

 

 

        

      Glædelig Jul & Godt Nytår 

             Jakob Steinvig  

Bagerste f.v.: Kurt Nissen, Frank Lennart Petersen, Gunnar Carl, Hans Jørgen Loren-

zen, Benny Larsen, Kieran Daly, Jesper Kirkegaard 

Forreste f.v.: Thorsten Sacha, Myles Downey, Bjarne Hansen, Jens Nissen   
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Så sidder vi igen med årets sidste 

udgave af Sporten, som tiden dog 

løber. 
 

Løber gør også alle de unge fod-

boldspillere som vi har i vores dejli-

ge klub, om det er drenge eller pi-

ger, så bevæger de sig op til flere 

gange om ugen - de får pulsen op, 

de dyrker det sociale sammenhold, 

de griner og nogen gange også 

græder SAMMEN.  
 

De udvikler deres fysik og deres 

menneskelige egenskaber, på en og 

samme tid - kan man ønske sig me-

re som forældre ? 
 

Årets gang i NB´s ungdoms afde-

ling indebærer mange forskellige 

ting og arbejdsopgaver, men vi har 

heldigvis rigtig mange hjælpere og 

trænere, som jeg vil her sige mange 

tak til , tak for den store indsats 

som i har ydet. Uden jer havde vi 

ikke nogen ungdomsafdeling. 
 

I år har vi også kunne byde velkom-

men til endnu et pigehold i klubben,  

 

så vi nu har 4 pigehold, det er vi lidt 

stolte af. 
 

Det styrker altid en klub når vi både 

har mange piger og mange drenge 

sammen om en fælles interesse - 

nemlig fodbolden. 
 

Vi har også som noget nyt i år, haft 

besøg af 5 ungdoms trænere fra 

selveste Liverpool F.C. som i 3 da-

ge viste børn i alle aldre hvordan 

man træner i Liverpool. Vores egne 

trænere var med som frivillige hjæl-

pere, men jeg tror bestemt også at 

de fik en masse inspiration med 

hjem. ( vi har også fået Liverpool 

fodboldskole til Nordborg i 2019 ). 
 

Jeg vil til slut benytte muligheden 

for at sige tak til NB´s bestyrelse, 

fest-i-by og Lotto, som i høj grad er 

med til at give os de muligheder vi 

har i NB ungdom. 
 

Vi ses på banerne i 2019 
 

Jørgen Bundgaard  

Ungdomsformand 

Generalforsamling 

 

Husk generalforsamlingen 2019  

afholdes d. 25. januar 

Nærmere info omkring tilmelding  

og  tidspunkt informeres på  

hjemmeside og Facebook. 



 
Sporten nr.1. 2019 udkommer i  februar  

Indlæg kan sendes til pc@pebbe.dk 

 

 

   Efterårs-version – den formelle 

   Sæt kryds i kalenderen 

   Lørdag den 11.  november  

på Hotel Nørherredhus 

  

 

 

 

Nord-Als Boldklub  

ønsker alle  

sine medlemmer  

og deres familie, 

venner af klubben,  

annoncørerne og  

sponsorerne 

Glædelig Jul og Godt Nytår 


