
Nord-Als Boldklub’s klubblad - 50. årgang - Nr. 1. feb. 2019 

Nord-Als Boldklub 50 år 
I år fejrer NB sit 50 års jubilæum, hvilket er en begivenhed som 
mange ser frem til.  

Bestyrelsen har gennem 2018 arbejdet med, hvordan jubilæet 
skulle markeres og fejres. Bestyrelsen blev hurtigt enig om, at 
jubilæet skulle markeres gennem hele 2019 og der skulle være 
arrangementer for alle i og omkring klubben. Mangfoldigheden i 
NB må tilgodeses også ved markeringen af jubilæet. For nuvæ-
rende har bestyrelsen lagt sig fast på følgende begivenheder og 
tiltag, ret til ændringer forbeholdes:  

Desuden arbejdes der på en sommerkamp på Langesø Stadion 
hvor Sønderjyskes Superliga hold gæster Nordborg.  
 

Glæd dig! Og følg med på facebook og i pressen omkring ovenstå-
ende arrangementer.  

 Udarbejdelse af jubilæumsbog; udkommer ultimo oktober.  

 Gave til alle ungdomsspillere 

 Foredrag med Jan Mølby d. 9. maj i Nordals Idrætscenter  

 Udvidet NB dag 

 Markering af jubilæet i bybilledet 

 Jubilæums lottospil 

 Jubilæumsfest på Nørherredhus d. 9. november  

 Reception i Nordals Idrætscenter d. 23. november 

 Jubilæums/retro halbal i Nordals Idrætscenter d. 26. decem-
ber 

Ved generalforsamlingen den 25. 

januar 2019 tog NB hul på jubilæ-

umsåret ved at uddele smagsprøver 

på jubilæumsvinen.  

De tre æresmedlemmer, Peter Glock, 

Carlo Meyer og Poul Lyngkilde  

smagte for og godkendte vinen inden 

resten af forsamlingen fik et glas.  
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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 



Jubilæumsår  

Vi er nu allerede godt inde i 2019 

og bolden ruller enten inden – eller 

udendørs for de fleste hold. Jeg hå-

ber at I alle sammen er kommet 

godt ind i det nye år og at I alle er 

klar til endnu et NB år. 2019 er et 

helt specielt år for NB, det er nemlig 

året hvor NB fylder 50 år.  
 

Jeg ser meget frem mod et 2019, 

hvor det til november er 50 år siden 

at sammenlægningen af NIF og HIF 

dannede Nord-Als Boldklub efter 

den stiftende generalforsamling på 

hotel Nørherredhus. Det er derfor 

også en selvfølgelighed at jubilæet 

bl.a. markeres med en stor fest alle 

nuværende og tidligere NB’ere d. 9. 

november på netop hotel Nørher-

redhus. Når jeg skriver bl.a. så er 

det fordi jubilæet markeres flere 

gange i løbet af 2019 og der vil væ-

re noget for alle. Det har ligget be-

styrelsen meget på sinde at jubilæ-

et skal fejres gennem hele året og 

alle i og omkring klubben skal føle 

sig som en del af jubilæet.  

Læs mere om planerne for jubilæet 

andets steds i dette nummer af 

Sporten.   
 

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 43 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: 
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Formanden har ordet 

Fortsættes næste side>> 

Formand Jesper Larsen –

generalforsamlingen 2019 



Formanden har ordet 
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Ved årets udgang havde NB 252 

aktive fodboldspillere, hvilket er en 

lille nedgang på blot 3 spillere set i 

forhold til samme tidspunkt i 2017. 

Medlemstallet har siden 2014, hvor 

det lå på 265, ligget stabilt. Det 

skyldes en stor indsats i alle afdelin-

ger for at fastholde de nuværende, 

men også tiltrække nye spillere. 
 

DIF og DGI har fra 2018 indført en 

ny måde at indrapportere medlems-

tal på, hvilket betyder at alle som 

har været medlem i 3 måneder tæl-

les med, også selvom de ved indbe-

retningstidspunktet er udmeldt. 

Denne indberetningsmetode skaber 

et billede af hvor mange fodbold-

spillere der findes i den enkelte klub 

på et helt kalenderår. NB’s indbe-

retning til DIF og DGI var på 314 

medlemmer, hvilket kunne sige no-

get om at NB i hvert fald formår at 

tiltrække mange fodboldspillere, 

men også at det ikke altid lykkes at 

fastholde dem. Rekrutteringen af 

nye spillere fungerer godt i alle af-

delinger og forskellen på de to tal 

behøver ikke at betyde at NB ikke 

længere formår at fastholde spiller-

ne. 
 

Forskellen på de to tal har flere år-

sager og nogle af disse skyldes pri-

oriteringer, oprydning og flere sta-

bile spillere på holdene. Hvad priori-

teringer angår, så havde NB i efter-

året 2018 et lukket senior tredje 

hold; NB 3 i serie 6. Dette hold blev 

imidlertid efter gensidig aftale luk-

ket ned, efter sidste kamp i efter-

året. Denne kamp medførte en di-

sciplinærsag mod klubben, som jeg 

vil omtale nærmere andet steds i 

denne beretning. Desuden har NB’s 

old boys afdeling specielt i efteråret 

2018 brugt langt færre spillere til 

kampe end tidligere år, hvilket blot 

tyder på at holdene er blevet mere 

stabile, hvilket også har kunnet ses 

på de sportslige resultater. Sidst 

men ikke mindst er der gennem 

året blevet foretaget en grundig 

oprydning i vores medlemsdata-

base, som er grundlag for vores 

optælling af medlemmer og vores 

indberetning til DIF og DGI.  
 

Drenge årgang 2006 27 % spiller 

fodbold i NB (34 % i 2017) 

Drenge årgang 2003 og 2004 41 % 

spiller fodbold i NB (37 % i 2017) 

Piger årgang 2005 og 2006 18 % 

spiller fodbold i NB (23 % i 2017 

Drenge årgang 2009 47 % spiller 

fodbold i NB (33% i 2017 
 

Ovenstående tal fra 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 2018, tilbød 

ungdomsafdelingen et halvt års gra-

tis kontingent til alle nye drenge 

spillere i U6-U8, som startede efter 

Skolecup. Det gav en håndfuld nye 

medlemmer og det er bl.a. tiltag 

som dette, som er med til at til-

trække nye spillere. 



 

Formanden har ordet 
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NB kom ud af 2018 med et over-

skud på 23.422 kr., hvilket er 

yderst tilfredsstillende også når det 

bemærkes at bestyrelsen havde 

budgetteret med et underskud på 

små 46.000 kr. Den store positive 

difference på resultat og budget 

skyldes primært to indtægtskilder 

som var ekstraordinært høje i 2018. 

NB’s lottospil har i 2018 været en 

enestående indtægtskilde og har 

afleveret hele 167.304 kr. Det er et 

enormt stort afkast, som må tilskri-

ves de frivillige omkring lottospillet 

som onsdag efter onsdag yder en 

stor indsats og som får spillet til at 

køre. Den anden indtægt som over-

raskede positivt var det kommunale 

tilskud fra Sønderborg Kommune. 

Tilskuddet udregnes hvert år efter 

en fordelingsnøgle, hvorfor det kan 

svinge fra år til år. Det kommunale 

tilskud endte på 60.486 kr., som 

bl.a. godtgør uddannelse af træne-

re, som NB i 2018 brugte hele 

50.000 kr. på. Det ligger bestyrel-

sen meget på sinde at klubbens 

trænere får mulighed for og bliver 

uddannet, da vi tror på at kvalitet 

hos trænerne er med til at fastholde 

ungdomsspillere. Således gennem-

gik 7 NB trænere DBU’s B1 kursus i 

foråret 2018. Det er vigtigt for mig 

at bemærke at NB gennem 2018, 

ikke har sparet på udgifter. Ved ud-

gangen af 2018 havde NB en for-

mue på 831.642,24 kr. Klubben har 

en sund økonomi og er godt rustet 

til fremtiden.  

Jeg vil glæde mig til at følge alle i 

NB i 2019 og så glæder mig til at 

hilse på og snakke med så mange 

af Jer som overhovedet muligt. –og 

har du en god idé til nye tiltag, for-

bedringer eller ønsker du at være 

frivillig, så prik mig eller et andet 

bestyrelsesmedlem på skulderen, vi 

har altid tid til en snak!  
 

Jeg ønsker alle en rigtig god forårs-

sæson 
 

                          Jesper Larsen,  

      Formand Nord-Als Boldklub  

NB’s yngste til Maliq Cup 27. januar 



Seniorherrer futsal 
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JUBILÆUM 



U13 drengene regionsmestre 
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U13-drenge vinder regionsme-

sterskaberne i futsal 

De seneste to sæsoner har vores 

nuværende U13-14 drenge spillet 

futsal i indendørssæsonen. Begge år 

har vi vundet turneringen suverænt, 

i denne sæson med maksimumpoint 

efter tre turneringsrunder. Derfor 

blev vi inviteret til regionsmester-

skaberne i Tønder lørdag d. 26. ja-

nuar, hvor vi skulle møde 2-eren fra 

vores egen række, Løjt, samt de to 

SUB-hold, der vandt parallelræk-

ken. Efter en koncentreret og flot 

indsats vandt vi mesterskaberne 

med tre sikre sejre og fik fortjent 

overrakt guldmedaljerne.  

Godt gået drenge! 

Fra venstre: Jonas Shafi, Lasse Andersen, Noah Holm-Petersen, Denis 

Anghel, Nicklas Brander, Omar Al Younes, Mathias Christensen, Anders 

Clemensen og Elvijan Abdulovic  

BUNDGAARD   

Sport & Tøj CUP 2019 
Lørdag d. 30. marts kl. 13.00 

Ved Nordals Idrætscenter.  

For oldboys, veteraner, superveteraner og masters 

50 års jubilæumspris  

Deltagergebyr 50,00 kr. 

Tilmelding til Alfred hansen mobil 22 50 37 50 

Se hele indbydelsen på NB’s hjemmeside 

Bundgaard Cup 



Seniorafdelingen 2019 
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Vi kan nu igen prale lidt af, at vi har 

fået seniordamefodbolden tilbage i 

seniorafdelingen. 

Det er klubbens U-18 piger, der pr. 

1. januar 2019 er rykket op fra ung-

domsafdelingen. 

Velkommen til Jer. Vi glæder os 

meget til samarbejdet. 
 

Seniorherrerne var igen i år repræ-

senteret med 2 hold i futsalturnerin-

gen 2018/2019. Begge hold kvalifi-

cerede sig via deres 2. pladser i tur-

neringen videre til Region 4`s Kval. 

stævne i Tønder. Tønder blev dog 

endestation for begge Team`s, men 

de er klar igen, når futsalsæsonen 

2019/2020 starter op. 

Tirsdag d. 29. januar kl. 19.00 var 

datoen, hvor seniorherrerne starte-

de deres forårssæson 2019. Efter 1 

times træning, var der spillermøde i 

klubhuset. 

Begge hold går en spændende sæ-

son i møde. 1. holdets store opgave 

bliver, at få sammensat et stærkt 

team, som gerne når sæsonen fløj-

tes af, igen er at finde i serie 2, 

hvor de hører hjemme. 
 

For 2. holdets vedkommende bliver 

det, at de igen skal prøve kræfter 

med serie 4 fodbold efter en del års 

fravær. Det bliver spændende og 

jeg er ikke i tvivl om, at de vil gøres 

deres for at vise, at de godt kan 

være med der. 

Held & lykke til begge team`s. 
 

Allerede nu kan jeg fortælle, at der 

er kommet en del nye/gamle ansig-

ter til klubben, og det er noget vi er 

meget glade for i afdelingen. Vel-

kommen til jer. 

Og til alle vores trofaste tilskuere 

derude, vi ses, når forårssæsonen 

2019 fløjtes igang. 

 

Lars Møllerskov,  

Seniorformand 
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Seniorafdelingen 2019 

Der er planlagt følgende trænings-

kampe: 
 

1. holdet 

Lørdag d. 2. marts kl. 12.15 mod 

Gråsten på kunst i Guderup 
 

Søndag d. 10. marts kl. 11.30 ude 

mod SUB på kunst v/SFS hallen 
 

Søndag d. 17. marts kl. 13.00 

hjemme mod SUB  
 

Lørdag d. 23. marts kl. 12.15 mod 

Midtals IF på kunst i Guderup hvis 

vejret tillader det, så muligvis på 

græs v/Nordals Idrætscenter 

2. holdet: 

Lørdag d. 9. marts ude mod BNS 

kl. 15.00 i V. Sottrup 
 

Lørdag d. 23. marts kl. 14.15 

hjemme mod Hørup UI 
 

Træningstider for seniorherrer/

damer: 

Seniorherrer:  

Tirsdage kl. 19.00-21.00 v/hallen)  

Torsdage kl. 18.30-20.00 i Guderup 
 

Seniordamer:  

Tirsdage og torsdage fra kl. 17.30-

19.00 på lysbanen v/hallen 
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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 
 



Jan Mølby  
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Nymøllevej 8, Guderup . 6430 Nordborg 

Tel.:  7445 8590 ALS 
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 U12 drenge 20. januar 
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NORD-ALS AUTOVÆRKSTED ApS 

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

Alle former for reparationer udføres! 



DBU’s Fodboldskole 2019 
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• 5 dage med sved på panden og smil på læben 

• En lækker tøjpakke fra hummel med T-shirt, shorts og strømper 

• En fodbold fra Select 

• Drikkedunk 

• Muligheden for at få nye og gode venner 

BILLETSALGET TIL DBU FODBOLDSKOLE ER SPARKET I GANG 

Nord-Als Boldklub holder DBU Fodboldskole i uge 27, og billetsalget er 

sparket i gang! 

DBU Fodboldskole er for alle drenge og piger fra årgang 2004-2012.  

Prisen for det hele er kun 869 kr. og du kan købe din billet lige her:  

fodboldskole.dbu.dk 
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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 2018 

http://www.ok.dk/
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Årets NB 'er 2018 

Thom Jørgensen 
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Ungdomsudvalget 

Nye ansigter i Ungdom – Vel-

kommen til Beth og Frank 

I slutningen af 2018 blev Ungdoms-

udvalget udvidet med hele to nye 

medlemmer, da Beth Dybsø Jensen 

og Frank Andersen takkede ”ja” til 

at blive en del af Ungdom. 

Vi stillede Beth og Frank et par 

spørgsmål om hvorfor de gerne vil 

være med i Ungdom, og har sam-

menfattet deres svar her: 

Jeg synes, der er et rigtigt godt sammenhold i 

klubben, og det gør at jeg har lyst til at give 

en ekstra hånd med. I kraft af mit arbejde 

som lærer på Nordals Skolen, har jeg dagligt 

kontakt med mange børn, og jeg føler at jeg 

kan være med til at gøre en forskel og der-

med bakke op om og udbygge fællesskabet.  
 

Det er vigtigt at de unge mennesker går op i 

noget, og er glade for det de laver. Fælleska-

bet i en klub som NB hjælper børn og unge i 

hverdagen, og gør at de har det godt.  
 

Derudover kan jeg rigtigt godt lide de sociale 

arrangementer, der bliver afviklet i klubben, 

og jeg er sikker på at vi får mange flere ar-

rangementer fremover.  Beth Dybsø Bebensee Jensen  

Bui Maliq Cup 2019 



Ungdomsudvalget 
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Jeg er træner for U13-14 drengene, og har der-

for min daglige gang i klubben. Derudover er 

jeg også lærer på Nordals Skolen, og kender 

mange af de unge mennesker, der kommer i 

klubben. En rolle i Ungdom lå ligesom til højre-

benet.  
 

Jeg er dybest set bare interesseret i, at der er 

noget at komme efter for børn og unge på Nor-

dals. Og da Nordals Boldklub er den største af 

de tilbageværende idrætsforeninger for børn og 

unge i området, drejer det sig om at gøre klub-

ben så attraktiv og synlig som muligt i lokalom-

rådet, så den bliver et naturligt sted at gå hen. 

Det kan jeg være med til at gøre ved f.eks. at 

lade fodboldklubben få en plads på vores skole og lade skolen få en plads i 

fodboldklubben. Derfor er jeg med til at arrangere den årlige Skole Cup i 

fodbold, og derfor har jeg været med til at starte en fodboldlinje på sko-

len, alt sammen i et tæt samarbejde mellem Nordals Skolen og Nordals 

Boldklub.  

Frank Andersen 

Bui Maliq Cup 2019 
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Generalforsamling 2019  

Fredag d. 25. januar afholdt Nord-

Als Boldklub sin ordinære general-

formsaling i NB’s klubhus. Hele 43 

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 tre 

æresmedlemmer, nemlig Peter 

Glock, Carlo Meyer og Poul Lyngkil-

de. 
 

Et deltagerantal på hele 43, 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 allerhøjeste grad også 

rummer. Som afslutning på den 

officielle del, blev der traditionen tro 

serveret lagkage og kaffe og trukket 

lod i NB´s støttemedlemslotteri. 

Desuden var der smagning af NB’s 

50 års jubilæumsvin.  
 

Medlem af ungdomsudvalget Claus 

Boysen blev valgt som dirigent og 

skulle dermed styre forsamlingen. 

Dette klarede han 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 haft i 2018 med 

Liverpool FC, Nordals Skolen og FC 

Sønderborg. Senere fremlagde han 

projektbeskrivelse for en multiarena 

med kunstgræsbane i Nordborg og 

afslutningsvis afslørede han NB’s 

planer for markering af klubbens 50 

års jubilæum i år. NB vil markere sit 

jubilæum på mange forskellige må-

der og via et hav af aktiviteter gen-

nem 2019.  
 

Senere lagde ungdomsformand Jør-

gen Bundgaard vægt på ung-

domsafdelingens store aktivitetsni-

veau og mange frivillige kræfter. 

Herefter var det seniorformand 

Lars Møllerskov og oldboysfor-

mand Jakob Steinvigs tur, hvoref-

ter kasserer Michael Werner frem-

lagde et flot regnskab med over-

skud for 2018, samt budget og kon-

tingentsatser for 2019.  
 

Der var nyvalg til Jacob Sigsgaard 

som afløser Mikael Kjærgaard som 

bestyrelsesmedlem.   

Dirigent Claus Boysen 



I øvrigt var der genvalg til:    
 

Formand Jesper Larsen 

Seniorformand Lars Møllerskov 

Bestyrelsesmedlem Anders Ebsen 

Suppleant Poul Erik Antonisen 

Revisor Carlo Meyer 

Revisorsuppleant Hugo de la Motte 

Ungdomsudvalgsmedlem Jan Wind 
 

Tillykke med valg og genvalg.  
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Generalforsamling 2019  

Bestyrelsen 2019 

Formand  Jesper Larsen 

Kasserer   Michael Werner 

Ungdomsformand  Jørgen Bundgaard 

Seniorformand  Lars Møllerskov 

Oldboysformand   Jakob Steinvig  

Bestyrelsesmedlem   Jakob Steinvig  

Bestyrelsesmedlem   Anders Ebsen 

Bestyrelsesmedlem   Ken Christiansen 

Bestyrelsesmedlem   Thom Jørgensen 

Bestyrelsessuppleant   Poul Antonisen 

Bestyrelsessuppleant  Ken Wonsyld 
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Liverpool fodboldskole 



Liverpool fodboldskole 
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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


 
Sporten nr.2. 2019 udkommer i  juni  

Indlæg kan sendes til pc@pebbe.dk 

 

 


