
~Nordalsboldklub
markerer på tirsdag
sit 10 års jubilæum

Står i dag som en stærk klub med 417 medlemmer
og 22 hold spændende fra/serie II til puslinge

Nordals boldklub har på tirs-
dag den 13. november bestået i
10 år, og selvom det kun er et
»lille« jubilæum, så ønsker
klubbens styrelse meget natur-
ligt alligevel at markere dagen,
hvilket sker i form af en recep- .
tion i klubhuset kJ. 18 tirsdag
aften.
Og der er nemlig en god

grund til at markere dagen, for
i dag har Nordborg boldklub
en ganske stærk og central pla-
cering, når det gælder fodbold
på Als.
Klubben tæller i dag 417

medlemmer, og den stiller i alt
~2 hold spændende fra serie
II-hold til puslinge.
Stiftelsen af Nordals bold-

klub fandt sted den 13. novem-
ber 1969, og klubben blev fak-
tisk til efter udtrykkelige øn-

sker og krav herom fra spiller-
nes side.
Gennem flere år havde der

været talt om at »sammen-
lægge« .. fodboldafdelingerne i
Nordborg idrætsforening og
Havnbjerg idrætsforening,
men modstanden herimod var
for stor - og især fra Nordborgs
side.
I forbindelse med et »Fest-i-

by«-arrangement blev der imid-
lertid sammensat et hold af de
bedste fra de to nævnte klub-
ber, og dette hold ydede så-
danne præstationer,. at spil-
lerne helt oplagt selv begreb
værdien i en sammenlægning.
På baggrund af spillerønsket

blev der derfor nedsat et ud-
valg, som skulle stile mod eta-
blering af een fodboldklub på
Nordals, og i dette udvalg sad

betegner nu
eforhold som
ientligt bedre
tk til Chr. Lassen for den gode
,han driver klubhuset på

Han tilføjede, at der har væ-
ret en del diskutioner om, hvor- .
vidt der skal være grusbaner og
lysanlæg. En konsulent fra det
rådgivende ingeniør firma, der
har stået for anlæggets opbyg-
ning, har på et møde frarådet
opsætning af lysanlæg fra star-
ten, idet man ellers vil opleve
en hurtig ødelæggelse af de nye
baner. Chr. Jørgensen bemær-
kede, at den indstilling kunne
man gå med til, for man har nu
i mange år arbejdet med øde-
lagte baner, hvorfor det ville
være helt tosset straks. at øde-
lægge også de nye.

F{)Tm<lnnen udtalte herefte

klubbens nuværende formand,
Chr. Jørgensen, det nuværende
styrelsesmedlem Viggo Lyng-
kilde samt Børge Hald. De tog
initiativet til den nye klubdan-
nelse, der som nævnt fandt sted
i år for 10 år siden.
Den første styrelse bestod af

formanden, Byrge Jensen, kas-
sereren Peter Hansen, Børge
Hald, Ib Andresen, Gunnar
Eriksen, Viggo Lyngkilde og
Chr. Jørgensen.
Gennem samtlige 10 år har

Peter Hansen på fornemste
måde varetaget kassererhver-
vet, og formanden af i dag,
Chr. Jørgensen, har på nær et
par års pause ligeledes været
med gennem alle årene.
Det første år rykkede den ny-

stiftede klubs bedste hold op i
Serie III, og det var faktisk
netop dette mål, man stilede
efter med sammenlægningen.
Senere kom der dog - som i alle
klubber - lidt af en nedgangs-
periode, hvor holdet rykkede
ud af Serie III. Det vendte dog
snart tilbage til serien, og i år
lykkedes det altså at rykke op i
Serie II, hvor hidtil aldrig et
nordalsisk hold har været, ja,
På hele Als udenfor Sønder-
borg har kun Lysabild en gang
været repræsenteret i denne.se-
rie.
I forbindelse med jubilæet

udtaler formanden Chr. Jør-
gensen sin store glæde over, at
klubben aldrig har manglet le-
deremner , samt over at den ny-
der en stærk opbakning fra for-
ældrenes side.
l jubilæumsåret består sty-

relsen af Chr. Jørgensen;-næst-
formanden og formand for
ungdomsafdelingen Peter
Clock, kassereren Peter Han-
sen, sekretæren Bent Riemer og
Wolfgang Saxer.
På torsdag den 15. november

holder klubben i øvrigt sin år-
lige generalforsamling, og i af-
ten er der afslutningsfest for
seniorerne.


