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TILLYKKE MED DE 25 AR

Søndag den 13. november 1994 kan Nord-Als Boldklub fejre 25 års
jubilæum. Fra Nordborg Kommune ønskes tillykke med dagen, fordi
Nord-Als Boldklub er et godt eksempel på en lokal forening, som
gør et stort, frivilligt arbejde for kommunens børn og unge.

Siden sammenlægningen af fodboldklubberne i Havnbjerg og
Nordborg har Nord-Als Boldklub haft et godt tag i øens
fodboldinteresserede ungdom. I de forløbne 25 år har klubbens
medlemstal svinget mellem 350 og 450 medlemmer. Det viser, at
Nord-Als Boldklub, trods konkurrence fra mange nye sportsgrene,
har forstået at følge med tiden og stadig er en meget vigtig del af
idrætslivet i kommunen.

Det er ikke kun lokalt, at Nord-Als Boldklub har gjort sig bemærket.
Klubben har i å~enes løb kunnet bidrage med en spiller til det
danske ynglingelandshold, ligesom man med Nord-Als Cup i 80'erne
tiltrak nogle af landets bedste ungdomsspillere til et årligt
tilbagevendende stævne.

Udover det rent sportslige har Nord-Als Boldklub formået at drive en forening, hvor man hele tiden selv
har kunnet skaffe midler til klubbens aktiviteter. Både det frivillige arbejde i forbindelse med lottospil og
fester og et godt samarbejde med områdets erhvervsliv har tilført klubben penge og sponsorater.

Derfor skal der endnu en gang lyde et stort tillykke fra min side. Jeg håber, at Nord-Als Boldklub også i
de næste 25 år vil være et godt idrætstilbud til Nordborg Kommunes børn og unge.



SÆT KULØR

PÅ TILVÆRELSENFARVER

NORDBORG
FARVE & TAPET

Bent Pedersen
Storegade 17 . 6430 Nordborg

Tlf.: 7445 0069

BESØG NORDBORG FARVE & TAPET

Peter gav os en orientering om festlighederne i jubilæumsåret, og det var jo ikke små-
ting, vi skulle opleve fra forsommer til efterår. Det medførte naturligvis, at tankerne
gik tilbage til tiden, før NB blev stiftet. Der var i tresserne opstået en vis rivalisering
mellem Havnbjerg IF og Nordborg IF.

Nogle af lederne i de 2 klubber begyndte af lufte tanken om en sammenlægning af
klubberne, men det kneb med at nå til enighed lederne imellem. så kom spillerne på

banen, og aktive fra begge klubber gav udtryk for en sammenlægning, og så kom der gang i sagerne.

Et udvalg af både spillere og ledere fra begge klubber blev nedsat. Udvalget kunne indbyde til stiftende
generalforsamling den 13. november 1969. En velbesøgt generalforsamling vedtog, at NB var en realitet.
Forventningerne til den nye klub var at opnå gode sportslige resultater, uden at det gik ud over sam-
menhold og trivsel i klubben.

Jeg synes, at det stort set er lykkedes. Hvad der ikke er nået i højden, er ihvertfald nået i bredden. Et
bevis på, at gamle NB'ere stadig føler et vist tilhørsforhold til NB, fik vi ved festlighederne den 6. august
1994.

Når vi i denne sæson kan fejre 25 år med NB på en positiv måde, skyldes det sikkert, at klubben er stiftet
efter ønske fra spillerne, og at mange af de mennesker, der var med i sammenlægningsudvalget, den dag
i dag er med til at skabe trivsel i klubben, samt at skiftende bestyrelser har formået at sætte deres præg
på udviklingen.

Storegade . Nordborg
Tlf. 74 45 16 10



1974/78, 4 år i formandsstolen for NB. Ja - og så var undertegnede med fra starten
som formand for det første spilleudvalg i klubben. Dertil kommer nogle små
håndsrækninger hist og pist i en række år, indtil min alder fik mig til at stoppe op.

Ved min tiltræden som formand havde NB et serie 3 hold, en rigtig god
ungdomsafdeling, - og damefodbold, der endnu ikke havde fundet egne ben at stå på,
samt en old boys afdeling med ca. 60 medlemmer, som en lille klub i klubben.

Den 4-årige periode i NB, som jeg var ansvarlig for, var ikke for seniorerne nogen
særlig god periode. Vi måtte gå den tunge gang ned i serie 4 med det bedste hold - ikke lige netop vores
målsætning.

Som jeg skrev, kneb det meget med at få damefodbolden til at fungere. Da vi ydermere blev åreladt for
flere af vores bedste piger, kom damefodbolden i min formandsperiode aldrig rigtig op at stå.

Jeg må i sandhedens interesse også tilføje, at jeg ikke selv var nogen speciel beundrer af pigernes
fodbold, hvad der vel heller ikke virkede særligt fremmende.

Var der ikke de helt store resultater for sporten i NB i den periode, nåede vi at markere os på anden vis.
Jeg tænker på, at vi fik startet lotto op. Vel nok den sikreste indtægtskilde for NB lige frem til i dag.

Jeg mener også, at vi i min periode fik Fest-i-By sat på skinner på Idrætscentrets område, og endelig blev
der knyttet mange gode forbindelser til udenlandske klubber.

Ja, og hvis jeg ikke husker meget forkert, var det også i min tid som formand, at der for alvor kom en lang
række af unge med i klubarbejdet: som bestyrelsesmedlemmer, i spilleudvalg, og en række andre udvalg.

Jeg vil gerne slutte med et stort tillykke til NB med de 25 år. Må fremtiden bringe NB mange gode
sportslige resultater og medlemmerne - små som store - mange lyse timer i selskab med bolden og
hinanden.

ex-formand
P. Søndergaard



I eftersommeren 1969 fik jeg en henvendelse fra en del spillere i Nordborg
Idrætsforening, om jeg ville hjælpe dem med en evt. sammenslutning af NIF's og
HIF's fodboldafdeling.

Man ville sikre sig personer til at træde ind i en evt. ny bestyrelse for NIF i tilfælde af,
at den siddende bestyrelse ville modarbejde sammenslutningen.

Da jeg ved den stiftende generalforsamling blev valgt ind i NB's første bestyrelse,
havde jeg ikke forestillet mig, at dette engagement skulle blive hele min fri-

tidsbeskæftigelse i næsten 25 år, - at jeg både skulle blive spilleudvalgsformand - formand for NB og
samtidig få den ære det er at blive æresmedlem af klubben.

Der har i de mange år været utallige oplevelser - både spændende, sjove, dramatiske, enkelte skuffelser,
og så en mængde glæder og fornøjelser.

Den største glæde i min formandstid var nok, da vi fik en aftale i stand med Idrætsfonden om at overtage
det, der dengang var redskabsskur, til klubhus - samt indrette det og tage det i brug!

Jeg vil slutte med at ønske NB tillykke med jubilæet og sige mange tusind tak for de mange år, jeg har
fået lov til at være med.



e~pert
Jefsen Radio A/S

Storegade 2 . 6430 Nordborg, tlf.: 7445 1426

NB'ere har altid været aktive på mange fronter. Gennem en lang periode viste NB's
arrangementer fremsynethed, bl.a. indenfor kulturelle aktiviteter. Det udviklede sig stille
og roligt fra halballer til koncerter med solister. Da alt det lokale og danske var
afprøvet, sprang gruppen til at engagere en verdensstjerne på country området.
Gennem en impressario i Arhus blev der aftalt og lavet nødvendige kontrakter med
solisten Johnny Cash. Det var noget af en begivenhed, idet han kun gav få koncerter

i Europa - Nordborg var et af stederne.

"Der var engang" - sådan begynder alle eventyr. - Det efterfølgende er ikke noget
eventyr, det er hentet ud fra det virkelige liv.

Med vanlig akkuratesse blev alt gjort klart til den store dag - der var planlagt 2 koncerter i Idrætscentret.
Der blev lagt et kæmpearbejde i alle forberedelserne. Billetterne blev solgt i hele Skandinavien. NB var
klar til at modtage verdensstjernen. MEN .... der skete det ulykkelige, at hr. Cash kom til skade dagen før
koncerten i Nordborg - vi måtte aflyse. Mange mennesker mødte frem til den store skuffelse - aflysningen.
Vi måtte forklare, forklare .... og undskylde.

Det var dog umiddelbart til at komme over. Aktivgruppen og bestyrelsen havde et stort ansvar, idet der
forud for arrangementet var deponeret adskillige hundrede tusinde kroner på hr. Cash's konto i USA - dem
skulle vi jo gerne have fat i igen. Anders, Bent Enghoff og jeg drog til hotel Interscan i Sønderborg til et
møde med impressarioen - vi måtte jo have en aftale omkring det økonomiske. Forhandlingerne kom godt
igang. Der var stor forståelse for vort problem fra impressarioens side - men han havde blot ikke rådighed
over de forudbetalte penge - de lå i USA.

Til forhandlingerne i Sønderborg havde vi medbragt alle nødvendige kontrakter, kvitteringer m.v. Da det
hele var gået ret hovedkulds, var alle dokumenter stoppet ned i min gamle skoletaske. Det skulle senere
vise sig, at tasken var ret betydningsfuld. Forhandlingerne gik tilfredsstillende, der blev aftalt en termin for,
at NB kunne få sine penge retur. Ved forhandlingernes afslutning kastede impressarioen et lidt skarpt blik
på Anders og Bent, og han sagde med henvisning til min skoletaske "Det var vel ikke absolut nødvendigt,
at klubben medbragte sin advokat" - det er således ikke altid personen, men udstyret, der kendetegner
en person. -------------------------------------------------- Det endte lykkeligt - næsten alle udlæg kom hjem igen.

TIP TOP



Da jeg som aktiv fodboldspiller for 25 år siden fik at vide, at nogle fra HIF og NIF var
i gang med at arbejde hen mod en sammenlægning af fodboldafdelingerne, var jeg
i første omgang mere skeptisk end begejstret.

Jeg havde forinden oplevet foreningslivet både i Tyskland og i Svejts, men årene i
NIF har absolut været de bedste for mig. Og nu skulle denne forening pludselig
opløses!

Selvfølgelig kunne jeg forestille mig større sportslige perspektiver og se fornuften i,
at sportsaktiviteterne burde samles omkring det nye Idrætscenter i Langesø. Med hvad med klublivet,
kammeratskabet og alt andet, man holdt så meget af i sin forening? Når man havde sådanne tanker som
tilflytter og efter kun et par års medlemsskab i klubben, hvad foregik der så ikke i dem, som er opvokset
med deres forening?

I dag kan jeg forstå spekulationerne, og at nogle havde det svært med beslutningen. på dette tidspunkt
mistede vi et par fremragende klubledere, men på et senere tidspunkt vendte nogle heldigvis tilbage til
foreningsarbejdet igen.

Som spiller oplevede jeg sammenslutningen som noget positivt, og klublivet i Nord-Als Boldklub fortsatte
i den samme gode ånd, som jeg holdt så meget af i min gamle forening. Jeg mener helt bestemt, at Nord-
Als Boldklub på bedste vis har videreført det arbejde, som den gang blev startet for fodboldsporten i NIF
og HIF. Det skyldes bl.a., at klubben altid har haft mange dygtige ledere, som over en længere periode
har været i tjeneste for Nord-Als Boldklub. Et faktum, som efter min mening har været meget vigtig for
klubbens positive udvikling. Nord-Als Boldklub kunne glæde sig over, at mange forhenværende med-
lemmer efter deres aktive tid som fodboldspiller blev i klubben og hjalp NB på den ene eller anden måde.

Vi har her i jubilæumsåret faktisk ret mange, der også kan fejre deres personlige jubilæum i NB, og til dem
vil jeg rette en stor tak. Samtidig kunne jeg ønske mig, at nogle af de yngre i klubben har den samme
indstilling, og at de på et eller andet tidspunkt er parate til at fortsætte denne tradition. Her har bestyrelsen
en stor opgave i at skabe eller bevare en klubånd, som motiverer andre til at fortsætte dette spændende
arbejde.

Hvor spændende de første 25 år har været for Nord-Als Boldklub beretter dette jubilæumshæfte glimrende
om. De næste 25 år bliver med sikkerhed lige så spændende, for jeg går ud fra, at NB's medlemmer også
fremover ønsker at være i en klub med sådant et højt aktivitetsniveau.

Dette er mit personlige ønske for Nord-Als Boldklub. Fodboldspillet skal være krumtappen for et seriøst
og velfungerende klubarbejde, og klubben som helhed skal samtidig være et vigtigt aktiv for kommunens
kulturliv.

PETER GLOCK
formand i jubilæumsåret 1994



Efter mange års arbejde for NB har følgende personer fået tildelt titlen "ÆRESMEDLEM I NORD-ALS
BOLDKLUB"

Verner "Taske" Pedersen
blev det første æresmedlem. Verner har i en menneskealder krævet penge op
ved vore hjemmekampe, været lottohjælper og altid beredt, hvis hjælp var
nødvendig.

Peter Hansen
Nr. 2 i rækken var Peter Hansen, klubbens kasserer i de første ca. 10 år.
løvrigt også tildelt JBU's sølvnål.

Chr. Jørgensen - "GEGGAN"
Geggan er født og opvokset med NB. Var med i den første bestyrelse og har
haft et utal af tillidshverv i NB gennem 25 år. I sit otium kan han så bryste sig
med at være klubben's 3. æresmedlem.

Per Søndergaard
Den sidst tildelte titel faldt på Per Søndergaard. Per var med i spilleudvalget i
starten og formand fra 1974-1978.Hereftertrappede han ned, men en hjælpende
hånd var der altid, hvis behovet opstod.

Det at være ÆRESMEDLEM i NB betyder, at æresmedlem med ledsager (kone, kæreste) har fri adgang
til alt, hvad Nord-Als Boldklub arrangerer, og iøvrigt at man har været aktiv i klubben i mindst 15 år.



Ved Nord-Als hallens tilblivelse i 1967 blev det ef-
terhånden ganske naturligt omegnsklubbernes sam-
lingssted. Debatten i disse omegnsklubber kom snart
til at gå på, at sammenlægninger ville styrke sporten
i vort område.

Således blev NB et produkt af dette, og det blevet
godt produkt, idet klubben igennem årene har
forstået at tilpasse sig situationen og arbejde ud fra
denne.

~~

~
Storegade 10 . 6430 Nordborg
Tlf. 74 45 1744Hvad der egentligt er sket i de første 25 år, viser

udviklingen helt klart. NB har fundet sit ståsted
fodboldmæssigt, ihvertfald foreløbigt. Vi kommer ikke
meget længere opad i rækkerne - det må man se i
øjnene.

Vor styrke er blevet en god struktur, klare strategier med synlige mål og tilpasningsevne. Der er en solid
platform at arbejde ud fra for alle på alle niveauer, nu mangler bare, at man på forkanten kan håndtere
holdningsændringer.

Det har nok i de første 25 år været den sværeste størrelse at håndtere. For 25 år siden sagde man "Først
yd så nyd", idag siger man "Først nyd så yd" - næsten da, og det giver problemer, hvis man beder om
hjælp. Det er blevet sværere at få folk til at hjælpe; man vil ikke binde sig.

En konklusion over de første 25 år må være, at klubben har formået at holde toget på skinnerne og
tilpasse farten, at få den ballast, uddannelse giver, brugt rigtigt og til gavn for vore medlemmer .

Og så var der den gæve
berliner fra Britz i Berlin (old
boys' venskabsklub):

.NORDBORG
AlITOVÆRKSTED'/s-----
Th. Brorsens Vej 1 6430 Nordborg

Han ankom med kun 3 tænder i
munden - og rejste hjem med
kun 2tt

HOS OS ER
DIN BIL I
GODE
HÆNDER

AutoMester
Nordborg Autoværksted lIS

vI Rasmussen og Dominicussen
T. H. Brorsensvej I

6430 Nordborg, 74 45 15 .(7



Pludselig lød brandsirenen - og væk var 6 af spillerne
fra Broager. Hvad gør man så? Ja, man deles om de
spillere, der er til rådighed. Broager lånte 3 fra Nord-Als,
- og da der ikke var udskiftningsspilIere med - fortsatte
kampen med 8 mod 8!! Resultatet af kampen er lidt
uklart. Det forsvandt i røgen!

RANDIS
Blomster og Planter

llt. 74 4514 44

Og så var der den fra SPANG KRO. Et yndet
stoppested for old boys på vej hjem i 70'erne. Peter
Blume: "Kan vi få et stykke med spegepølse?" Det
kunne vi ikke - hver gang det samme. Da det havde
stået på nogen tid, blev det Peter for meget.
Efter endnu en kamp, hvor vejen gik forbi kroen, slæbte
han en større pakke ind på kroen. Spørgsmålet blev
igen frem sagt - og samme resultat.
Nu blev det brune indpakningspapir taget af den store
pakke - og frem kom der de herligste håndmadder med
spegepølse. UHM!

Klip og hårdesign
for hende

og hom

I 1980 oplevede Tommy Sørensen det sjældne at være alene tilbage på
banen i en kamp om landsmesterskabet i Vingsted i indendørs fodbold for
miniputter. Kort før havde Tommy været alene mod 2 mand, men de røg ud
efter henholdsvis et frispark og et straffespark. Tommy scorede på
straffesparket - uden målmand!

De, der overværede det, husker
det endnu:

Rita G.'s højdehop i Toftlund i
semifinalen mod Aabenraa, da
Torben klarede et straffespark.
Det var i c·fteråret 1977, hvor
Torben var på puslingeholdet,
der blev sønderjysk mester.

Carlo brændte et straffespark på
Østerlundbanen .
........... bolden gik til INDKAST !!

Nordborg
Byens hygg(;~ligemødested

Tlf. 74454501'
Storegade 43, Nordborg

_._----~--------



For ikke så forfærdeligt mange år siden var det udelukkende drenge, som spillede fodbold, men i nyere
tid har mange piger fundet ud af, at det at sparke til en fodbold også er noget for dem, og Nord-Als
Boldklub har da også i en del år haft hold for piger i ungdomsafdelingen.

Og hvad er det så, der gør Nord-Als Boldklub til et godt
sted at være?

Når man som micro-pusling i en alder af 5-6 år får lyst
til at prøve, om fodbold er en sport, man kunne tænke
sig at fortsætte med, så er det meget vigtigt, at man får
den rigtige start.

Her tænkes især på de ledere, som skal tage sig af
børnene og være med til at give dem den rigtige
fodboldopdragelse. Med ordet opdragelse tænkes ikke
kun på en god opførsel på banen overfor modspillere,
dommere og holdkammerater, men også på det at lære
spillet og dets finesser samt fodboldreglerne helt fra
grunden.

I fornuftig erkendelse heraf har Nord-Als Boldklub lige fra starten i 1969 konstant lagt stor vægt på at
udvælge sine ungdomsledere og trænere meget omhyggeligt, således at man har haft sikkerhed for, at
medlemmerne i ungdomsafdelingen har fået den bedst mulige fodboldopdragelse.

At det næsten er lykkedes til fuldkommenhed, ses måske bedst af den kendsgerning, at NB overalt, hvor
klubbens spillere optræder, altid har haft et godt ry for god opførsel såvel på banen som udenfor denne.
Det er gennem årene yderst sjældent, at spillere i ungdomsafdelingen har opført sig på en måde, så
klubbens ledere har haft behov for at skride ind med alvorligere sanktioner, og har der endeligt været
behov herfor, ja så er det også sket prompte.

Spillerne i NB's ungdomsafdeling har gennem årene haft dejlige forhold at dyrke deres sport under, idet
forholdene omkring Nord-Als Idrætscenter såvel om sommeren på centrets fine baner som i hallerne om
vinteren er af en standard, som mange andre klubber må skele med misundelse til.

En anden vigtig faktor i den fodboldmæssige opvækst er forholdet mellem ledere, trænere og børnenes
forældre, - et forhold ikke alle klubber er lige gode til at tackle.

Det er man gode til i NB, hvor ungdomsledere og -trænere trækker forældrene med i et godt samarbejde
ikke blot når det gælder overværelse af børnenes fodboldspil eller kørsel til fodboldkampe udenbys, men
også ved at arrangere udflugter i løbet af sæsonen eller ved afslutningen af denne.

Lederne i NB's ungdomsafdeling lægger et stort arbejde i at gøre det både sjovt og spændende at være
ungdomsspiller i klubben, for man er i disse år oppe i en hård konkurrence med mange andre idrætsgrene
i kampen om at knytte nye medlemmer til sig.

Det gælder derfor om at gøre fodboldspillet til en god leg, samtidig med at man vænner de unge spillere
til konkurrenceformen. Det skal være sjovt at spille fodbold, og i mange klubber er det i disse år, som om
man for tidligt forsøger at snære de unge spillere ind i for mange systemer, og på et for tidligt plan
forsøger at gøre børnene voksne.

På denne måde er der en stor risiko for, at spillerne i ungdomsafdelingen mister lysten til at spille fodbold
og søger over i andre idrætsgrene, og det har man forlængst indset i NB.



En meget afgørende faktor for den gode udvikling i NB's ungdomsafdeling er nok, at der i træningen helt
fra de mindste (5-6 år) og op til ynglingespillerne (17-18 år) har været en linie i selve træ-
ningstilrettelæggelsen.

Her har NB bl.a. benyttet sig af konsulenter, personer der gennem deres fodboldliv har opnået stor
kendskab til ungdom, fodbold og træningsmetoder. Hermed er det lykkedes at få det brede mønster i
træningen, startende ved legen, det sjove og senere gående over til det mere konkurrenceprægede i de
større årgange, men hvor stadig glæden ved "at sparke til den runde kugle" er i højsædet.

Samtidig har NB tilstræbt at sende lederne på kursus for at lære, hvordan træningen bedst kunne
tilrettelægges - og også samtidigt hente fiduser fra kolleger i andre klubber.

Når man snakker med børnene, er det indtrykket, at langt de fleste er glade for deres klub, som udover
det rent sportslige også byder på et godt kammeratskab, som er så vigtigt, for at et hold fungerer
sportsligt. Ligeså møder man tilfredse unge spillere, når man snakker ledere og trænere med dem, og skal
man fremhæve en ting, som er vigtig for tiltrækningen af nye spillere, så må det være afholdelsen af den
årlige Skole-Cup i jan/feb, hvor rigtig mange af NB's ledere i ungdomsafdelingen gør et kæmpe arbejde
for at få det hele til at fungere optimalt.

For at runde af med det rent sportslige, så er det en
kendsgerning, at NB i de forløbne 25 år har hævdet sig
fint i konkurrencen med andre klubbers ungdoms-
afdelinger, hvilket man har kunnet overbevise sig om
ved at studere resultatoversigter og slutplaceringer, og
klubben har i flere tilfælde opnået resultater, som større
klubber har måttet melde pas overfor.

At så lederne i NB har måttet konstatere, at mange af
deres gode spillere efter en fin indsats i
ungdomsafdelingen har forladt klubben på grund af
videreuddannelse i deres fag, ja det er den mindre
fodboldklubs betingelser, især når man er beliggende
geografisk, som tilfældet er for Nord-Als Boldklub langt
væk fra læreanstalter og andre videregående
uddannelser.

Alligevel har klubbens ledere og trænere altid arbejdet med stor glæde og interesse, for nægtes kan det
jo ikke, at beliggenheden på Nord-Als i kraft af Danfoss også har medført, at man har haft et stort
potentiale på grund af tilflytning af familier med børn i en årrække.

Det er derfor med stor fortrøstning, at man hos lederne i NB's ungdomsafdeling ser fremtiden og de næste
25 år imøde, idet man med rette mener, at fodboldsporten altid vil øve en stor tiltrækning på børnene på
grund af, at man er i stand til at tilbyde egnens børn en god opvækst i gode omgivelser i godt selskab med
gode ledere og kammerater.

**1Jetstaf iSpten**
r.frt er då pdet fremuI siden
På generalfrsamfingen i noæmber 1374 zar der møft 4 t11011tf ud oær bestyrefsen

OB mm siJJer, tiderne ændrer siD
I 1375s!qev man an f(attirJgent: "1\..e.5tance ud oær 30 dåge mecgø-er s[ettefse af freningen' .
(r.frt fiev då rist ikfsg inLfjø-t, siden 'li nu har 25- års ju6Uæum).



I maj 1992 afholdte NB og NH et børnehavetræf på banerne ved Nord-Als Idrætscenter. Børnehaver fra
Nordborg deltog med 240 børn.

Dagen sluttede af med medbragt frokost og saft, og inden børnene forlod idrætscentret, var de blevet
"begavet" med en bold hver.

Nordborg Børnehaves collage

til NB som tak for dagen i 1992.

(Originalbilledet er ophængt

i klubhuset).

LANGESØ

Q47 LocksOkler
Tlf. 7449 08 83

Parallelvej 2 - Lavensby



Hvor har vi besøgt venskabskJubber

Frankrig
Paris

Tyskland
Flensborg
Hohen-aspe
Liibeck
Rendsborg
Hamborg
Berlin
Wurzen
Stuttgart



Hvad er mon en klub uden et
klubhus? Vi burde kunne svare
selv i klubben.

Før NB fik klubhus, foregik
"klublivet" i forbindelse med
omklædningen før og efter en
kamp altså i et omklædnings-
rum. Her var der selvfølgelig
ikke mange muligheder for at
sætte det egentlige klubpræg.
Dette var meget almindeligt i
mange klubber.

Et rigtigt klubhus fik NB først i 1978, da det gamle redskabsskur hørende til baneanlægget i forbindelse
med Hallen blev restaureret. Huset havde i en periode været "garage" for græsslåmaskine, kridtemaskine
og andet hørende til vedligeholdelsesudstyret for de udendørs baner. En del af huset havde også gjort det
ud for omklædningsrum.

I SPORTEN for marts/april 91 stod der om klubhuset, som altså blev taget i brug i 1978 og udvidet i 1984,
hvorved hele huset blev til klubhus:

"så har vi forladt det gamle klubhus. Det gamle hus fyldt med minder fra tiden som omklædningsrum for
Havnbjerg Idrætsforening, som redskabsskur og maskinrum for Nord-Als Hallen og sidst som klubhus for
NB er nu tømt for NB's ting og sager. Mangen en god fodboldsnak er foregået i "træhuset", opryknings-



DET BESKYTTEDE
VÆRKSTED
»ØSTERLUND«
Mellemvej 16, Nordborg
TI!. 74 49 04 50

Havemøbler i gammel stil
Flag· Rygeovne
Grill
Kig ind ...

og afslutningsfester, spillermøder, samvær med kammeraterne over
en øl, en sodavand eller en kaffetår.

Mange ting er foregået her i lyst og nød. Det er nu til ende. Tak til
huset for husly i mange år. Lad andre få lige så megen glæde af
dig, som vi har haft. Held og lykke i de nye omgivelser ved
motorcrossklubben."

Som det fremgår af ovenstående, blev ordene om det gamle
klubhus skrevet i forbindelse med indvielse/åbenthus arrangementet
i NB's nye klubhus i den tidligere inspektørbolig i forbindelse med
Idrætscentret.

Forud for flytningen var andre klubhusplaner på bordet. Der blev
både målt op og indhentet overslag på ny tilbygning til "det gamle
skur". Det blev imidlertid ikke til noget, da tilbudet om at flytte til
inspektørboligen kom frem. Det sagde NB tak for, og startsignalet
for ændringen af boligen lød kort efter. Det skulle jo ikke være bolig
mere, men klubhus.

Den 14. april 1991 var der så åbent hus det nye. SPORTEN
bragte et par billeder af huset i maj 91.

Nu har huset virket i godt 3 år. Der er ingen tvivl om, at det har
været en succes. Det er blevet et dejligt samlingspunkt for NB'erne
og de gæster, vi har på besøg. Beliggenheden er perfekt med
absolut gode muligheder for benyttelse både før og efter træning
samt ved kampe. Der er mange minder i form af billeder, vimpler
m.m. ophængt - og klubhusudvalget har været aktive på mange
måder med lørdagsarrangementer o.s.v. på mørke vinterdage. Det
fungerer godt.

Skulle man forledes til det mere nostalgiske, så kan man sætte sig
til at se på billedet af det gamle klubhus, men det kan næppe
fortrænge, at vi har et herligt sted som samlingspunkt i mange år
frem. Mange af vore hold kan af og til efter udekampe berette om
store, flotte og dyre klubhuse, men endnu har jeg ikke hørt om
klubhuse, der har tilbygget svømmehal, 2 sportshaller og et
cafeteria samt diverse andre fritidsbeskæftigelser (kegling, bowling,
skydning o.m.a.).



NORD-ALS ~ OLDKLUB

SKOLE CUP

Når dette jubilæumshæfte udkommer for at markere NB's 25-års jubilæum, er forberedelserne til SKOLE-
CUP med årgangsnummer 27 godt igang. Stævnet bliver afholdt i Idrætscentret første weekend i marts
1995.

Som navnet fortæller, er det et stævne, der er forbeholdt skoler, d.v.s. de skoler, der er hjemmehørende
i Nordborg kommune.

En gang om året udsendes invitation til skolerne til at
være med til dette stævne, der som regel finder sted i
en weekend i februar eller marts. I starten blev stævnet
afholdt over 2 weekender. Nu kun i en, men til gengæld
er det så fra fredag eftermiddag og sluttende søndag
aften med mere end 12 timers fodbold både lørdag og
søndag.

Samme klassetrin fra forskellige skoler spiller en
turnering med hinanden. I dag er det klassetrin fra
børnehaveklasser til og med 8. klasser. Tidligere var
også såvel 9. som 10. klasser med.

Antallet af skoler har været faldende i kommunen, men det har kun smittet lidt af på antallet af deltagere.
I de senere år har der været omkring 120 hold, og der har været spillet godt 200 kampe. Det betyder
omkring 700 spillere, der så har været i gang i hallen på en weekend.

I starten og en lang tid derefter var stævnet bygget op omkring pige- og drengehold. Senere kom der
blandede hold, d.v.s. her skulle der være mindst en pige på hvert hold på banen hele tiden. De blandede
hold viste sig at blive en stor succes - og i dag er der kun blandede hold med ved stævnet.

MALERLAGERET
Malerforretning og
farvehandel



Formålet med stævnet har alle dage været at
skabe interesse for fodbold - og netop ved at lade
holdene være opbygget omkring klasser kunne
mange af spillerne møde kammerater/veninder,
som de måske til dagligt spillede sammen med på
klubhold. De blandede hold har endvidere med-
ført, at "det vilde" er lagt lidt i gemmeposen, og
det ser nu ud til, at det at være med, er det
vigtigste.

Selvom SKOLE-CUP hører til "det gamle" i NB,
ser det ud til - at dømme efter interessen fra
skolernes side - at stævnet kan fortsætte mange
år endnu.

LEGELAND
STOREGADE 24
6430 NORDBORG
TLF. 74 45 04 09

Ved en fodbo/dturnering i Berlin, hvor NB's o/d boys
de/tog sammen med Britz (venskabsk/ub) og en anden
Berliner-klub, endte alle kampe uafgjort.
Efter en halv times votering i en skurvogn kom Britz 's
afgørelse: Nr. 1 Britz, Nr. 2 anden Berlin-klub, Nr. 3
NB!!
Da Britz var i Nordborg, aftalte vi at brænde vore
straffespark, da kampen skulle afgøres på den måde.
Om aftalen blev indgået, før vi sparkede eller efter, kan
ikke rigtig erindres - men det var forøvrigt nogle herlige
mennesker, dem fra Berlin!!

sensationskoncerten (New York - London - Paris - Langesø) med verdensnavnet Johnny Cash som
ikke blev til noget, fordi han faldt ned fra scenen i Paris.

lederen fra en Hamburg-klub (elendige forhold hjemme - derfor meget imponeret over vores faciliteter) .
som spurgte efter et ASKEBÆGER På LANGESØ STADION .

•
CLAUSCLAUSEN
HD . Registreret revisor

Storegade 28
6430 Nordborg
Tlf. 74 45 39 05



Det har kloge og fremsynede ledere i klubben da også forlængst indset, og et af midlerne hertil har væ-
ret etableringen af en god og trofast sponsorkreds.

Kontakten er blevet skabt og udbygget gennem årene, og kredsen af sponsorer har altid vist sig trofaste
og villige til at træde til, når der blev kaldt på dem. Det gælder, hvad enten der har været behov for nye
spilledragter til klubbens mange hold spændende lige fra micropuslinge til veteranerne eller der har været
brug for direkte økonomisk støtte. f.eks. til det årlige Fest-i-By arrangement.

Et godt samarbejde forudsætter naturligvis, at begge
parter er villige til at yde noget, og gennem de forløbne
25 år har dygtige ledere hele tiden forstået at skabe en
fin good-will for deres klub.

Altid har sponsorerne kunnet regne med hjælp fra NB,
når de havde brug herfor, og det er denne form for et
godt partnerskab, der har gjort det til en rar opgave for
de af klubbens medlemmer, der har haft hvervet med at
"stemme dørklokker", når de skulle ud til sponsorerne
med en bøn om hjælp til forskellige formål i klubben.

G,jtertoft 26 - Nordborg' - Tlf. 74 45 14 32



Hvor meget vokser dine penge
om året?
Er du mellem 13 og 17 år, kan du få Dobbelt-
konto med god rente, to konti og en direkte
linie til bankens te1efoncomputer.
Velkommen i Den Danske Bank.

~ DEN DANSKE BANK

Fredy Naef:
Alfred Hansen:
Preben Naef:
Per Christiansen:
Anders Ebsen:
Benny Jørgensen:
Jørn Nissen:
Poul Otto Bonnerup:
Jørgen Petersen:
Gunnar Carl:
Torben Jensen:
Poul Lyngkilde:
Bent Duus Jensen:

333 kampe
306 kampe
300 kampe
300 kampe
294 kampe
288 kampe
284 kampe
281 kampe
270 kampe
268 kampe
257 kampe
253 kampe
252 kampe

NB's første 250 kamps jubilar:
Per Christiansen

Opgørelsen er udarbejdet til og med sæsonen 93, så nogle af de nævnte burde vitterligt have haft nogle
flere kampe med.

Bll.:HJØRNET



Det viste logo stammer fra en periode fra midt i firserne og starten af halvfemserne, hvor NB var arrangør
af et udendørs stævne for junior- og ynglingespillere.

Da der ikke var så mange baner til rådighed, var deltagerantallet fra starten begrænset, men ud-
gangspunktet var også fra starten kvalitet fremfor kvantitet. Der var flere udenlandske hold med samt
mesterrækkehold fra Danmark. Over 200 spillere var med det første år. Hallen og skolerne var overnat-
ningskvarterer. Langesø kollegiet med hjælp fra cafeteriet i Idrætscentret var bespisningssted.

I oplægget for 1986 var der regnet med ynglingehold (drenge) og damejuniorhold. Der var imidlertid for
ringe tilslutning fra damesiden, og juniorhold (drenge) kom ind som erstatning. 10 ynglingehold og 8
juniorhold var med i 1986.

II
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Old Boys kampen i Ketting, hvor 4
NB-spillere blev "smidt ud" af
dommeren ... (Han var i denne kamp
"umulig!")
lomklædningsrummet undskyldte
han sig med, at konen havde forladt
ham lige før kampen

Alsmarchen, hvor NB gik 10 km på
stylter.

Nord-Als cup'en fortsatte de kommende år 1987, 1988, 1989 og
1990. Alle år blev cup'en afviklet i pinsen. Vejrmæssigt - som altid
i Danmark - meget skiftende.

Flere af de spillere, der i dag spiller superliga- eller divisionsfodbold
har været med ved Nord-Als cup. OB, Brøndby, Haderslev m.fl. var
meget med ved stævnet. Nord-Als Boldklub har fået megen ros for
arrangementet. Desværre stoppede det med 1990 som foreløbigt
det sidste år. Arrangørerne og hjælperne ville gerne have tilført "nyt
blod", men det syntes meget vanskeligt. Da der var optræk til en
genoptagelse af cup'en, svigtede tilmeldingen.

Nord-Als Boldklub fik vist, at den også magtede at afholde sådanne
store internationale stævner. Deltagerantallet toppede ved godt 400,
men selv ved dette store antal, levede cup'en helt op til mottoet:
Kvalitet fremfor kvantitet.

3 ledere på Set. Pauli's Reperbahn med rød/sort halstørklæde efter Fe Set. Pauli's kamp mod Frankfurt
(rød/sort). Set. Pauli vandt 5-3, og de 3 var meget populære. De 3 fra NB erfarede senere, at Set. Pauli's
fans regnede med, at NB'erne var rigtige FRANKFURTERE!! på grund af det tyske sprog. - Der var vist
kun en af de 3, der sagde noget.



Det med at få økonomien til at hænge sammen, har altid været afhængig af, hvor store indtægter, der blev
tilført klubben fra alternative aktiviteter. Kontingentet alene dækker kun 1/3 af klubbens budgetterede
udgifter.

Derfor har NB igennem årene tilstræbt at få de alternative indtægtsgivende aktiviteter, som lotto, Fest-i-By,
halballer etc., lagt ind i nogle rammer, således at der ved udarbejdelse af budgettet kunne kalkuleres med
rimelige stabile tal. Det er så ikke altid lykkedes lige godt, men tanken var der da ...

Siden starten først i 70'erne har denne aktivitet tilført NB
ca. 2.500.000 kr, - et imponerende tal, og at aktiviteten er
populær, vidner billedet her om, idet Kaj Andersen fra
Holm her for nylig blev hyldet som lottogæst nr. 200.000.

Arrangementet her er vokset op med NB, som en fast årlig begivenhed afviklet af NB og
NH i et samarbejde siden slutningen af 70'erne. Et kulturelt arrangement, hvor den store
arbejdsindsats ikke altid er honoreret efter fortjeneste. Hvad man det ene år satte til på
gyngerne, kom oftest hjem året efter på karrusellerne.

Det har været svært at nå de kalkulerede overskud, fordi for mange faktorer, som vi ikke
selv var herrer over, tit drillede. Alt i alt har Fest-i-By dog været en god indtægtskilde
igennem årene for både NB og NH.

I 1983 stiftede en flok unge mennesker Aktiv Gruppen, nu skulle der laves penge på
koncerter, halballer osv. Det lykkedes da også for gruppen, ligesom stopklodsen også blev
sat i på det næsten rigtige tidspunkt.

Spæde røster her i jubilæumsåret siger, at gruppen med ny besætning starter igen efter
nogle år med lav profil.

NB's hyggeklub siger mange, en klike i NB siger andre, men fakta er, at alle udvalg i NB
altid får hjælp herfra, hvis behovet er der, og der bliver rettet henvendelse.

Selvom Club 22 består af ældre afdankede spillere, har den i sandhedens navn levet op
til sin formålsparagraf: At støtte med råd og dåd. Megen hjælp er hentet herfra, og mange
vise ord er udtalt til gavn for Nord-Als Boldklub.





Når man som ungdomsspiller vokser ud af ungdomsaf-
delingen og bliver seniorspiller, sker det ofte, at over-
gangen kommer til at føles mere brat og barsk, end
nogle af de unge spillere havde forstillet sig. I en del
tilfælde fører det til, at nogle vælger at stoppe enten ved
en direkte udmeldelse eller i bedste fald tager sig en
pause for at finde deres egne ben.

Dette foregår oftest i de større klubber, hvor begreb som
klubfølelse og taknemlighed overfor den klub og de le-

dere, som har taget hånd om spilleren i ungdomsafdelingen, i de senere år på det nærmeste er helt
forsvundet.

Dette er desværre også sket i takt med pengefodboldens indførelse i Danmark, der desværre også har
medført klubskifter i et omfang, vi ikke kendte til tidligere (De Gode Gamle Dage).

Lykkeligvis eksisterer dette triste forhold ikke i Nord-Als
Boldklub, eller ihvertfald kun i meget lille omfang, idet
man takket være dygtige ledere gennem alle de
forløbne 25 år har forstået at skabe gode forhold for
spillerne. Og vel at mærke også, når det gælder livet
udenfor fodboldbanen.

Dette leder tankerne hen på det velfungerende klubhus
og såmænd i lige så høj grad på det gode gamle af
slagsen. Begge har gennem årene fungeret som et
godt samlingspunkt for spillerne i klubben og vel især
for seniorspillerne, som her har gode og hyggelige
forhold at mødes under.

Her kan de mødes over en kop kaffe, en øl eller vand og få sig en hyggesludder, et spil kort eller dart
og ikke at forglemme et kig på det opstillede TV, for det kunne jo være at der blev vist en god fod-
boldkamp.

Et andet vigtigt punkt, når det gælder om at knytte de unge seniorspillere til klubben, er aktiveringen i
diverse træner- og lederjobs, således at de kan videregive deres erfaring og fodboldkunnen til de unge
medlemmer. For en klub med en stor ungdomsafdeling er det af største vigtighed at være så selv-
forsynende som muligt med de rigtige folk på de vigtige poster, og her har NB virkelig været dygtige til
at tackle sagen rigtigt.

Det er med til at give et indtryk af en klub, hvor alle trækker på samme hammel og er med til at give en
hånd eller fod med på Em eller anden måde.

fot
v/Jan Larsen

Storegade 39, 6430 Nordborg, tlf. 74451606



Jylland er stort - og tager vi Als med under Jylland, er
det rigtig stort. Når JBU omtaler udstrækningen af det
område, der hører under JBU, bliver Skagen nævnt
som det ene yderpunkt og Nordals som det andet.

Nu er det heldigvis således, at Nord-Als Boldklub har
gjort sig bemærket inden for JBU også på det sportsli-
ge og ikke kun på geografien.

I 1986 blev NB jysk mester i serie 6 ved at slå Auning
fra Djursland 4-0 i finalen i Fredericia. ~

Løjerne fortsatte i 19
finalen i Give over Aales
jyske mestre

vor NB's drenge A vandt
med 3-0 og derved blev

De havde været g d på vej et stykke tid. Lørdag den
3. november 199 lykkedes det. Pigerne, d.v.s.
damejuniorholde lev jyske mestre ved at vinde
finalen i Hammel od Frederikshavn med 2-1

HEAutoværksted ApS

ALT INDENFOR
AUTOREPARATI01'l'"ER

FÅ DIN BIL PA VABEl1ANDLET
INDEN SNEEN KOMMER



Det fortsatte. I 1992 blev serie 3 damer jyske
mestre efter finalesejr på 6-2 over Vokslev i
Hedensted ~

JIll:RBEJDERNESIbLANDSBANK

Nordborgvej 24, 6430 Nordborg.
Tlf. 7449 11 77

**'JÆtstaf iS pten**

1)75 13ent ~iemer er imaf en
tlp- sc«erfiste iS JUten.
('Det {(an man jo gaft ja-ståJ)

1)75 Peter (jfa:I( er itnaf; at
mifm:mtfen {(afde.s frem ja- at
SJUTKg straf!esInr~ (Jiu:uf mr det
nu, Peter Øde?)
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JØRGEN HANSEN
AUT. EL & vvs INSTALLATØR
STOREGADE 30 6430 NORDBORG

TELEFON 74451540



Erik Jensen ApS
- Deres VVS-installatør

Mellemvej 2 . 6430 Nordborg
Telefon 74 45 05 65
Telefax 74 45 26 08
Biltelefon 30 74 05 65

CalG
Pizzeria
~OIØ-'0'
\

Storegade 27 B
6430 Nordborg

Telefon 11 49 05 67

KRANSE • BUKETTER • BARE·
i:'JKmER • DEKORATIONER •
GAVEART.• TØRR. BLOMSTER

.J>V.STERHlJ8~
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~QIt.O~1
8430 NORDBORG

111.74451343/74450368

Indbydelsen til at deltage i Nord-Als
Boldklubs 25 års jubilæumsstævne
den 6. aug. 1994 kom for mig som
en glædelig overraskelse. At jeg
som første træner efter klubbens
dannelse stadig betragtes som
"gammel NB'er" siger mig noget om
ånden i klubben og dens bestyrelse.

Ens tanker sættes igang, oplevelser sammen med spil-
le;-ne fra dengang genopleves, omend meget glemmes
efter et kvart århundrede.

Lad mig derfor fremhæ e s arten på det hele. 1969, 2
klubber Nordborg IF, s jeg var træner for, og
Havnbjerg IF, 2 klubber de avde adskillige talentfulde
spillere, men som hver or sig alligevel ikke var i stand
til at hæve sig over serie 4 g 5 niveau.

Tanken om sammenlæ i
teret i flere år uden res I a:.
menslutningen kunne e a

af klubberne blev disku-
e sidste skub til at sam-

om i efteråret 1969.

Nordborg IF spillede o i g til serie 3 på den
sidste spilledag imod B I . E sejr var betingelsen
for at rykke op. Bolders e' s kunne rykke op ved
uafgjort, havde fået a ;'s assis ance af tid I. lands-
holdsspiller Henning E ampen, som forøvrigt
blev overværet af o e 7 e nesker på banen ved
Nordborg skole, end e e esultatet O-O. Selvom
kampen artede sig s e' stort pres på Bolderslevs
mål, lykkedes det i e a- la e det ene mål, der var nok
til at rykke op i se "e

Det er min oprig i e e ing, at skuffelsen over dette
nederlag var med '"I a skabe grobund for en sam-
menlægning af kl' e e.

Nord-Als Idrætsce e s
skabte samtidig ideelle

g i de følgende år
e rigt klubliv .

Alt i alt kan man k n ønske tillykke med forløbet af de
første 25 år, og udtrykke et håb om en fortsat god
udvikling for klubben i årene fremover.



Billedet viser NB's klubdragt, som blev præsenteret
dec. 1969.

På billedet fra venstre bagest Finn Christensen (ja det
er ham), Per Petersen og Verner Petersen.

Forrest fra venstre Mogens Arnold og PerlPoul Christi-
ansen.

med glæde og nogle gange med vemod tider, der ikke
kommer igen. Først 2 år i midten af 70'erne med de helt
små. 69'ere, som de populært blev kaldt. Både for
resultater og den store opbakning fra forældre, men
også fremmødet til træning på Østerlund.

Så 3 år med junior/ynglinge årgang 62, 63 og 64 sam-
men med Bent Møl/er, bl.a. fordi der den gang var en
flok unge mennesker, der var en helhed både på som
uden for banen.

Og siden 6 års arbejde med NORD-ALS CUP, den ånd
der prægede de mennesker, der var med i udvalget,
den måde hvorpå man hjalp hinanden for hvert år i pinsen at kunne hejse flagene på Langesø Stadion
og efter 3 hårde dage kunne give hinanden hånden og sige "det lykkedes". AI/e havde haft 3 dage med
masser af skønne oplevelser .

... Så er der også den fra omklædningsrummet:
"Du ryger for meget, Preben" (Kromand) .. "Hvorfor mener du det, Sal/e?".. "Joh, dine underbukser er jo
helt gule!"
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Navnene fortæller næsten alt, men ikke desto mindre må vi lige her nævne, at for at spille old boys skal
man være fyldt 33 år og for at spille super old boys 40 år.

Vi benævner også super old boys som veteraner, selvom alderen for at spille veteran (også kaldet senior
old boys) skal være mindst 45 år.

NB har i turneringen 1994 2 old boys og 2 super old boys hold med i turneringen. Endvidere har et hold
med spillere over 45 år deltaget i en kort turnering i 1994.

Old boys afdelingen er en underafdeling af NB med egen bestyrelse. Afdelingen har også eksisteret i 25
år, og her i jubilæumsåret for hovedforeningen er der ca. 70 aktive (!) spillere.

Hvad er det så for spillere, der spiller fodbold her. Ja, selvom "alderen" måske er begyndt at trykke, og
den slanke figur og veltrænede krop kun kan hentes frem på billederne, der er optaget for flere år siden,
så er der et fælles kendetegn for alle spillere.

De er alle glade ved at spille fodbold og så betyder alderen mindre. So regel møder man jo nogle
modstandere, der er nogenlunde i samme aldersklasse, selvom der ka være en stor bredde i al-
dersfordelingen. Der er jo ingen grænse opadtil. Men indenfor de tilladte regler kan der godt være et super
old boys hold med en gennemsnitsalder på 45 år, hvor f.eks. NB's tilsvarende er på 53 år!

Men her gælder mottoet, at det
er vigtigere at være med end at
vinde.

Dankort,
90'ernes

tegnebog,

Ved man det ikke før - så
kommer det med alderen. Spørg
bl.a. super old boys 2.

Få Deres Dankort i
Unibank. Så har De
altid kontanter ved
hånden.

Hjørnesparket i Lysabild, hvor
bolden ikke kom ind over, men
røg til indkast i samme side,
som sparket blev taget fra.

Det blæste kraftigt, sagde Bent
D.J.



Disse 6 velklædte herrer er alle
NB'ere. Her dog i postvæsenets
fine dress.

Endnu flere NB'ere er ved
postvæsenet.

Man skulle egentligt tro, at de
så ville have en god kondition
på banen!

De fraværende er allerede
rykket ud med brevene.

3 af de mindre hurtige er klar til
at køre uden breve.

De sidste 3 ser ud til slet ikke at være klar. Nu ikke noget med at sammenligne med fodboldbanen. NB
kunne faktisk stille et helt post-hold, men har dog undladt det.

Det er
resultaterne,
der tæller

BANK



Når man hører om de store fodboldklubber i Europa og for så vidt også i Danmark, er det af og til i
forbindelse med trænerfyringer. Trænerne får skyld for meget, ihvertfald når det går skidt. Når det derimod
er æren for, at noget går godt, så er det sjældent, at trænerne trækkes frem.

Når dette nævnes her, er det fordi NB's pige- og
damefodbold i høj grad må give æren for de mange
flotte resultater i afdelingen til Svend Wrang bistået i
mange år af Kjeld Andresen.

Der har virkelig været gang i den, og det har ført til
mange fornemme resultater (se under jyske mestre).
Problemet i afdelingen har været at få fyldt rækkerne op
nede fra de små årgange.

Det er der også rådet bod på - og nye hold er på vej
frem.

ger/damer, der i dag spiller på serie 1-holdet har haft,
siden de var nybegyndere, så kan de glæde sig.

Trods svingende inte,esse for pige- og damefodbold
med den afsmittende virkning på tilgang i visse årgange,
håber vi, at denne afdeling af fodbolden må bevares i
NB's regi.

Der er blevet skabt store spillere med udtagelse til
regionshold til følge, der har været udenlandsrejse, der
er højt humør, og mange sjove oplevelser venter forude.

Børge, der i omklædningsrummet efter en kamp i Notmark fortalte, at han var blevet sparket i hælen! Det
troede ingen nu på - for det krævede jo, at Børge havde været foran en modstander!

~®
Nyt syn K. V Optik
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Connie Skilte
Mellemvej 21, 6430 Nordborg 74490379

Hvis man spørger et barn om, hvad "veteran" betyder,
er det næppe sandsynligt, at man får et svar. Skulle der
falde et sådant, kunne det være noget med veteranbiler,
veterantog eller måske veteranudflugter, fordi ens bed-
stefar eller bedstemor har været med til sådan noget.
Skulle man yderligere fritte for alder, ung eller gammel,
ville svaret nok blive: m e g e t gammel.

Ja, det er jo fra børn og fulde folk sandheden skal hø-
res, så det er nok rigtigt.

Heldigvis føler vi det ikke sådan, os der hver mandag drager i kamp. Betegnelsen på holdet er
veteranholdet eller super old boys. Hvad man vil kalde holdet er nok ligegyldigt; alderen på spillerne er
den samme.

Nord-Als Boldklub har 2 hold med i turneringen. Gennemsnitsalderen for holdet med de ældste er nok midt
i 50'erne, men yderpunkterne er over 60 (2 mand) og godt 48 år.

Vi har det bare herligt. Det starter jo i omklædningsrummet før
kampen, d.v.s. i virkeligheden starter det lige efter sidste kamp, hvor
manageren deler "sedler" ud til den kommende kamp. Da er der
mange skuffede, gamle hoveder, der klart udtrykker "Skal jeg ingen
seddel have? Er jeg sat af til næste kamp?" Som regel er årsagen,
at andre skal være med næste gang, fordi der er mange at tage af,
så alle skal prøve at være med.

Nuvel. Under omklædningen til en ny kamp er der liv og glade
dage. Vittighederne flyver gennem rummet. Nogle skal have kamfer
smurt på. Vist nok for at skræmme modstanderne væk! Andre skal
have bind på fra fod til hofte. Ja, mange ord er faldet heromkring.
Gamle travheste er også plastret ind. Måske er det ikke helt
tilfældigt, at veteranerne havde hjemmebane ved Østerlundskolen.
Måske skulle vi blot have klædt om i Ridehallen! Alle møder i god
tid, omkring 18.30, for omklædningen skal være tilendebragt kl.
19.00.

••. H. L. Jørgensen
-JiI'j vr-----
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Under kampene går det også livligt til. Før kampen lægger vi en
taktik. Under kampen spiller vi efter en anden. Alderen bevirker, at
man som regel bliver langsynet. Det indvirker på spillet, fordi man
helst vil spille til en medspiller, der er længst væk. Ham ser man
tydeligst. Medspillere, der er tæt på, er så uskarpe, at det kan være
en modspiller, så derfor lange bolde. Som regel bliver en lang bold
fulgt af et navn, så vedkommende kan holde sig klar, når bolden
kommer.

Det med navne er nu en dum ide! Der var dog en periode, hvor der
var 4 med navnet "Arne" på holdet. Da var det ikke forbundet med
så stor risiko at råbe ",A,rne"samtidig med en aflevering.

Hvis nogen er i tvivl, så er der en dommer også til veterankampe.
Ja, d.v.s. ud af de 23, der normalt er på banen, er han jo på
forhånd den, der har mindst forstand på fodbold. Det fortæller vi
ham af og til, og så er der ikke så mange på banen i et stykke tid.



Storegade 5
6430 Nordborg
1elefon 74 45 14 62
10lefax 74 45 14 62

Da der kom nye regler om udskiftning, fik vi et problem.
Vi kunne nu anvende ialt 13 spillere med løbende ud-
skiftning. Der gik et par kampe, før vi fik anvendt de 2
udskiftningsspillere. Først da vi havde lært, at ud-
skiftningen også måtte foretages gående, lykkedes det
at skifte ud.

Kampene foregår som regel i en god atmosfære.
Modspillerne har vi som regel mødt gennem flere år. De
bliver også ældre, så det hele passer sammen. Vi vil
gerne vinde, men alligevel ligger det i os, at modstan-
derholdet ikke skal blive ked af det, hvis det taber - og
det spiller vi så efter.

Af og til bytter holdlederen lidt om på placeringerne på banen. Et meget benyttet træk er at lade en
forsvarsspiller, der har været involveret i mange mål, blive angriber i næste kamp.

Tidligere havde vi et problem med pladsen som målmand. Vi havde ikke nogen rigtig, syntes vi. Vi ansøgte
så om dispensation til at stille en stolpe op i målet og så ellers spille med 10 mand. Fidusen med stolpen
var, at der kunne jo være en chance for, at modstanderne ramte stolpen med bolden, som så røg ud igen.
Det skete ikke, når vi havde en målmand stående derinde. Den dispensation fik vi nu ikke.

3. halvleg. Ja, den starter jo efter sidste dommerfløjt og varer så, til vi siger farvel et stykke tid efter. Det
fører for vidt at kommentere alle hændelser i denne halvleg, men emner, der har være til debat, er
kampen, dommeren, resultatet, modstanderne, bolden, banen og meget mere. Hvis en lilleputspiller blev
spurgt, ville han nok nævne de
samme emner - og sådan har det
altid været. Nuvel. Måske er der en
lille forskel. Et rigtigt veteranhold
nyder en øl til snakken, sjældent 2.

Når tiden for udtagelse til trænings-
lejr nærmer sig, får udtagelsesko-
miteen mange henvendelser. Alle
vil med. Alle har gjort noget særligt
O.S.V. Det er bare herligt, og hel-
digvis har vi hidtil haft 4 træ-
ningslejre, der er forløbet med
succes. - Derfor kære spillere fra
ungdom til senior. Glæd jer til I
bliver veteraner. Det er dejligt at
spille fodbold, men det er også
dejligt at være veteran.

Løjtertoft
6430 Nordborg
Tlf. 74454401
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Pallesen & Søn l/S
Mellemvej 5, 6430 Nordborg ..
Telefax .
Nørreg.17
. Guderup 74458347

- Nis Bucholdt

- Chr. Kronborg

- Børge Hald

- Annelise Jørgensen

- Viggo Nielsen

- Poul Erik Nielsen

- Stig Sørensen

- Holger Petersen

- Niels Chr. Høi

- Harry Rønnebæk Hansen

Old Boys bestyrelse

bestyrelsesmedlem

bestyrelsesmedlem

lottoformand

seniortræner

ungdoms/seniortræner

ungdomstræner

spilleudvalg senior

bestyrelsesmedlem

ungdomstræner

~

N0RHERRED HU S
Hotel - Restauration

Glarmestre
H. Pallesen & Søn I/S
ALT GLARMESTERARBEJDE

MALERIER DG FDTORAMMER

NordDorgvE.i , 6
Havnbjer{;
6430 Nordborg

Jørgen Petersen
Mellemvej 10
6430 Nordborg
Faxnr. 74454815
Biltlf. 30740915



Den siddende bestyrelse i jubilæumsåret skal ikke alene have æren for 25 års arbejde. Hvis ikke de
foregående bestyrelser havde udført et godt og fremadrettet arbejde, var jubilæet måske ikke blevet en
realitet.

Stående fra venstre: Poul Lyngkilde
Jens Hansen
Fredy Naef
Per Christiansen
Bjarne Knudsen

bestyrelsesm lem
bestyrelses edlem
spillerrepræse an·
OB-forman
kasserer

Siddende fra venstre: Anders Ebsen
Peter Glock
Verner Petersen

ungdoms'ar
formand
bestyrelses edlem
(ungdomsa ejde)

Hans Lage 's tilbagelægning iNotmark til målmanden, - d.v.s. næsten il ålmanden. Denne stod nemlig
en meter fra Hans ude ved straffesparksgrænsen - men Hans regnede med, han stod imåletI

MARGUERITTEN
~'4 74452274

Parallelvej 6. Lavensby



På Nord-Als Boldklub's vegne vil jeg meget gerne sige tak til alle, der har
været med til at realisere dette jubilæumshæfte.

Først og fremmest en tak til Erik Nørskov, Bent Riemer og Carl Erik
Rasmussen, der i flere måneder har været i gang med at samle stof, skaffe
sponsorer og arbejde med opsætningen af hæftet.

Til kulturudvalget, sponsorer og annoncører vil jeg også sige tak for
økonomisk støtte til dette projekt.

Peter Glock
formand

Jubilæumshæfte-udvalget lader en del af takken gå videre til Inger Meyer,
der på fortræffelig vis har givet råd og vink samt har stået for renskrivningen.



DANMARKS BilliGSTE PRISER
Skal du have kopieret festsange, rapporter, regnskaber
ill.m., eller have trykt foreningsblade, prislister m.m. så er
vi de billigste. Her er nogle priseksempler.

A 4 A 4 I KLUBBLADE A 5 FORMAT
Antal 1-sidet2-sidet I Antal 8-sider 16-sider 24-sider
50 50,- 75,- I 100 200,- 382,- 565,-

1~~ :',~ 1~~,'~ I 150 252,- 480,- 710,-
200 305,- 578,- 850,-

125 75,- 110,- I 250 357,- 675,- 995,-
150 80,- 120,- I 300 410,- 772,- 1135,-
200 100,- 145,- I 400 434,- 810,- 1180,-
250 115,- 165,-
300 135,- 190,- I Der skal leveres færdigt materiale
350 150,- 210,- I d.v.s. siderne leveres færdig-
400 170,- 231,- skrevet, annoncer pålimet m.m.

I Det er sort tryk 80 gram hvidtPriserne er sort tryk
på hvidt 80 gram I papir, samlet og ryghæftet.

papir. Tillæg for farvet I ALLE PRISERNE ER INCL.
papir 20 øre pr. stk. I MOMS.
Det er rigtig offset tryk, men med trykplader af papir.

SØNDERBORG LYNTRYK
Ringgade 187 * 6400 Sønderborg
Tlf.: 7442 0703 * FAX: 74430703


