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NORDALS:, Nordals Boidklub bar holdt generalforsam-
ling, hvor formand, Peter Glock blev genvalgt, <

Bjame Skou blev også genvalg, og bestyrelsen består -
foruden de to genvalgte af kasserer BjaTIJe Knudsen,
Bjarnejensen, Jens Hansen, Anders.Ebsen (ungdornsfor-
mand) og-Peer Christiansen (oldboysformand).
" 44 medlemmer deltog i generalforsamlingen, og de
kunne konstatere, at boldklubben kom ud af 1998 med et"

z overskud på 98.000 kraner. Bob jørgensen fortsætter
som 1. holdStræner og Steen ISaksen som træner for 2.
og 3. holdet. Ny dametræner e~ Janjacobsen. '

~ Jv 3-'":<.99". grolk
- .
Peer Christiansen, Nord-Als. Boldklub, er blevet belønnet for
sin årelange indsats. Privatfoto.

Trofast B'er
sc~~degul et
Peer ChristianSen har
-,modtaget Jydsk-Bold;'
, spil Unions guldnål for
sin indsats for fodbold-
spillet;.

NORDALS: . Peer Christian-
set! har fået overrakt Jydsk
, Boldspil Unions sølvnål. Det
skete på oldboys afdelingens
generalforsamling i Nord-Als
Boldldob~
Peer Christiansen modtog

anerkendelsen af klubbens
, formand, Peter Glock, for sit
store arbejde for fodboldspil-

let. Han har i mange år været
medlem af· boldklubbens be-

""_ ,-styrelse, været med i -spon- .
somdvalget, i komrrriteen for
Fest i By og i stævneudval-

. gel

Nordals og SUB iregionsfinale.
INDENDØRS FODBOLD: Et hold fra Nordals Boldklub"
og"et fra SUB Sønderborg er med, når Nustrup-Hallen
ved Vojens søndag danner ramme om regionsfinalestæv-
net for veteraner. De lokale veteraner skal møde hold
fra Haderslev FK, Ribe BK og Næsbjerg am i kampen
om at blive regiensmester.
De to bedst placerede hold kvalificerersig samtidig til

det jyske mesterskab, som spilles denId, februar iTre-
kroner Landsbycenter. "Aktiv hos oldboys

Som" formand for klubbens
oldboys-afdeling var Peer
Christiansen meget engage-
ret i, at oldboys-fodbolden på
Als og iSundeved blev flyttet
fra Sønderjydske Idrætsfor-
.eninger - det senere DGI - til
JBU.

" gralle
"'V zs Cl. 79


