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Afslutning iNB
pokal, siger Jens Christian
Hansen.

Titlen »Årets NB'er« er i
øvrigt en ny betegnelse, i 30
år

o
har man brugt titlen

»Arets Idrætsmand«. Men
da pokalen var fyldt ud af
navne og dermed skulle
skiftes, valgte klubben også
at ændre hæderstitlen til
»Årets NB'er«.

- For det første behøver
man hverken være tidligere
eller aktiv idrætsudøver og
det kan selvfølgeligt også
være en kvinde, som kan

NORDBORG: Sæsonens
kampe på grønsværen er
overstået, og i Nordals .
Boldklub samlede man 13 5
medlemmer til den årlige
afslutningsfest, fortæller
formand Jens Christian
Hansen, der tilføjer, at en
del af det festlige program
var den årlige uddeling af
pokaler, som altid imødeses
med stor spænding og for-
ventping af medlemmerne.

»Arets NB'er« 2001 blev
Alfred Hansen. Han har i
årevis været en engageret
træner og leder, der med en
usædvanlig stor klubfølelse
har udført disse job. Alfred
Hansen er kasserer i old-
boysafdelingen og træner i
NB's ungdomsafdeling.

- Og det er han for-
håbentligt også i mange år
fremover. Der hersker
nemlig stor respekt
omkring Alfred Hansens
arbejde. Og det har klubben
ønsket at markere ved at
tildele ham Nordals Bold-
klubs mest eftertragtede

modtage denne hæder, for-
klarer Jens Christian Han-
sen.

Den ny pokal er indstif-
tet af Christian »Geggan«
Jørgensen, der er tidligere
formand i klubben og æres-
medlem, der naturligvis fik
lov til at overrække pokalen
til den første modtager -
Alfred Hansen.

Alfred Hansen har i årevis væ-
ret en engageret træner og
leder med usædvanlig stor
klubfølelse. Derfor blev han
»Årets NB'er«.

Ny pokal afsløret
ungdomsafdeling - og det er
han forhåbentligt også i man-
ge år frernover«, hedder det i
indstillingen.

Den nye pokal er indstiftet
af Christian Jørgensen, tidli-
gere fonnand for Nordals
Boldklub og nuværende

æresmedlem, og han fik na-
turligvis lov til at overrække
pokalen.

Årets seniorspiller blev Ru-
ne Lindberg, årets damespil-
ler Dorte Fine. Dameholdets
pokal gik til Line Nielsen, før-
steholdets til Jan Jacobsen,
andetholdets til Ken Christi-
ansen, og Arly Schultz fik
tredjeholdets pokal.

En pokal fyldt af navne
er årsag til, at Nordals
Boldklub har ændret tit-
len på en hædrende po-
kal. 135 deltog i afslut-
ningsfesten.
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NORDALS: Traditionen tro
har Nordals Boldklub holdt
afslutningsfest for damer, se-
niorer og oldboys. Det skete i
Svenstrup Forsamlingshus
med 135 deltagere.

En af dem gik derfra med
hæder, nemlig Alfred Han-
sen, der blev udnævnt til
»Årets Nls'er«. Titlen er ny,
men blot af navn. Før hed det
»Årets Idrætsmand«, men da
man alligevel skulle have ny
pokal, fordi den gamle var
fyldt af navne, ændre klubben
også betegnelsen. Med det
nye navn følger også, at mod-
tageren ikke behøver være
hverken tidligere eller aktiv
idrætsudøver. Desuden er tit-
len mere kønsneutral, for na-
turligvis kan kvinder også bli-,
ve udnævnt

Denne den mest eftertrag-
tede pokal fik Alfred Hansen,
fordi han i mange år har væ-
ret »en engageret træner og
leder, der med usædvanlig
stor klubfølelse har udført
disse jobs. Han er stadig kas-
serer i oldboysafdelingen, og
han er stadig træner i NB's


