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K : Hvert år
sætter Nordals Bold-
klub pris på et af si-
ne medlemmer. I år
blev det Jesper Kir-
kegaard, der modtog
hæderen og pokalen.
Af Ejner Munkebro
Telefon 7342 5123

NORDBORG: Jesper Kirke-
gaard er blevet udnævnt til
Arets NB' er iforbindelse med
afslutningsfesten i Nordals
Boldklub (NB). Jesper Kirke-
gaard er 42 år og har i over ti
år været en særdeles engage-
ret træner og leder i NB.

- Vi har heldigvis, når be-
styrelsen skal finde prismod-
tageren, hver gang en række
navne på trofaste og dygtige

ledere at vælge mellem, og
flere af navnene går igen år ef-
ter lir, fortæller Jens Chr.
Hansen, der er formand for
klubben.

I 30 år fra 1970 hed prisen
»Årets Idrætsmand«,: men
ved årtusindskiftet fandt be-
styrelsen, at tiden var inde til
at ajourføre prisen. Dels fordi
den ofte gik til en leder, der
ikke nødvendigvis dyrk-ede
sport, og 'dels fordi, at piger
også kan modtage prisen.

sitivt og sympatisk menne-
ske, der også forstår at for-
midle disse egenskaber.

Jesper Kirkegaard er far til
fem børn, hvoraf de fire i en
periode alle spillede fodbold i
NB. Da han i 1998 fol' en to-
årig periode skulle udstatio-
neres for Danfoss i Canada,
fortsatte han med at være træ-
ner i Toronto, hvor familien
havde slået sig ned. Og selv-
følgelig skulle børnene også
spille fodbold derover.

Kontakten til den gamle
Ny pokal klub holde Jesper Kirkegaard
Ved samme lejlighed blev en. ved lige ved at skrive til klub-
ny vandrepokal taget i brug, bens blad »Sporten«, ligesom
og den er skænket af Christi- . han også havde et par Nls'eæ
an »Geggan- Jørgensen, der på besøg i Canada.
el' æresmedlem i NB. Den
nye pokal bærer indtil videre
kun to navne: Alfred Hansen,
der fik prisen sidste år, og så
Jesper Kirkegaard.

Af bestyrelsens begrundel-
se for at vælge ham, fremgår
det, at han et ualmindeligt po-

Ny udfordring
En uge efter at være vendt
hjem fra Canada, meldte Jes-
per Kirkegaard sig atter som
træner i NB, og det er han sta-
dig væk. Desuden par han
været involveret i udvalgsar-

bejde og projekt-arbejde ifle-
re NB-sammenhænge, og se-
nest har Jesper Kirksgaard
sagt ja til at gå ind iklubbens
bestyrelsesarbejde. Det er
vel en vandrepokal, en titel og
en buket blomster værd.

Årets NI
2002 hf

J(
Kirkegaard

harv
tra
PRIV


