
Ildsjæl blev udnævnt til ær
I mere end 30 år har Ver-
ner Petersen været aktiv
i Nordals Boldklub. Det
er han blevet hædret
for. Han er klubbens
sjette æresmedlem.

AF EJNER MUNKEBRO
Telefon 73425123

NORDBORG: Indtil lørdag
havde Nordals Boldklub fem
æresmedlemmer, nu er der
seks. Verner Petersen, der
stoppede ved årsskiftet som
leder i klubben, er i kraft af sit
mangeårige virke, tildelt
æresmedlemsskabet af be-
styrelsen.
Verner Petersen har været

aktiv i Nordals Boldklub i me-
re end 30 år, og blandt de op-
gaver, han har varetaget, er
træner i seniorafdelingen,
træner i ungdomsafdelingen,
aktiv i forbindelse med afvik-
ling af fodboldskoler, konsu-
lent i ungdomsafdelingen,

I mere end 30 år har medlemmerne af Nordals Boldklub nydt godt af Verner Petersens indsats for
klubben. Derfor kvitterede klubben ved at udnævne ham til æresmedlem. Privatfoto

dommer-kontaktperson,
»praktisk gris- i ungdomsaf-
delingen og kontaktperson
på uddannelses- og kursus-

området.
Herudover har Verner

Petersen været aktiv fodbold-
spiller både som senior- og

Vemere Petersen

oldboysspiller og var det lige
til et benbrud satte en stopper
for hans aktive karriere. Han
spillede 1. holdsfodbold i

smedlemVerner Petersen
udnævnt til æres-
medlem iNB
NORDBORG: Ved ung- - Træner i seniorafdelin-
domskonferencens opføl- gen og i ungdomsafde-
gningsmøde lørdag den lingen,
2.marts blev Verner Peter- - engageret i afholdelsen
sen udnævnt til æresmed- af fodboldskoler,
lem i Nord-Als Boldklub. - konsulent i ungdomsaf-
Verner Petersen har i delingen,

over 30 år været en mar- - dommer-kontaktper-
kant skikkelse i Nord-Als son,
Boldklub, fordi han har - praktiske gris i ung-
haft så mange virkeområ- domsafdelingen
der i klubben, men uddannelses- og kur-
bestemt også, fordi ildsjæ- suskontaktperson
len kommer klart til Herudover har Verner
udtryk, når han udfører Petersen været aktiv fod-
sine jobs i klubben. boldspiller både som seni-
Det er som tak og aner- orspiller og oldboysspiller

kendelse for denne ind- - og det, lige til et ben-
sats, at Verner Petersen brud satte en stopper for
bliver æresmedlem i den aktive karriere. Han
Nord-Als Boldklub. Det er spillede førsteholdsfod-
kun sjette gang, en sådan bold i NB's første sEson i
udnævnelse finder sted! 1970 og spillede inden da
Verner Petersen har i NIF.

været aktiv i Nord-Als Verner Petersen er i
Boldklub i mere end 30 år. 1912 også blevet kåret til
Blandt de opgaver, han l»Arets Idrætsmand« i
har udført, kan her næv- Nord-Als Boldklub.
nes: (SfbSrTIIJ /3 ..3.02.

klubbens første sæson i 1970
og spillede inden da i Nord-
borg Idrætsforening.
For sit arbejde i boldklub-

ben har Verner Petersen
modtaget flere udmærkelser.
I 1972 blev han valgt som
»Årets Idrætsmand«, i 1990
modtog hanJBU's sølvnål, og
i 1997 modtog Verner Peter-
sen DBU's rejselegat.
Også i bestyrelsesarbejdet

har Verner Petersen været
aktiv i perioden 1994-1996, li-
gesom han også har været
medlem af Club 22 - NB's
venner. Desuden blev det til
fem år i klubbens ungdoms-

JV

udvalg, og Verner Petersen er
stadig medlem af uddannel-
sesudvalget i JBU's region 4
og har været det siden begyn-
delsen af 1998.
Udnævnelsen til æresmed-

lem skete blandt andet med
disse ord fra formand Jens
Christian Hansen:
_ Verner Petersen har i

over 30 år været en markant
skikkelse i Nordals Boldklub.
Både fordi han har haft så
mange virkeområder i klub-
ben men bestemt også fordi
ildsjælen kommer kl~ til ~d-
tryk, når han udfører sine Job
i klubben.

5.3- 02

FAKTA
Følgende er blevet udnævnt til æresmedle~ af Nordals
Boldklub: •
17.11.1977: Verner Pedersen (afgaet ved døden)
28.1.1982: Peter Hansen
28.1_1.988:Per 5øndergaard (afgået ved døden)
25.1.1990: Christian »Geggan« Jørgensen
31.1.1997: Carlo Meyer
2.3.2002: Verner Petersen


