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Nord-Als Boldklub's klub blad - 33. årgang - Nr. 1 - januar 2002

Miniput drenge årgang 91 og 92
vis vi ikke er den største årgang i ungdomsafdelingen, må vi i hvert fald være tæt på .

.i har haft 3 hold, et A-række- og to C-rækkehold. Der har i alt været 39 spillere
hvoraf der i gennemsnit har været 27 til træning, uanset vejrforholdene.
Af sportslige resultater kan der nævnes at A-holdet blev nr. 6 i deres række, C-
holdene
( billede) blev henholdsvis nr. 1 og 2, men mødte stor modstand i finalerunden, hvor
de allerede udgik efter puljekampene.
Vi er positivt overraskede over den store tilslutning der har været fra både spillere og
forældre og håber at lysten er mindst lige så stor i den kommende sæson.

Med sportslig hilsen jeres trænere Alfred, Jens og Ken

Sporten ønsker et godt nytår til alle sine medlemmer og deres familie,
venner af klubben, alle annoncører i bladet, samt sponsorerne.
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Vi vil lægge meget vægt på seriøsitet,
men samtidigt også sørge for, at det
sociale i klubben kommer til at fungere.
Alle skal glæde sig til at komme til træning
og kamp, lige meget om det er 1. hold -
eller 3. holdspillere.
Samtidig vil NB også være en klub hvor
alle spillere og holdledere m.m. skal
repræsentere NB på en fair og sportslig
måde udadtil.
Mht. de sportslige ambitioner gælder det
for 1. holdet (i serie 3) at vi i første
omgang vil arbejde på at kunne stabiiis .""
os i serie 3. For 2. holdet (i serie 5) gæk.
det om at være med til at præge rækken.

NB klar til den nye
sæson
Efter den netop afsluttede succesfulde
sæson for NB, hvor 1. holdet sikrede sig
oprykning til serie 3 er trænerstaben nu
klar til sæson 2002.

NB 's 1. hold 2001 - oprykkere til serie 3

Den 5.11.01 blev der holdt opstartsmøde
med trænere og holdledere for senioraf-
delingen. Som ny cheftræner starter Kim
Duus. Han afløser Asger La Cour Møller,
der er skiftet til Lysabild. Kim er en kendt
træner på Als og Sundeved, idet han tidli-
gere har været træner for seniorhold i
Broager, SUB og Sønderborg Fremad.
Som træner på 2. holdet fortsætter John
Callesen.

NB 's trænerstab 2002 (fra venstre) Klaus
Kjærgaard, Kim Duus og John Cal/esen.

Det fælles mål for trænerne og klubben er,
at det skal være sjovt og underholdende
både at spille og se fodbold i NB.

Denne målsætning bør ses i forhold til, at
1. holdspillerne Lars Nissen, Kim Blom og
Rune Lindberg ikke er til rådighed for NB i
næste sæson. Ligeledes rykker vi 7-8
spillere fra seniorafdelngen ned i ynglinge-
afdelingen for at kunne stille et godt
ynglingehold i 2002. Dette gør ikke just
arbejdet lettere for Kim Duus og John
Callesen.
Mht. til NB's damehold (7-mands hold) har
to af vore gode seniorspillere Klaus
Kjærgaard og Allan Petersen sagt ja til
rollen som nye trænere for dette hold,
hvorfor vi ser frem til en god sæson for
damerne. Jens Hansen

NB's damehold 2001
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Dreyers el-service
Brønd 7 a, Holm, 6430 Nordborg

tlf. 74450201

MALERLAGERET
- den professionelle vejledning

Erik Jensen VVS
- Deres VVS-installatør

Søren Nyvang og Mogens Grau
Mellemvej 2, 6430 Nordborg

Tlf.74450565
Fax 74 45 26 08

Mellemvej 21- Nordborg
Tlf. 74451852

Frisør

Enghoff
Havnbjerg Butikscenter

tlf. 74450840

ALS MOTOR
Sønderborg

Tlf. 74 43 20 22

Cafe & Pizzeria

Cafe Roma
Storegade 27 B - Nordborg

Tlf. 7449 05 67

.1

LANGESØ
HERREFRiSØR

v/John H. Rasmussen
Mågev~2, Langesø

Voigts Bolighus A/S
Løjtertoft 26, Nordborg

Tlf. 7445 14 32
Fax. 74 45 49 20

www.danskebank.dk

Tænk på penge

når det passer dig...

Danske

- vi gi'r dig det rigtige at vælge imellem
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Indendørstræning
Tirsdage
16.00 - 16.45 Micro 95
16.45 - 17.30 Miniputpiger
17.30 - 19.00 Miniputdrenge
19.00 - 20.00 Lilleputdrenge
20.00 - 21.00 Drenge
21.00 - 22.00 Senior & Oldboys
Onsdage
16.00 - 17.00 Sandkasse
17.00 - 18.00 Micro 94
18.00 - 19.00 Micro 93
19.00 - 20.00 Lilleputpiger
20.00 - 21.00 Damejunior & D. senior
21.00 - 22.00 Junior & Ynglinge

Hæder til Claus
Claus Sørensen var blandt de 24 borgere
som fik en anerkendelse af Nordborg
Kommune for deres indsats i forenings-
livet på fritidsdagen den 3. november.

Claus blev indstillet af Nord-Als Boldklub
som tak for hans engagement som ung-
domstræner, klubhusmedhjæper og
meget andet.

Også NB's juniorhold blev hædret på "'"
Kommunens fritidsdag for vundet DGI
landsmesterskab. Her ses holdet på råd-
hustrappen sammen med de øvrige
hædermodtager fra andre foreninger.

"Vejers Bogen"
Superveteranernes efterhånden legen-
dariske årlige træningsophold ved Vejers
strand får en ny dimension!
Erik Nørskov og Carl Erik Rasmussen er
nemlig i gang med at skive en bog om
denne begivenhed gennem de sidste 11
år.
Bogen vil indeholde en masse historier og
billeder, og da vi kender skribenternes
"stil", kan man forvente et morsomt værk.

Om man får noget at vide om hvordan
dette billede blev til kan selvfølgelig ikke
garan-teres, men et er sikkert, deltagerne
har sø rget for rigeligt spændende stof
gennem tiderne. Forfatterne satser på at
BOGEN kan komme på gaden i løbet af
januar 02.



NORDBORG
- så behøver du kun at handle et sted

Åbningstider: Bagerafdelingen :
Mandag 7.00-19.00
Tirsdag 7.00-19.00
Onsdag 7.00-19.00
Torsdag 7.00-19.00
Fredag 5.45-19.00
Lørdag 6.30-16.00
Søndag 6.30-11.00

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

9.00-19.00
9.00-19.00
9.00-19.00
9.00-19.00
9.00-19.00
9.00-16.00

Er du mellem 18 og 25 år har vi et godt tilbud til dig: Bliv Ung Privat
kunde i Sydbank. Så får du lidt mere i rente, du får din egen rådgiver, du

får mulighed for at få et Blue Card, et bolig lån - og du får vores opbakning
til dine økonomiske planer.

Kig ind - du er altid velkommen

SYDBANK
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Målet nået
Så er sæsonen slut, og det er tid til at
evaluere. I løbet af efteråret har vi haft
meget få skader, hvilket har været en
fordel på flere måder. Det har bl.a.
betydet, at vi har kunnet gennemføre
efterårets kampe med få spillere. Det har
givet stabilitet.
Stabiliteten er også kommet til udtryk
ved, at vi er det hold, der har ladet færrest
bolde passere.

Vi har været godt organiseret, de enkelte
spillere har fuldt ud levet op til de krav, de
har fået stillet, det har været en god
oplevelse.

For mig har det været 2 gode år i NB. Jeg
synes, vi har fået mange positive timer
med i bagagen. Det er der naturligvis
mange grunde til. Spillernes opbakning,
der har været mange til træning og de
frivillige hjælpere har ydet en stor indsats
for at få alt til at hænge sammen.
På mig virker det, som om klubbens
bestyrelse har styr på tingene og arbejder
i en velstruktureret organisation.

Og så til slut - det er ikke så ringe endda
at slutte af med en oprykning.
Mange tak for godt samarbejde og så vil
jeg ønske NB alt godt fremover.

Asger la Cour Møller

Julekalender
Igen i år sælger NB en julekalender og en
lang række af klubbens ungdomsspillere
har været i gang med salget. Klubbens
mindste er blevet bedt om at sælge 5
kalendere og de lidt ældre spillere har fået
til opgave at sælge 10 kalendere og langt
de fleste spillere har da også fået solgt
deres andel. Herudover sælger kalende-
ren af CLUB 22 og ved NB's lottospil.

Generalforsamling
Nord-Als Boldklub indkalder til ordinær

generalforsamling
Fredag den 25.01.02

i NB's klubhus

*Aftenens program
KI. 18.30 Fællesspisning i cafeteria

K1.19.30

Generalforsam ling
*Dagsorden iflg. lovene

*Forslag til generalforsamlingen skal
være bestyrelsen i hænde senest
mandag den 21.01.02, kl. 19.30.

*Medlemmer der ønsker at deltage i
spisningen, skal skrive sig på listen

i klubhuset inden den 21.01.02.

Generalforsamling
Nord-Als Boldklub oldboysafdeling

indkalder til ordinær generalforsamling
Fredag den 18.01.02
Klo 19.00 i NB's klubhus

*Dagsorden iflg. lovene

*Forslag der skal behandles, skal være
bestyrelsen i hænde senest 4 x 24

timer før generalforsamlingen. .

*Efter generalforsamlingen er klubben vært ved det
traditionelle pølsebord !



THE DOCUMENT COMPANY

RANK XEROX
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TIPS & LOTTO

SHELL NORDBORG
Frederik Holm

Th. Brorsens Vej 1
Tlf. 74451704

•Nyt Syn
Ridepladsen 1 . Nordborg· Tlf. 74451551

JØRGEN HANSEN
AUT. EL sWS INSTALLATØR
STOREGADE 30 . 6430 NORDBORGA
TELEFON 74451540· GIRO 1586475EL s VVS

" INTER!iPOIIr@
rohleder seert
GÅGADEN - SØNDERS6RG - TLF. 744241 10

NYGADE 14 - GRÅSTEN - TLF. 746521 21

1:;.øl 4
~ ~ Den ku'

_~ (rmrø) · Jj~~ vt •••

Svalevej 2, tangesø, tlf. 74451285
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Onsdag
LOTTOSPIL i Havnbjerg skoles aula.
"Verdenskendte" SUSI & LEO i festteltet.
Gruppen TREND i festteltet.

Kun et gult kort i løbet af
sæsonen!
Ja så er vi færdig med endnu en sæson
som egentlig endte med at blive en rimelig
god sæson både resultatmæssigt og
socialt.
Vi startede sæsonen forrygende med
sejre i de 4 første kampe, men så rendte
vi ind i det første af SUB-holdene, og de
skulle hurtigt vise sig at blive vores onde
ånd. Vi tabte alle 4 kampe mod dem og
resultatet af kampene har vi forlængst
glemt. Vi kan sige det på den måde, at
havde SUB ikke været med i turneringen
havde vi vundet den med 1 uafgjort og
kun 1 tabt kamp.
Nu endte vi med at blive nr. 3 med 37
point for 18 kampe, 12 sejre, 1 uafgjort og
5 tabte og en målscore på 52-42. Bjarne
endte med at blive topscorer med 15 mål,
men det skulle han jo også gerne blive da
han var den eneste der spillede samtlige
kampe, Freddy blev nr. 2 med 10 mål.
I hele sæsonen fik vi kun et gult kort, men
det kan jo tolkes på to måder, enten er vi
et meget fair og disciplineret hold eller har
vi "gamle" bare ikke luft mere til at brokke
os til dommeren.

Til sidst vil vi gerne sige tak til veteraner-
ne og hele oldboysafdelingen for godt
samarbejde i de år vi har været holdle-
dere og ønske John og Myles held og
lykke med veteranerne. Det kan I få brug
for.

Hilsen Erik og Brormand

Fest-i-by 2002
Byfestens komite er allerede godt i gang
med planlægning af det kommende
arrangement og har foreløbig fastlagt
følgende programpunkter :
Alle dage
KJÆRS TIVOLI

Torsdag
Børn fra daginstitutionerne i Tivoli.
DE UNGES AFTEN med modeshow og
diskotek i teltet.

Samme besøgstal som sidste år ønskes
også til det kommende arrangement sidst
i april 2002.

Fredag
DAMEFROKOST med Flash Party Band
og mandestrip. Om eftermiddagen forskel-
lige opvisninger med kampsport og
fodbold.

Lørdag
FEST-l-BY LØB, BØRNE PLAYBACK
SHOW, "STOR SPISEN M.M." i festteltet,
hvor NB og NH skal skaffe de første 200
(?) deltagere.

Søndag
Fodbold- og håndboldturneringer,
FAMILlECYKELTUR og gratis sildebord i
festteltet, aktiviteter for børn i alle aldre.

Fest-i-by afholdes traditionen tro i Bede-
dagsferien og det bliver næste år altså i
dagene 24. - 28. april 2002.
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Favør

Herremagasinet
Storegade 14

Nordborg
Telefon 74 45 16 10

Havnbjerg, r.!!1 74 45 17 37

NB adresser (alle ledere og trænere, se www.nordals-boldklub.dk)

BESTYRELSEN Formand Jens Hansen Niels Bohrsvej 19 74491747

Næstformand Peter Glock Midthaven 25 74453179

Kasserer Bjarne Knudsen Perikonvej 9 74453821

Best.medlem Bjarne Skou Overhaven 13 74490064

Best.medlem Bjarne Jensen Sundquistgade 41, S.b. 74433746

Best.medlem Flemming Villadsen Turøvej 48 74490093

Ungdomsformand Anders Ebsen Rypevej60 74490018

Oldboysformand Peer Christiansen Turøvej 14 74453388

Seniorafd. repr. Jesper Thomsen Enebærvej 5 74450890

I"'"'\~GDOMSUDVALG Udvalgsformand Anders Ebsen Rypevej60 74490018

Sekretær Kjeld Høi 0sterhaven 1 74491632

Udvalgsmedlem Jan Wind Maihaven 38 74490772

SENIORUDVALG Udvalgsformand Bjarne Skou Overhaven 13 74490064

Udvalgsmedlem Ken Christiansen Th. Brorsensvej 88 24237179

Udvalgsmedlem Preben Naef Sprogøvej 10 74490759

OLDBOYS AFD. Formand Peer Christiansen Turøvej 14 74453388

Kasserer Alfred Hansen Th. Brorsensvej 78 74490169

Best.medlem Chresten Blom Perikonvej 14 74491163

KLUBADRESSE NB's klubhus, Stadionvej 1 Langesø 74451806

INTERNET www.nordals-boldklub.dk
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Udgiveradresseret blad (8245 ARCj Bladnummer 59544

NB afholder hver onsdag kl. 19.00 LOTTOSPIL i Havnbjerg skoles aula.
Vil du vide lidt mere om Nord-Als Boldklub så kan der altid hentes en masse oplysninger
om NB på klubben's hjemmeside www.nordals-boldklub.dk. Her kan du også finde
flere billeder fra klubbens mange aktiviteter.

TENs
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Peter Glock, Midthaven 25,6430 Nordborg, ~ 744531 79, e-mail: peterglock@maiLtele.dk
Distribution
Ib Anthony, Mågevej 25 , 6430 Nordborg, ~ 74 45 05 00


