
NORDBORG: Nordals Bold-
klub har holdt fest i forbin-
delse med udendørssæso-
nens afslutning, og i den
forbindelse blev Christian
Strojeck, »Kedde«, hædret
som Årets NB'er 2003:

- Han er et særdeles po-
sitivt og hjælpsomt men-
neske. Nordals Boldklub er
stort set aldrig gået for-
gæves, når vi har spurgt
Kedde om hjælp, lød det
blandt andet fra Jens Chri-
stian Hansen, formand for
boldklubben, da han holdt

hæderstalen for superhjæl-
peren (billedet).

Afslutningsfesten for da-
mer, seniorer og oldboys
samlede cirka 130 deltage-
re i Havnbjerg Skoles aula,
og det var medlemmer af
Holm Fodbold Klub og
Nordals Håndboldklub, som
vartede op.

Undervejs i festligheder-
ne blev der også uddelt po-
kaler med mere. Følgende
blev hædret: Mikkel Ben-
nedsen, Årets Seniorspil-
ler, SusannoeNielsen, Årets

Christian Strojeck blev Årets NB er. Her er han med pokal og blomster.
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Kedde Arets NBer 2003
Kåring: Kedde har i
mange år været
engageret og
hjælpsom.

NORDBORG: Christian
Kedde Strojeck er kåret som
Årets Leder 2003 i Nord-
Als Boldklub.

Han blev hædret ved års-
festen og kaldt en super-
hjælper og en meget kom-

petent rejseguide. Med
sidstnævnte bemærkning
blev der henvist til en tur til
Polen, som også Niels Jør-
gen Christiansen var med
til at arrangere.

AF JENS EILERTSEN

Damespiller, Mette Han-
sen, fidus-pokal damer, Jan
Jacobsen, fidus-pokal 1.
hold, Jan Clausen, fidus-
pokal 2.-hold og Kristian
Dreyer, Årets Kammerat.
Endelig blev Ken Wonsyld
og Jesper Thomsen hædret
som kampjubilarer med
henholdsvis 250 og 200
kampe. mm

Jv 0&.//. 03
Siden er redigeret af
Else Højgaard, eho@jv.dk o



,"
·S;" ".

Mikkel Arets "
senior-spiller

Nord-Als Boldklub har kåret Mikkel Bennedsen som årets
seniorspiller. Susanne Nielsen blev årets damespiller. Fidu-
spokalen på damesiden gik til Mette Hansen. fidus til L
og 2. bold gik til Jan pc Ibsen ogjan Clausen. AIds kam-
~ 1:JIr;,:Kri.stim Derrer. Dcrvar to jubilarer. Ken YkIn-
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