
Fodbold iblodet
Hæder: ]BU's sølvnål
uddeles til personer,
der har gjort en ekstra
stor indsats for deres
klub. Nord- Als
Boldklub hædrede
fomylig Poul
Lyngkilde og Chresten
Blom.

NORDBORG: Siden deres
barndom har fodbold haft
en stor plads i livet hos 53-
årige Poul Lyngkildeog 60-
årige Chresten Blom. De
har begge passeret den
alder, hvor de fleste fod-
boldspillere forlængst ville
have sat støvlerne på hyl-
den, men lysten til at lege
med den runde kugle er
fortsat indtakt, og beggeer i
dag aktive på Nord-Als

Boldklubs (NB) hold for
superveteraner. Og de nøjes
ikke med at bruge deres fri-
tid på selve spillet. De har i
årenes løb også brugt man-
ge timer som frivillige lede-
re iNB.

For nylig blev de begge
belønnet for deres store
indsats med JBU's sølvnål.
Poul Lyngkildehar i tidens
løb været involveret i stort
og småt i NB. Han betegner
sig selv som lidt af en prak-
tisk gris, når han tænker til-
bage på de mange opgaver
han har haft ansvaret for.
Herunder ikke mindst
opgaven med at vaske spil-
lernes kampdragt. Og det
falder godt i tråd med en af
de andre opgaver han i dag
løser som medlem af Fest-I-
By- udvalget. Her er det

Poul Lyngkilde, der er seks år, da han var primus
ansvarlig for at festpladsen motor i afviklingen af det
og depotfaciliteterne er i store ynglingstævne, Nord-
orden. Als Cup, der havde deltagel-

- Jeg begyndte i spiller- se af Danmarks bedste eli-
udvalget, og jeg har siddet i teklubber.
bestyrelsen i 15 år, fortæller Det er faktisk ikke så få
han. Og Poul Lyngkildekan tidligere og nuværende
slet ikke forestille sig et liv landsholdsspillere, der har
uden NB. - NB er en stor spillet bold på stadion i
del af mit liv. Jeg nyder Nordborg. - Det var en stor
klublivet. Det er min måde tilfredsstillelse,at få så stort
at slappe af på, siger han. et arrangement akviklet,
Og i en tid, hvor det i stadig siger Chresten Blom. Han
højere grad kniber med at . fik allerede som 17-årige
finde frivillige ledere, kan sin ilddåb i bestyrelsesarbel-
han ikke lade være med at de.
komme med et lille hjerte- Det var i Havnbjerg
suk. Idrætsforening, der siden

- Det er synd, at der ikke blev en del af det, der i dag'
er flere, der vil. De ved ikke, r NB,
hvor mange glæder de går
glip af. Jeg kan kun opfor-
dre flere til at gå ind i fore-
ningsarbejde, siger Poul
Lyngkilde.

Er med på den
Den opfordring er Chre-
sten Blom helt med på.

I
Han har også haft mange
glæder gennem sit engage-
ment i NB. Ikke mindst i de

Træner
I NB har Chresten Blom
blandt andet været træner i
ungdomsafdelingen og
holdleder for førsteholdet,
hvor han i den sene alder af
39 år oven i købet nåede af
debutere. I dag er Chresten
Blom involveret i oldboys-
afdelingen, men han havde
også en afgørende finger

med i spillet, da der i for-
bindelse med de senere års
Fest-I-By-dagevar besøg af
Oldboys Landsholdet og
senest Anja Andersen og
Slagelseshåndbolddamer.

Har betalt tilbage
Poul Lyngkildeog Chresten
Blom har beggeden indstil-
ling, at de som frivillige
ledere blot har betalt tilbage
til klubben for de mange
glæder, den har givet dem.
Men glæden over, at de har
fået JBU's sølvnål, kan de
ikke skjule - Det varmer
galt godt om hjertet, lyder
det fra de to nordalsiske
fodboldentusiaster.


