
Boldklub satser
på information

Det haster med tilmelding
NORDBORG: I dag fredag er det sidste frist for at
melde sig til årets Skole Cup, som Nordals Boldklub
(NB) afvikler i Nordals Idrætscenter i weekenden
den 28.-30. marts. Det er 35. gang, NB arrangerer
det store fodboldstævne, der har deltagelse af me-
re end 100 hold. Skole Cup er for alle kommunens
skoleelever fra børnehaveklasse til og med 7. klas-
se. Tilmelding kan ske til Nordals Idrætscenter; Gu-
derup-Hallen eller Michael Werner; Mads Clausens
Vej 3B, Nordborg - eventuelt på e-mail: skole-
cup@mverner.dk.

OPLYSNING: Der sker
meget i Jordals
Boldklub (l\1B), men
meget kommer ikke
ud til offentligheden.
Det laves der nu om
på.

Af Ejner Munkebro
Telefon 7342 5123

NORDBORG: Nordals Bold-
klub (NB) vil gerne være me-
re synlig, og det forsøger
klubben nu ved at oprette en
ny funktion i klubben - nem-
lig funktionen som PR-konsu-
lent. Og det har klubben lagt i
professionelle hænder på Per
Lemmeke, Havnbjerg, hvis
navn sikkert huskes af mange
af denne avis' læsere.
Per Lemmeke, der stam-

mer fra Ærø, er nemlig ud-
dannet journalist og var i halv-
andet år frem til august 2000
Nordals-medarbejder på Jyd-
skeVestkysten i Sønderborg.
Herefter var Per Lemmeke
ansat på Sønderborg Ugeavis
til februar 2002, og siden tog
han springet til en helt anden
branche - nemlig som lærer
på 0sterlundskolen, hvor han
stadig er ansat.
- Jeg er tidligere aktiv fod-

boldspiller og interesserer
mig for den sport. På Ærø var
jeg i bestyrelsen for Bold-
klubben Kvik i Søby i seks-
syv år, heraf som formand i ti-

Nord-Als Boldklub
henter professionel

PR-hjælp
Presse: Per Lemmeke,
tidligere journalist på
Sønderborg Ugeavis,
AlsPosten og
}ydskeVestkysten, skal
styrke klubbens
pressekontakt.

NORDBORG: For at styrke
kontakten og samarbejdet
med den lokale presse har
Nord-Als Boldklub netop
tilknyttet Per Lemmeke
som klubbens PR-konsu-
lent.

Per Lemmekes opgaver
bliver primært at hjælpe
Nord-Als Boldklubs ledelse
~ed det praktiske arbejde,
nar der skal formidles
nyheder om klubbens akti-
viteter og arrangementer til
medierne i Alssund-ornrå-
det.
Den 42-årige Per Lem-

meke, der bor i Havnbjerg,
arbejder i dag som skole-
lærer på Østerlundskolen i
Nordborg. Men med en
fortid som uddannet jour-
nalist kender han til pres-
sens arbejde, og i perioden
fra den 1. april 1999 til 1.
februar 2002 var han ansat
på JydskeVestkysten og
siden Sønderborg Ugea-
vis/ Als-Posten.

I Nord-Als Boldklub gør
mange frivillige ledere en
stor indsats.
- Men vi forsøger hele

tiden at få vores opgaver
fordelt på så mange hæn-
der som muligt, og da jeg
fandt ud af, at Per Lemme-
ke ikke længere arbejdede
som journalist, var det
nærliggende at spørge om
han ikke var interesseret i
at n.J<{:lp€ os med PR~opga-
ver, siger formand Jens
Christian Hansen.

ledere har ofte rigeligt at se
til, når de praktiske opgaver
i forbindelse med aktivite-
ter og arrangementer skal
løses. Det er derfor ikke
altid; at man lige når at få
sendt information ud til
pressen.
- Det vil vi i fremtiden

gerne gøre bedre, og her
kan vi så trække på vores
nye PR-konsulent, siger
Jens Christian Hansen.

Ikke nyt
Arbejdet som frivillig i en
boldklub er i øvrigt ikke n.
for Per Lemmeke. Han
stammer fra Ærø, og her
var han fra 1984 til 990
aktiv som træner, bestvrel-
sesmedlem og senest -for-
mand i Søby Bol b
»KVIK«.

- Fodbold har altid været
min store lidenskab, 00 'eg
er glæder mig til at give en
hånd med i Nord-Als Bol -
klub, siger Per Lemmeke.

Per Lemmeke, der har
været journalist ved
JydskeVestkysten med
Nordals som speciale skal
nu videreformidle nyt fra
Nordals Boldklub.

re år, så jeg kender til for-
eningslivet, fortæller Per
Lemmeke,
På Nordals er han kommet

i kontakt med NB, hvor han
nogle gange har givet en
hånd med som dommer.
Klubbens formand, Jens
Christian Hansen, blev op-
mærksom på, at den tidligere
journalists evner kunne ud-
nyttes i NB-sarnrnenhæng, så
det bliver det nu.
- Det hele er så nyt endnu,

men min oplevelse afklubben
er, at den er utrolig godt ledet
og organiseret. Men det kan
godt være, der går en leder
rundt i en af underafdelinger-
ne med en god ide og som
ikke er vant til at skrive en
pressemeddelelse, og det kan
jeg så hjælpe vedkommende
med, siger den nye PR-konsu-
lent, der i øvrigt skal arbejde
ulønnet for klubben, der er
den største i Nordborg Kom-
mune. JV

Jv


