
 S P    RT E N  
Nord-Als Boldklub’s klubblad - 34. årgang - Nr. 7 - dec. 2003 

Nord-Als Boldklub ønsker en glædelig jul og et godt nytår til 
alle sine medlemmer og deres familie, venner af klubben, 

alle annoncører i klubbladet, samt sponsorerne. 

Husk NB’s JULEBAL 
Traditionen tro afholder Nord-Als 
Boldklub JULEBAL 2. juledag i Nord-
Als Idrætscentrets hal. 
”Charlies Disco Show” sørger også i 
år for musik og underholdning og 
dørene åbnes som sædvanlig kl. 
21.00. Se også annoncen i avisen. 
 

Husk 
Generalforsamlingen 
NB’s generalforsamling holdes altid 

den sidste fredag i januar,  dvs. næ-
ste gang bliver det den 30. januar 04. 
 
Arrangementet starter kl. 18.30 med 
et ”god måltid” i NIC’s cafeteria ( for 
dem der vil ). Deltagelsen i fælles-
spisningen er gratis, men det kræver 
at man skriver sig på en liste i klub-
huset. 
 
Selve årsmødet starter kl. 19.30 og 
foregår i Nord-Als Boldklub’s klubhus. 
Se også annoncen på side 11. 



2 

Årsmøde i OB-afdeling 
den 25. november 
Peer bød de 16 fremmødte oldboys-
spillere velkommen, hvorefter han 
gik over til mødets formål, der var at 
orientere de fremmødte om årets 
gang i afdelingen. Han berørte de 
områder afdelingen havde været in-
volveret i, og det var bl.a. Piccolo-
Cup, træningsturneringen, Vejerstu-
ren i år for 13. gang, Holm Cup og 
afslutningsfesten i Havnbjerg Skoles 
aula. 
 
Søren Larsen berettede derefter om 
oldboys B holdets resultater. Det 
blev til en 6. plads efter forårets kam-
pe og en 3. plads i efterårsturnerin-
gen efter opbrydningen. 
Søren var glad for den tilgang der 
var kommet, især fra Broballe. Uden 
dem havde det været en næsten 
umulig opgave at gennemføre turne-
ringen. Vedrørende den nye sæson, 
diskuterer man meget i oldboys trup-
pen om man skal være et A – eller B- 
hold. 
 
Erik Raun Jensen startede sit indlæg 
vedrørende Veteranholdet med at 
takke alle de hjælpere der i hele sæ-
sonen har lavet et stort stykke arbej-
de på mange fronter. Turneringen 
mundede ud i en placering midt i 
rækken . 
Superveteranholdet fik en omtale af 
Christian Strojeck. Turneringen end-
te med en 3. plads. Dette skyldtes de 
mange problemer der var i de sidste 
4 – 5 kampe med at stille hold. Hav-
de der ikke været disse problemer 
kunne vi sagtens være blevet enten 
nummer 1 eller 2 (Keddes’s udsagn). 

OB-bestyrelsen Peer og Chresten 
 

Turen til Polen var en stor oplevelse 
for alle der var med, også  økonomi-
en balancerede.  
Vedrørende 2004 arbejder man med 
en tur til Irland, men mere om dette 
senere når der kommer flere facts på 
bordet. 
Der blev fra Peer’s side stillet spørgs-
mål om afholdelse af et ”årsmøde” 
generelt er en god ide og om tids-
punktet og dagsorden var rigtigt 
valgt. 
Flere kom med deres mening herom 
og næste møde vil med sikkerhed 
bære præg af disse tilbagemeldinger.  
 
Efter nedlæggelse af Østerlundsko-
len skal OB-holdene have et nyt spil-
lested til næste sæson. 
Peer refererede fra et møde med 
kulturudvalgsformanden hvor emnet 
blev diskuteret.  
Bestyrelsen tager nu stilling til hvor 
vores nye hjemmebane bliver, men 
uden at sige for meget tyder det på at 
det bliver ved Havnbjerg skole. 
Vedrørende holdtilmelding indkalder 
Søren Larsen sine spillere til et møde 
for at finde ud af om det er i A- eller B
-rækken der skal meldes hold til i 
2004.                                          >> 
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www.danskebank.dk 
 

Tænk på penge 
når det passer dig... 

LANGESØ 

HERREFRISØR 
v/ John H. Rasmussen 

Mågevej 2, Tlf. 74 45 12 31 

Skal der festes ? 
 

Vi udlejer 

Borde - Stole 
Tæppeplader - Scene 

 

I/S COM.-ARR. 
Nord-Als Idrætscenter 

Tlf. 74 45 19 19  

STOREGADE 33  -  NORDBORG 

TLF. 74 45 08 40 

Husk NB’s 

LOTTOSPIL 
hver onsdag kl. 19 

i Havnbjerg skoles aula 
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Chresten takkede de 3 holdledere 
samt Claus og Joan for deres indsats 
i den forgangne sæson ved at over-
række dem en flaske vin. 
Til slut ønskes der til alle oldboys-
afdelingens medlemmer og deres 
familie en rigtig god jul samt et godt 
og lykkebringende nytår, tak for det 
år der svinder, og endelig et godt 
nytår for alle i Nord-Als Boldklub. 
  
Peer Christiansen og Chresten Blom 

Kære NB´ere !     
Året går på hæld og både jul og nytår 
nærmer sig med raske skridt. Vi kon-
staterer, at endnu et år er ved at væ-
re gået, og som ofte havde man lidt 
flere planer, end energien eller tiden 
rakte til. Sådan oplever vi det på pri-
vat plan, i jobbet og også i vores for-
ening. 
Spørgsmålet er så, hvad har vi i klub-
ben ikke nået, som vi ellers havde 
planlagt ? 
Svaret herpå kan godt gradbøjes – 
fra at sige ingenting til at nævne alt, 
hvad vi kunne have gjort bedre ved 
forhold eller sager, der krævede en 
større, anden eller ændret indsats. 
Jeg mener, at vi efterhånden har fået 
stort set alle rammerne på plads. Det, 
som vi så blot mangler, er, at udfylde 
og udnytte nogle af disse rammer, 
således at klubben bliver bedre på 
disse områder. 
 

Dette er sådan set ikke et forhold, 
som vi i år ikke har nået. Det er bare 
en evig proces, som vi er en del af, 
og som kræves, hvis Nord-Als Bold-
klub skal leve op til de forventninger, 
som spillere, forældre, sponsorer og 
vore egne ledere stiller til en for-

Nord-Als Boldklub er en rigtig god 
klub. Det behøver jeg som formand 
ikke at lade andre afgøre - så meget 
selvtillid bør der være plads til. 

”NB er en rigtig god klub” - siger Jens 
 
Det betyder, at vi har en masse gode 
ledere, der som konsekvens heraf 
gør et fremragende stykke arbejde. 
Dette bør vi altid huske – også selv-
om der ting, som vi kan gøre bedre.  
 
Derfor vil jeg heller ikke her nævne 
alle de sammenhænge, hvor jeg sy-
nes, at vi kan gøre det meget bedre. 
Men jeg kan love, at bestyrelsen bli-
ver fastholdt i de opgaver, som jeg 
ved har ligget lidt nede i bunden af 
skuffen. 
 
For at få tilbagemeldinger på eksem-
pelvis bestyrelsens arbejde, kan 
fremgangsmåden være at ”tage af 
kassen” eller at beslutte noget eks-
tremt. Det har I dog stadigvæk til go-
de!                                            >> 
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Nordborg 
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Alligevel skal alle være velkomne til 
at komme med input til bestyrelsen – 
både kritik og ros eller gode ideer.  

Kritik, ros eller gode ideer  -
bestyrelsen tager det gerne imod. 
 
Det behøver ikke ske på møder eller 
generalforsamlinger. Input er altid 
velkomne. Brug evt. www.nordals-
boldklub.dk, hvis du mangler bag-
grundsviden.   
 
Med disse ord vil jeg ønske alle sam-
men en rigtig glædelig jul og et lykke-
bringende nytår samt tusind tak for 
indsatsen i 2003. 

Med venlig hilsen  Jens 

 
 
Endnu et år - på godt og 
ondt - for NB's ungdom 
Året 2003 har været "en tro kopi" af 
udviklingen i mange andre klubber i 
området med 2 overskrifter: 
”Stor tilgang af spillere i de yngste 
rækker” og ”Store problemer med at 
fastholde / tiltrække spillere i de æl-
dre rækker. 

Et af årets positive oplevelser har 
været tilgangen af spillere i miniput 
afdelingen (årgang 93 og 94), hvor 
ca. 60 drenge og piger har spillet på 
de i alt 5 hold der har været tilmeldt 
turneringen og resultaterne har været 
fornuftige. 

Et af NB’s 5 miniputhold 
 
Omkring de enkelte holds placering 
m.v. vil der komme nærmere informa-
tion i forbindelse med klubbens gene-
ralforsamling og det efterfølgende 
nummer af SPORTEN. 
Også i klubbens lilleput afdeling var 
der mange spillere, nok til 2 stk. 11- 
mands hold med meget forskellige 
resultater, men med den samme glæ-
de ved at spille fodbold ! 
 
Klubbens lilleput B hold tabte mange 
kampe, men mødte dog trofast op til 
alle kampe og det blev dog også til 
enkelte points i løbet efteråret. 
 
Lilleput A holdet klarede ikke kvalifi-
kationen til Lilleput 1 rækken og det 
ærgrede både træner og spiller at 
man skulle spille efteråret i Lilleput 2, 
hvor man suverænt vandt rækken og 
efterfølgende kvalificerede sig til Jy-
ske Mesterskab for lilleput 2.       >> 
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Stationsvej 4 , Nordborg 

tlf. 74 45 05 33 

  

  

  

  

  

NORDBORG TRÆLAST 

 
Holmgade 39 

Tlf. 74 45 14 57 

Tips & Lotto 

SHELL NORDBORG 

Frederik Holm 
Th. Brorsens Vej 1 

Tlf. 74 45 17 04 

Storegade 15a - Nordborg - Tlf. 74 45 37 57 
MATAS NORDBORG ApS 

Stationsvej 8  -  Nordborg  -  Tlf. 74451711 

Storegade 15  -  Nordborg 

 

Serviceproblemer ? 
Ring til din 

el-fagmand ! 

Stationsvej  -  Nordborg 

Tlf. 74 45 05 33 

 
v/ Nordborg Slot  -  Tlf. 74 45 37 64 

 
 
 

Husk NB’s 

LOTTOSPIL 
hver onsdag kl. 19 

i Havnbjerg skoles aula 
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Og efter at have vundet de 2 første 
kampe med hhv. 2-1 over Rødekro 
og 2-0 over Tjæreborg var holdet klar 
til at spille om det Jydske Mester-
skab i omegnen af Skive. 

NB’s lilleputhold spillede om JM 
 
Efter 3 nederlag kunne holdets træ-
ner Alfred Hansen med sædvanlig 
optimisme meddele, at egentlig bur-
de holdet have vundet stævnet ! 
 
Også Drenge holdet kvalificerede sig 
til kampen og det Jydske Mesterskab 
for Drenge 2 hold, men her måtte 
holdet allerede i første runde udgå 
efter et nederlag på 1-4 til Vonsild. 
I foråret havde N.B. også tilmeldt et 7
-mands hold i drenge rækken men 
dette måtte vi trække til efteråret 
pga. manglende spillere. 
 
Manglende spillere var også et pro-
blem for klubbens junior hold der 
med "møje" kunne gennemføre for-
årssæsonen før. 
 
Efterskole og meget andet gjorde, at 
den resterende gruppe måtte søge til 
andre klubber for at kunne spille fod-
bold i efteråret. 

”Rigtige piger spiller også fodbold”. 
I den afsluttende sæson kunne vi 
stille med et 7-”mands” hold i miniput 
pige og i lilleput pige rækken. 
 
I pigerækken blev der tilmeldt et 11-
mands hold der til efteråret kvalifice-
rede sig til at spille i pige 1 rækken. 

”Rigtige piger spiller fodbold” 
 
Der er generelt opnået pæne resulta-
ter for klubbens hold og der er af alle 
trænere og hjælpere gjort et godt 
stykke arbejde i det forløbne år. 
 
Men vi må dog også erkende at vi 
ikke har kunnet samle spillere til de 
lidt ældre årgange - junior herrer og 
ynglinge herrer. 
 
Det kan blive en af de større opgave 
for NB, at fastholde de mange spille-
re vi har i de yngste årgange.      >> 
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Ridepladsen 1 
Tlf. 74 45 15 51 

Langesø 

Tlf. 74 45 12 85 

Husk vi har landsdækkende byttegaranti 

Herretøj 

Ungt tøj 

Drengetøj str. 2-16 år 

Tøjeksperten Herremagasinet…
 

...altid på toppen 

med de bedste tilbud 
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CD’er til NB’er 
Konkurrencen i SPORTEN om at 
vinde Poul Krebs’ nye CD ”Usund 
Skepsis” er nu afsluttet. 
Lodtrækningen om de to CD’er fore-
gik lørdag den 6.12.03 på Café Jyde-
potten hvor flere NB’ere godkendte 
fremgangsmåden, og resultatet blev :  
Jan Schaloske og Rikke Wind 
 
SPORTEN ønsker de to heldige til 
lykke med gevinsten, som de vil få 
udleveret inden jul. 

Materialeforvalteren Kristian er også 
ungdomstræner 

 
Gratis kamera ! 
SPORTEN giver sit ”gamle” spejlre-
flekskamera væk. 
Kameraet (Canon EOS 5000) funge-
rer perfekt, fremstår som nyt og leve-
res med smart taske, nyt batteri og 
film. 
Hvis du er interesseret i kameraet så 
kontakt SPORTEN’s redaktør inden 
den 31.12.03. 
Dette tilbud gælder for alle medlem-
mer samt klubbens hjælperstab. Er 
der flere interesserede, findes den 
nye ejer via lodtrækning. 

Ny materialeforvalter 

Kristian Dreyer har overtaget jobbet 
som materialeforvalter i klubben. 

Ungdomsformand Anders Ebsen 
 
En forudsætning for, at kunne fast-
holde spillerne er dog en stadig tro-
fast og engageret stab at trænere 
som med god hjælp fra forældre og 
øvrige ledere kan skabe de rammer 
der gør, at det er spændende for 
alle at spille fodbold i NB. 

Anders 



Generalforsamling 
Nord-Als Boldklub indkalder til ordinær generalforsamling  

Fredag den 30.01.04 
 

Programmet 

Kl. 18.30 
Fællesspisning i Idrætscentrets cafeteria 

 

Kl. 19.30 
Generalforsamling i NB’s klubhus 

Dagsorden iflg. lovene 
 

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 
mandag den 26.01.04 kl. 19.30 

 

Medlemmer der ønsker at deltage i spisningen (gratis), skal skrive sig på 
listen i klubhuset inden den 26.01.04 
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Indendørstræning i NIC  
Hold Årgang Mandag Tirsdag Onsdag Start 

Sandkasse  97 98     18.25-19.00   Uge 40 

Mikro  96 -   16.30-17.40  Uge 40 

Mikro  95 -   17.40-18.25  Uge 40 

Miniput 94     16.15-17.30 Uge 43 

Miniput 93     18.30-20.00 Uge 43 

Lilleput 91 92   19.00-20.30  Uge 43 

Drenge 89 90   15.00-16.30  Uge 43 

Miniputpiger 93 94    15.00-16.15 Uge 43 

Lilleputpiger 91 92    15.00-16.15 Uge 43 

Piger 89 90    17.30-18.30 Uge 43 

Senior damer      20.00-21.00 Uge 43 

Sen. herrer/yngl.     20.30-22.00  Uge 45 

Oldboys      21.00-22.00 Uge 44 
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Udgiveradresseret blad ( 8245 ARC ) Bladnummer 59544 

Redaktør 
Peter Glock, Midthaven 25, 6430 Nordborg,  74 45 31 79, e-mail : peterglock@mail.tele.dk   
Distribution 
Ib Anthony,   Mågevej 25    ,   6430 Nordborg,    74 45 05 00 

SP     RTEN www.nordals-boldklub.dk 

Dette ”NB-hold” var lørdag den 29. november sat til at hjælpe Sauer Danfoss 
ved firmaets veteranfest. Opgaven gik ud på at servere for gæsterne, passe 
garderoben og hjælpe ved oprydningen  - og det klarede holdet meget fint.    


