
110med til
afslutningsfest
iboldklubben
Der er traditionen tro
knald på, når Nord-
Als Boldklub holder
sæsonafslutningsfest.

Årets NBer Preben Christen-
sen sammen med Årets
damespiller Pia Christensen.
Det er far og datter.

NORDBORG: En uge efter
at udendørs sæsonen blev
afsluttet holdt Nord-Als
Boldklub afslutningsfest for
damer, senior og oldboys.

Festen blevholdt i Havn-
bjerg Skoles aula og den
havde deltagelse af 110
feststemte herrer og damer.

Rammerne var perfekte
og som altid hjalp medlem-
mer fra Holm Fodbold Klub
på bedste vis med at varte
deltagerne op.

Preben Lund
Christensen
AretsNBer
Nordals Boldklub har
kåret en af
pigefodboldens store
venner som Arets
NBer.

NORDBORG: Preben
Christensen tog i foråret
2002 initiativ til at arran-
gere NB Pigecup. Motivet
for at arrangere dette stæv-
ne var, at der efter Prebens
mening var alt få stævnetil-
bud til miniput- og lilleput-
piger samt piger. Derfor
valgte han at lave et fod-
boldstævne kun for disse

Festens højdepunkt er
altid hæderen, som uddeles
til fremtrædende personer.
Og den mest fremtrædende
er altid Arets NBer. Det
blev Preben Christensen.

Morten Knudsen og Jens
Hansen blev hædret for
250 og 350 kampe. Ellers
var.der følgende hæder:

Arets Seniorspiller:
Lorens Kræmer.

Årets Damsspiller: Pia
Christensen.

Fidus-pokal dameholdet:
Heidi Jørgensen.

Fidus-pokal førstehold:
Jesper Larsen.

Fidus-pokal andethold:
Michael Hansen.

Årets ole boys spiller:
Ken Christiansen.

Årets Veteran: Gunnar
CCU;;l.

Arets Superveteran: Ejlif
Petrat-Laursen.

piger. Det blev på alle
områder et fantastisk stæv-
ne og en kæmpe succes.
Nøjagtigt som i år og i
2003.

Preben Christensen har
på alle områder sørget for,
at arrangementet er godt
organiseret. Det gælder
afviklingsmæssigt, PR-
mæssigt, sponsormæssigt
og ikke mindst hjælper-
mæssigt.

Preben Christensen har i
mere end 13 år har været
engageret i pigefodbolden i
Nord-Als Boldklub. Han
har til tider trænet både 2
og 3 hold i samme sæson!
Det finder man ikke man-
ge, der kan hamle op med.
Han har ganske enkelt
gjort en kæmpe indsats for
pigefodbolden og for Nord-
Als Boldklub.


