
Sølvnåle til trofaste støtter

NORDBORG: Anders
Ebsenfra Nordals har mod-
taget Jydsk BoldspilUnions
Sølvnål

Han har i over 20 år
været leder i Nord-Als
Boldklub - heraf har han
de sidste 18 år siddet i
bestyrelsen. Han har været
leder af NB's Aktivgruppe
1983-1986, foreningens
hovedkasserer 1986-1991,
bestyrelsesmedlem 1992-

1993 ogungdomsformand
siden 1994. Dertil kommer
trænergerning, medlem-
skab af NB' s støtteklub
"Club 22" samt et hav af
projekter og andet udvalgs-
arbejde, som han gennem
årene har deltaget i. Det er
således fuldt fortjent, atAn-
ders Ebsen får denne cad-
eau for sin store indsats.
. "Fodboldens Tivoli" er

seneste projekt, som Anders

Bjarne Knudsen fra Nord-
ais har modtager Jydsk
BoldspilUnions Sølvnål

Han startede som træner
i 1964 i Havnbjerg Idræts-
forening (HIF). Siden hen
blev Bjarne i 1968/1969
kasserer for håndboldspil-
lerne i HIF.Efter dannelsen
af Nordals Håndbold-
klub(NH) i august 1970
(sammenlægning af hånd-
bolden i Nordborg Ung-
domsforening samt hånd-
bolden i Havnbjerg Idræts-
forening) fortsatte han
med kasserer-hvervet i den
nye klub og han blev senere
også formand, ungdoms-
formand, træner og holdle-
der i klubben.

Således kom Bjarne
Knudsen i 1972 også i
komiteen for FEST-l-BY.
Denne komite' eret fælles
NB og NH projekt, som
planlægger, koordinerer og
er ansvarlig for byfesten i
Nordborg. Bjarne har været
medlem af denne komite'
lige siden. I de sidste 4 år
har han her bestridt for-
mandsposten, som er udpe-
get af Nord-Als Boldklub.

Bjarne Knudsen har der-
med været idrætsleder i 40
år og siden 1972 været et
aktiv for Nord-Als Bold-
klub. Han har ved mange
lejligheder hjulpet i både
NH og NB. Bl.a.har Bjarne
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Ebsen har stået i spidsen
for. Det drejer sig her om
en trailer fyldt med sjov og
gøgl, som andre foreninger
og institutioner kvit og frit
kan låne af Nord-Als Bold-
klub.

Han er og har været en
kæmpe gevinst for fodbol-
den og det frivillige fore-
ningsarbejde.

Sølvnål til Bjarne

og såværet annoncemand/
kasserer for NB's klubblad
"Sporten". I dag er Bjarne
kasserer og bestyrelsesmed-
lem i NB og det har han
været lige siden 1992.

Nord-Als Boldklub er
resultatet af sammenlæg-
ningen af HIF's fodboldaf-

deling og fodboldafdelin-
gen i Nordborg Idrætsfore-
ning (NIF).NB blev dannet
den 13. november 1969.
Det vil sige,at Bjarne Knud-
sen har ledelsesmæssige
rødder, der direkte er relate-
ret til NB's historie.


