
 S P    RT E N  
Nord-Als Boldklub’s klubblad - 35. årgang - Nr. 3 - juni 2004 

Det går helt fint for NB’s damehold her i forårsturneringen. Holdet ligger på 
en 3. plads med samme pointhøst som nr. 2 i rækken.  

Rasmus Klump besøgte FIB 

Fest-i-by 2004 
Fra en tam start onsdag aften udviklede FIB 
sig, både med hensyn til antal publikum og 
med vejret hen over Bededagene. Det hele 
kulminerede søndag, hvor det flotte solskins-
vejr trak virkelig mange gæster til Festplad-
sen. Kassereren har endnu ikke opgjort det 
endelige resultat, men vi har da alle lov at 
håbe, at overskuddet bliver større end sidste 
år, hvor vi faktisk havde et katastrofalt dårligt 



Til de Unges Aften, torsdag aften, 
var der 430 betalende gæster, og 
det kan vi vist være ganske tilfredse 
med. 
Lørdag aften, hvor der var fri entré 
kan vi vanskeligt sige, hvor mange 
der har deltaget i festen med Back-to-
65, men efterhånden som aftenen 
skred frem, steg gennemsnitsalderen 
i hvert fald blandt publikummerne.  
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FIB komitéen holder evalueringsmø-
de om kort tid, så det jeg kan fortælle 
i denne omgang, kommer til at stå for 
egen regning. 
 
Hvad gik godt og hvad gik skidt ? 
 
Damefrokosten blev det helt store 
hit. Udvalget var ellers meget spænd-
te på tilslutningen, efter at man hav-
de sat prisen 100 kr. op mod til gen-
gæld gratis øl, vand og vin under sel-
ve frokosten. Men det holdt åbenbart 
ikke nogen hjemme af den grund, for 
der var faktisk en halv snes flere da-
mer i år end sidste år. 

De allerførste på dansegulvet troede 
vist de var til Blå Mandag, men disse 
konfirmander skulle jo så også før i 
seng, så da først de lidt ældre gæ-
ster ankom, så blev der virkelig gang 
i Festteltet. 
Pølseboden fik ekstra travlt, da 
Festteltet lukkede. Der blev således 
solgt 50 pølser på en halv time fra kl. 
01.45 til kl. 02.15. 
 
Årets kamp mellem Nord– og Syd-
holdet blev en stor succes, så den vil 
garanteret blive foreslået igen til næ-
ste år.  
Også Familiecykelturen søndag 
formiddag trak mange cyklister. 
Knap et halvt hundrede cyklede af 
sted søndag kl. 10.00 på en 18 km's 
tur igennem det smukke nordalsiske 
landskab. 
 
Som nævnt i indledningen var ons-
dag aften en noget tam affære. 
Selvom Nordborg-På-Toppen virke-
lig havde lagt sig i selen for et godt 
modeshow og kåring af sommerens 
sødeste pige, så kneb det med pub-
likumsinteressen. 
I løbet af de 4 timer Festpladsen 
havde åbent denne onsdag aften, 
blev der solgt lige så mange pølser 
som på den halve time lørdag aften 
lige før lukketid, så det siger jo lidt 
om tilslutningen. 
 
Udover de mange sponsorer, som 
FIB heldigvis har, så kan afviklingen 
af FIB trods ikke klares uden de 
mange frivillige hjælpere. 
Det er vores indtryk, at det i år er 
lykkes at skaffe det nødvendige 
mandskab uden de helt store sværd-
slag.                                            >> 

Rita og Birgit var blandt damefrokost-
gæsterne og havde en herlig efter-
middag sammen med 240 andre pi-
ger fra nær og fjern. 
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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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Og det er også dejligt at se, at man 
efterhånden er blevet god til at forde-
le arbejdet imellem sig, så man ikke 
er tvunget til at være på Festpladsen 
i døgndrift. 

Pause for 5 af FIB’s mange hjælpere 
 
Fra FIB -komitéen skal lyde en me-
get stor tak til de mange frivillige 
hjælpere, som igen i år har givet et 
nap eller to med. I øvrigt skal jeg hil-
se fra Gøgler Anton, som jo optrådte 
med sin Cirkusskole søndag efter-
middag. Hans første kommentar ef-
ter at han havde været rundt på plad-
sen var : Jamen alt er jo som for 15-
10 år siden. Stort set de samme 
hjælpere, samme Tivoli, samme pro-
gram, samme flotte vejr ! Ja, det er 
ikke den store fornyelse I har præ-
steret, var Antons umiddelbare kom-
mentarer.                           Sven Erik 

 
Sæsonen er godt i gang 
i ungdomsafdelingen 
Ja som overskriften siger, er vi nu 
godt i gang med sæsonen, og tager 
vi det fra en ende, må jeg sige at vi 
er rimeligt bemandet mht. gode kvali-
ficerede trænere i de forskellige af-
delinger.  

Der er flere nye, velkommen  til jer, 
som har lovet at give en hjælpende 
hånd. Vi vil være fint kørende til som-
merferien, her forlader Louise os 
desværre, for at læse videre, så her 
skal vi have fundet en afløser. 
I de fleste årgange kan vi se pæne 
fremgange i antallet af spillere, speci-
elt glæder det mig, at der kommer 
flere og flere piger. Mine ”egne” spil-
lere i sandkasse, årgang 98 og 97, er 
der også ved at være rigtigt mange 
af, det er dejligt at se at så mange 
gerne vil starte med at spille fodbold, 
og det tegner godt for fremtiden. 

2 af NB’s mange ungdomshold 
 
Der har også allerede været mange 
gode resultater, og også et par knap 
så gode, man sådan er det jo i fod-
bold, selv topklubberne i Superligaen 
kan heller ikke altid vinde.             >> 
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Nordborg 
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Halvleg for lilleputholdet 
 
Ungdomsudvalget holder regelmæs-
sigt møder om tirsdagen i ulige uger, 
og ellers prøver vi at komme så me-
get på anlægget og til hjemmekampe 
som overhovedet muligt. 
Så hvis I har spørgsmål eller gerne vil 
have en snak med en af os, så bare 
tag fat i os. Vi kan godt se lidt travle 
ud en gang i mellem, men hvis der er 
behov for det så er vi altid parate til 
en snak. 
Hvis ikke I mener I kan træffe enten 
Jan eller Søren, eller mig selv på an-
lægget, er I altid velkommen til at 
kontakte mig. 
 
Sidst men ikke mindst vil jeg godt 
takke hjælperne for et godt gennem-
ført ALS CUP stævne for miniputtere 
ved Fest i By. 
Tillykke til NB1 for den flotte anden-
plads, men også godt gået af de an-
dre NB hold der var med i turnerin-
gen. Fribilletterne og sodavanderne, 
gjorde stor lykke, der var i hvert fald 
mange af spillerne jeg genså efterføl-
gende på festpladsen, i gang med at 
bruge billetterne. 
                           Jesper Kirkegaard 
                           Ungdomsformand 

NB-dag (”Pølsegilde”) 
Traditionen tro afholdes vor årlige 
sommerfest lørdag den 21. august.  
Med navneændring til NB- dag vil vi 
gerne symbolisere, at dagen er for 
alle ungdomsspillere inkl. søskende 
og forældre samt selvfølgelig også 
for vore senior- og oldboysspillere. 
 
NB - dagen starter kl. 17.00 hvor gril-
len tændes. Der er gratis pølser til 
alle. Øl og vand kan købes til rimelige 
priser. I løbet af eftermiddagen bliver 
der arrangeret forskellige former for 
underholdning / spil, hvor der vil blive 
udloddet præmier blandt deltagerne. 

Sæt allerede nu et stort X i kalende-
ren. Vi ser frem til at se rigtig mange 
til en forhåbentlighyggelig eftermid-
dag / aften. 
                Bjarne fra klubhusudvalget 
 

NB’s Lottospil 
Så er vi godt i dang med årets lotto-
spil og vi kan glæde os over en min-
dre stigning i antallet af gæster, så vi 
nu igen er oppe på ca. 200 gæster 
hver onsdag i Havnbjerg skoles aula. 
 
Spillerne er godt tilfredse med de nye 
gevinster og fra bestyrelsen kan vi > 
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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 

 

 

 

Cafe Jydepotten 
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glæde os over, at de mange nye 
hjælpere møder flittigt og hurtigt fal-
der ind i spillets afvikling. 

For at lottospillene kan køre kræver 
det en lottoformand ”der har styr på 
tingene” og vi kan glæde os over, at 
Lone og Jørn Nissen klarer opgaven 
med ”at løfte arven” efter Marie og 
Carlo på glimrende vis. 
                                             Anders 
 

Kontingent 2004 
Så er der sendt opkrævninger ud på 
kontingent og der er en ændring i 
forhold til sidste år. 
Alle ungdomsspillere skal nu betale 
kontingent for udendørs sæsonen en 
gang årligt og der betales en gang 
årligt for indendørs sæsonen. 
Oldboysspillere betaler kun for uden-
dørs sæsonen og senior – og dame-
spillere betaler stadig kontingent 2 
gange årligt. 
Af nedenstående oversigt kan du se, 
hvor meget der skal betales i kontin-
gent for de enkelte afdelinger : 
 
Oldboysspillere 
500 kr. pr. 15.05. 
Seniorspillere 
510 kr. pr. 15.05 og 340 kr. pr. 15.09. 

Damespillere 
300 kr. pr. 15.05 og 200 kr. pr. 15.09. 
Microputter 
250 kr. pr. 15.05 og 100 kr. pr. 01.12. 
Øvrige ungdomsspillere 
400 kr. pr. 15.05 og 100 kr. pr. 01.12. 
 
Årets samlede kontingent er egentligt 
uændret, dog vil de ungdomsspillere 
der ikke spiller indendørs nu ”slippe 
med” 400 kr. årligt. 
Evt. spørgsmål om kontingent kan 
rettes til Anders på tlf. 74490018 
 

Fodboldfest 
for NB’s frivillige 
Dans Boldspil Union (DBU) har be-
sluttet at invitere 7.000 frivillige lede-
re fra unionens 1.600 klubber til 
landskampen i Parken mellem Dan-
mark og Kroatien. 
 
Parken forærer billetten og med yder-
ligere økonomisk støtte fra DBU og 
Nord-Als Boldklub kan vi nu tilbyde 
10 af klubbens ungdomstrænere gra-
tis til landskamp inkl. bustransport. 
 
Der er trukket lod blandt alle ung-
domstrænere, de heldige har fået 
besked og de øvrige må på 
”venteliste”.  
Vi andre må ”nøjes” med kampen på 
TV, men mon vi ikke får nogle NB- 
halstørklæder at se ? 
                                               Anders 
 
 
 

DBU fodboldskole 
DBU’s populære fodboldskole afvik-
les i ug 27 på banerne ved Nord-Als 
Idrætscenter og der er i år rekordtil-
melding med 112 drenge og piger i 
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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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Børnene deles op i grupper a´ 16 og 
ledes af en træner og en hjælpetræ-
ner, der ud fra et nøje planlagt pro-
gram sørger for afviklingen af ugens 
træning. 
4 af klubbens faste trænere suppleres 
med 4 trænere ”udefra” og de 8 hjæl-
pere er også alle spillere der spiller 
eller tidligere har spillet i NB. 
 
Lad mig komme ”den gode hovedreg-
ner” i forkøbet, og fortælle, at der fin-
des en fast målmandstræner med 
hjælper, så de øvrige 7 trænere/
hjælpere hver har en gruppe på 16 
børn. 
Årets tema er PLETSKUD, hvor en 
del af øvelserne vil være forbedringer 
af spillernes tekniske færdigheder. 
Vi håber på en god uge – gerne med 
mindre regn end sidste år. Er der 
spørgsmål til fodboldskolen kan du 
kontakte Søren på tlf. 74 49 07 89 
eller Anders på tlf. 74 49 00 18. 
 
 

De var igen i Vejers ! 

Den 14. ”træningslejer” har superve-
teranerne vel overstået. 
Det var ellers meningen, at der i 
denne udgave af SPORTEN skulle 
komme et kort referat fra turen fra 
Carl Erik Rasmussen, men 

er så fyldigt at det vil optage hele 
bladet. 
Derfor er værket lagt på NB’s hjem-
meside www.nordals-boldklub.dk, 
så ingen af ”guldkornene” blev tabt. 
 
 

Club 22 på vand 

Postvæsnet har 
hævet prisen for 
udbringning af 
klubblade så me-
get, at NB var nødt 

til at finde en alternativ distributions-
måde  - eller kunne bladet økonomi 
ikke længere mere hænge sammen. 
Heldigvis kom løsningen hurtigt, idet 
Benny Jørgensen sprang til og over-
tog opgaven. Tak for det Benny ! 
                                               Peter 

Benny udbringer frem-
over SPORTEN 

Sidste kvartalsmøde i CLUB 22 blev 
afholdt hos Nordborg Roklub hvor 
medlemmerne også fik lov til at ro ud 
til ”Æ´ Gaf” og tilbage. 
Det var for alle en spændende og 
herlig oplevelse. 
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Mindeord 
Peter Hansen, Kær Bygade 60 B, 
Sønderborg. 
 
Torsdag den 27. maj 2004 tog vi i 
Havnbjerg Kirke afsked med Peter 
Hansen. Peter sov stille ind den 22. 
maj 2004. Peter Hansen blev 82 år. 
 
Det var en varm og solrig sommer-
dag i torsdags. Den positive energi, 
der mærkes på en sådan en dejlig 
dag, afspejler på bedste vis Peter 
Hansens liv og virke. 
 
Peter lagde meget energi i både fa-
milie, arbejde og foreningsliv. Trofast 
og loyalt har Peter Hansen mestret 
de udfordringer, som livet har budt 
på. 
Om det var på jobbet hos P. Moos i 
Lavensby eller i hjemmet i Langesø, 
hvor familien med 6 børn skulle for-
sørges, så har Peter Hansen klaret 
opgaverne med stor ansvarsbevidst-
hed. 
 
At Peter Hansen så derudover også 
formåede at give sit væsentlige bi-
drag til foreningsarbejdet på Nord-
Als, er selvsagt imponerende. 
Dette krævede gode menneskelige 
og også gode ledelsesmæssige 
egenskaber. 

Netop disse egenskaber nød både 
Havnbjerg Idrætsforening (HIF) og 
senere Nord-Als Boldklub (NB) me-
get godt af. 
Peter Hansen var som formand og 
kasserer i fodboldafdelingen i HIF en 
af drivkræfterne bag dannelsen af 
Nord-Als Boldklub i 1969. Herefter 
blev Peter Hansen NB´s første kas-
serer, og han varetog dette hverv i 
12 år frem til 1982. 
Derudover var Peter også blandet 
ind i mange andre gøremål for klub-
ben. Det var således en person, som 
man altid kunne møde i og omkring 
idrætscentret. 
For sin store indsats for fodbolden 
modtog Peter Hansen i 1981 Jydsk 
Boldspil Unions Sølvnål. I øvrigt som 
den første leder i Nord-Als Boldklub. 
 
I 1982 blev Peter udnævnt til æres-
medlem i Nord-Als Boldklub. 
 
Vore tanker og medfølelse går til Pe-
ter Hansens familie, som altid har 
haft en stor plads i Peters liv.  
Vi har mistet en af pionererne i Nord-
Als Boldklub. Denne indsats takker vi 
meget for. 
Æret være Peter Hansens minde. 
 
På Nord-Als Boldklubs vegne, 
 Formand Jens Chr. Hansen 
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SP     RTEN www.nordals-boldklub.dk 

Det går for tiden rigtig godt for NB’s 1. hold i serie 3 ! I skrivende stund har 
holdet, efter en meget dårlig sæsonstart, nu samlet 12 points og ligger der-
med i tabellen over ”nedrykningsstregen”. Der er endnu 2 kampe inden som-
merferien og SPORTEN ønsker holdet en god afslutning af forårssæsonen. 


