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Der er altid fart over feltet når NB’s yngste fodboldspillere jagter bolden 

NB’s pigecup 2004 
Lørdag den 7. august blev årets 
PIGECUP 2004 afviklet ved Nord-Als 
Idrætscenter. 
 
Der deltog i år 44 hold. Holdene kom 
primært fra region 4’s område, samt 
hold såsom OB, Vejle B. m.m.. 
Som de øvrige år var der ingen hold, 
der udeblev på selve kampdagen. 
Dette gjorde at stævnet kunne afvik-
les uden kampe der skulle flyttes. >> ”Dommertrioen” fra NB’s Pigecup 



Irlandsturen den 4. maj 
2005 
 
Vi har nu fået et overslag over prisen 
for turen, og den bliver på 2395 kr. 
Prisen er for flybillet, bustransport 
Nordborg til og fra lufthavnen i Lü-
beck, bustransport lufthavnen Cork 
til og fra vandrehjemmet hvor vi skal 
bo, 4 overnatninger, samt lufthavns-
afgifter og forsikringer. 
 
Vi er også i gang med at søge om 
tilskud til turen fra forskellige fonde, 
og de penge der eventuelt kommer 
ind her, kommer os selvfølgelig til 
gode på den ene eller anden måde. 
 
I skrivende stund er der tilmeldt 37 
personer, og vi har plads til max. 50. 
Så hvis der er nogen fra oldboys 
afdelingen, eller dem som har fået 
en skrivelse om turen, kunne tænke 
sig at deltage i turen, skal de ringe til 
Kedde på tlf. 51 27 10 88 hurtigst 
muligt. 
 
Ved tilmelding skal der indbetales et 
depositum på 800 kr. senest den 
15.09.04 og resten af pengene skal 
betales senest den 15.01.05. 
Der er mulighed for at indbetale be-
løbene i rater, dette skal ske til Ked-
de mod udlevering af kvitteringer. 
 
Vi skal kun spille en fodboldkamp i 
løbet af de 4 dage, resten af tiden 
kan bruges til ”oplevelser” og herom 
vil udvalget orientere deltagerne på 
et senere tidspunkt når ideer og mu-
ligheder foreligger. 
                    

                             Irlandsudvalget  
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NB’s egne piger nåede alle til B fina-
lerne, og alle hold nåede finalekam-
pen i deres respektive kampe. 
Miniputpigerne mødte i deres finale 
Tønder og vandt. 
 
Lilleputpigepigerne mødte Bredebro, 
og fik et knebent nederlag. 
Pigerne mødte i deres finale Vojens, 
og også her blev det til et knebent 
nederlag. 

En stor tak til alle der hjalp med at få 
det hele til at køre problemfrit på 
dagen, og dermed fik stævnet afvik-
let til alle gæsteholds store tilfreds-
hed. 
 
Tilbagemeldingerne fra de deltagen-
de klubber har været positive. 
 

Preben Christensen 
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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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Drengeholdet på 
træningslejr 
Træningslejren fandt sted 
fra den 2.-4.8.4. Vi boede 
i Langesø Spejderhytte 
(tak til dem for lån), mens 
vi trænede på banerne 
henne ved hallen. 
Der var kæmpe opbak-
ning fra holdet ang. træ-
ningslejren, hvor 15 var 
tilstede hele tiden. Nogle 
måtte komme og gå pga. 
skolestart. Så af og til var 
vi flere end de 15 drenge. 
Hans R. og jeg (Louise) var tilstede 
hos drenge under hele lejren. Der 
blev i alt på disse tre dage trænet 20 
timer samt spillet 2 kampe. 
  
Mandag morgen kl. 08.30 skulle vi 
mødes ved spejderhytten. Denne 
dag trænede vi 5 timer og der var 
kamp mod SUB’s mesterrække man-
dag aften, som vi tabte. Kampen tab-
te vi desværre på de sidste 10 min., 
hvor man godt kunne se forskel på 
disse to hold. Men holdet kæmpede 
sig flot gennem denne kamp. 
Efter kampen havde nogle mødre 
lavet mad til os henne i hytten, hvor 
vi frit kunne spise. Senere på aftenen 
lavede vi sjov udenfor.    
Tirsdag blev drengene vækket kl. 
7.30, hvorefter der var morgenmad. 
Kl. 8.30 skulle de være klar til træ-
ning. Vi var ved hallen hele dagen, 
fra morgen til aften, da der skulle 
laves noget i spejderhytten, hvorefter 
der også blev spist derhenne. Dagen 
bestod af 10 timers træning. Aftens-
maden stod nogle fædre for. Sent på 
aftenen blev der leget pakkeleg. 

Onsdag stod vi op som tirsdag og 
træningen startede til samme tid. 
Denne dag blev der trænet 5 timer, 
hvorefter der var kamp og ”farvel” om 
aftenen. Kampen var mod Hørup, 
hvor vi vandt. Efter kampen mødtes 
vi i spejderhytten for at få evalueret 
kampen og selve træningslejren.  
 
Om selve træningslejren skal der 
siges, at udover en masse træning 
og øvelser, blev der lagt meget vægt 
på  samarbejde, hvilket vi også hav-
de indlagt i vores træningsprogram. 
Drengene lavede en god indsats un-
der hele træningslejren, både til træ-
ning, kamp og i mellemtiden, hvor 
der ikke blev trænet eller spillet 
kamp. Holdet fik meget ud af træ-
ningslejren, hvor der både blev lært 
en masse og hvor der ind i mellem 
var tid til sjov og hygge. Og at holdet 
fik noget ud af det, ser vi nu til træ-
ning og  kamp, hvor netop det vi har 
øvet bliver brugt. 
Tak til de forældre som hjalp til, og til 
dem, som kommer til kampene og 
støtter holdet samt hepper på dren-
gene.                          Louise Nielsen  
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Nordborg 



Som der kan ses på billedet var der i 
år virkelig en stor tilslutning til NB-
dagen. 
Specielt glædede det os at se rigtig 
mange deltagere fra vor ungdomsaf-
deling, såvel spillere, søskende og 
forældre var mødt op med rigtig godt 
humør og de havde selvfølgelig også 
medbragt det gode vejr. 
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Vind et digital kamera ! 
Nu kan du med lidt held komme i 
besiddelse af en denne lækre kame-
ra med diverse tilbehør. 

Det er tale om NB’s ”gamle” kamera 
som blev brugt til al de dejlige bille-
der som kunne ses i klubbladet, på 
NB’s hjemmeside og i klubhuset. 
Kameraet et stadigvæk fuld funkti-
onsdygtig og i god stand. 
 
Grunden til at det blev skiftet ud med 
et nyt kamera er at det nye kan kom-
me ”tætter på” motivet og der kan 
laves bedre ”store” papirbilleder. 
 
Bestyrelsen har besluttet, at det 
gamle kamera skal bortloddes blandt 
NB’s aktive medlemmer, altså spille-
re, trænere, holdledere, udvalgsmed-
lemmer eller registrerede og aktive 
hjælpere. 
 
For at være med i lodtrækningen 
skal man bare give undertegnede 
besked inden den 1. oktober 2004. 
Dette kan kun ske ”skriftligt”, enten 
via en seddel eller e-mail. 
Husk at mærk sedlen / beskeden 
med ”NB-kamera”, og glem ikke dit 
navn og adresse. 

Efter tilmeldingsfristen offentliggøres 
navne på alle interesserede via et 
opslag i klubhuset hvor også termi-
nen (før et bestyrelsesmøde) for lod-
trækningen om kameraet oplyses. 

Peter Glock 

NB-dagen lørdag den 
21. august 2004. 
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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 



Dette gjorde jeg som led i et projekt 
vedr. den jyske fodboldhistorie anno 
2004 (i 1950 blev der også lavet et 
historisk værk om de jyske fodbold-
klubber). Derfor har jeg også været i 
gang med at grave lidt dybere i vor 
egen historie. 
Jan Clausen, seniorspiller i NB, kom 
forleden med en stor mappe indehol-
dende avisudklip fra ca. 1961-1964. 
Dette meget spændende materiale 
om Nordborg Idrætsforening, NIF, 
var fundet på hans mormors loft (det 
var hele sider, så mange andre artik-
ler end lige NIF-stof gav også inte-
ressant læsestof !). Dette materiale 
har Jan foræret til NB. 
I denne sammenhæng ønsker jeg at 
sige mange tak til Jan Clausen for 
denne spændende gave. 
Jan Clausen må siges at være lidt 
arveligt påvirket af situationen. Fade-
ren, Marcus Clausen, har i mange år 
spillet i NIF og også senere i NB. 
Farfar, Rasmus Clausen, var et frem-
trædende medlem af NIF´s bestyrel-
se i 60´erne. Og derudover var far-
mor, Mimi Clausen, medlem af NIF´s 
spilleudvalg i starten af 60´erne. 
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Eftermiddagen blev brugt til at fortæ-
re nogle lækre grillede pølser som 
vor grillmester Flemming som sæd-
vanlig fremtryllede med sikker 
hånd.Fodboldens Tivoli blev flittigt 
benyttet af alle børn.  

De unge mennesker gik rigtig til sa-
gen når vore ”spændende” konkur-
rencer blev afholdt  - sparkebræt, 
golfboldekast og lykkehjul, hvor de 
heldige vindere modtog nogle flotte 
præmier. 
Senere på aftenen stod Claus som 
sædvanligt for de specielle lykkehjul 
– konkurrencer for de voksne !!  
 
Vi fra Klubhuset siger tak for den 
store opbakning til NB-dagen og øn-
sker alle en fortsat god og succesfuld 
efterårssæson. 

Klubhusudvalget 

NB´s historie - fortsat 
I sidste nummer af Sporten efterlyste 
jeg papirer, billeder, månedsblade, 
avisudklip eller andet materiale, som 
har med enten Nordborg Ungdoms-
forening, Nordborg Sportsforening, 
Nordborg Idrætsforening, Havnbjerg 
Idrætsforening eller NB at gøre. 

Fra arkivet : Hold fra N.I.F i 1955 
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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 



Spilleudvalget var ansvarligt for hold-
sætningen i seniorafdelingen. Der 
skulle derfor ses en masse fodbold 
og ligeledes holdes øje med spiller-
nes træningsindsats. 
 
I en stor artikel fra 11. september 
1963 i dagbladet ”Sønderjyden” brin-
ges et portræt af Mimi Clausen. Her 
kan man udover alle Mimi Clausens 
gøremål også læse, at ”Danmarks 
eneste kvindelige spilleudvalgsmed-
lem indenfor fodbold bor i Nordborg.” 
Der kunne skrives mange andre go-
de historier fra artiklerne, men det 
må gøres ved en anden lejlighed.  
 
Jeg ønsker dog igen at opfordre til 
efterkommelse af ovenstående efter-
lysning. Vi har i NB for 3 år siden 
besluttet, at vi vil lave vort eget lille 
arkiv. 
 
Derfor vil vi også behandle afleveret 
materiale på behørig vis.  
Jeg kan kontaktes på tlf. 74491747. 
 
                Formand Jens C. Hansen 

Den tid jeg gik på 
efterskole spillede 
jeg for BOV IF 
(junior). Derefter har 
jeg spillet i Lysabild 
SG, hvor jeg i mel-
lemtiden gik på Hol-
stebro Sports-
College (HSC), hvor jeg spillede for 
Mejrup GU indendørs og Grønbjerg 
IF udendørs (træning). 
 
Dertil har jeg også været med til man-
ge ting og arrangementer, her kan 
nævnes træner på fodboldskole, 
dommer til NB Pige-Cup, træner for 
NB for henholdsvis piger og drenge, 
skolecup i Nord-Als hallen m.m. 
Eftersom jeg er meget GLAD for fod-
bold, har det været mig en glæde, at 
kunne hjælpe NB.  
 
Sidste år trænede jeg jo piger, hvoref-
ter det i år er drenge. Og som nogle 
nok ved, er der stor forskel på, at træ-
ne en flok drenge eller piger. Men 
hvert hold har været super godt, bare 
på hver deres måde. 
Gennem alt det jeg har lavet og været 
med NB til, har det som menneske og 
træner været med til at udvikle én, 
især som træner. 
 
Som spiller har Lysabild SG og det 
oppe på HSC udviklet mig mest. Det 
har været en fornøjelse at træne 
drengene og se dem udvikle sig, og 
især så meget for mange af dem.  
 
Jeg vil foreløbig gerne takke NB som 
klub, og menneskerne bag den. Jeg 
takker især Hans Rønn og drengehol-
det for et rigtig godt år i år. Det har 
været et meget spændende år. 
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Kære NB 

Så er det ved at være tid, hvor jeg nu 
smutter til Odense, hvor jeg skal stu-
derer idræt og sundhed på Odense 
Universitet, hvilket jeg ser frem til. 
Lige nu ved man jo ikke hvad der 
vente én derover, men jeg ser da 
frem til tiden derover og håber på det 
bedste! 
I sin tid startede jeg som fodboldspil-
ler i NB, hvorefter det har videreud-
viklet sig meget siden da (startede et 
½ år inden jeg blev pigespiller). 
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Det har som træner været meget 
sjovt og spændende/udfordrende at 
træne jer drenge som hold og hver af 
jer som spiller. I drenge er nogle go-
de spillere, og som hold bliver i bed-
re og bedre.  
 
Fortsæt på det høje niveau drenge 
og arbejd videre derfra. Som træner 
for holdet sammen med Hans R., har 
jeg også fået meget ud af det. 
Et godt samarbejde, hvor vi faktisk 
altid har været enige om tingene bå-
de til træning og kamp, mht. indstil-
ling mm.  
Og det er jo bare super når det kø-
rer, samtidig med at holdet klare sig 
meget FLOT. Tak til Carsten K. som 
holdleder. 

Med venlig hilsen 
Louise Nielsen 

BILLEDHUSET 

Sæt kryds i kalenderen ! 

NB’s afslutningsfest 2004 
Lørdag den 6. november 

”Sølv” ved HOLM CUP  

Dette ”sommerhold” deltog i år ved 
HOLM CUP’en. NB’s hold fik denne 
gang en 2. plads, men vandt den po-
pulære straffesparkskonkurrence, 
hvor præmien var en kasse øl.  
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Peter Glock, Midthaven 25, 6430 Nordborg,  74 45 31 79, e-mail : peterglock@mail.tele.dk   
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Ib Anthony,      74 45 05 00 og Benny Jørgensen,  40 37 54 45 eller 74 49 10 56  

SP     RTEN www.nordals-boldklub.dk 

Rekordtilslutning ved DBU’s fodboldskole hos NB 
En af DBU’s populære fodboldskoler blev afviklet  i uge 27 på banerne ved 
Nord-Als Idrætscenter. I år var der rekordtilmelding med 112 drenge og piger 
i alderen fra 8 til 16 år. Arrangementet forløb eksemplarisk  -  selv Anders’  
beskedne ønske om ”mindre regn end sidste år” blev opfyldt.  


