
NB’s bestyrelse ønsker en 
glædelig jul og et godt nytår 
alle sine medlemmer og de-
res familie, alle venner af 
klubben, alle annoncører i 
bladet, samt alle sponsorer. 

 S P    RT E N  
Nord-Als Boldklub’s klubblad - 35. årgang - Nr. 6 - dec. 2004 

NB’s mange hold holder, indtil den nye sæson begynder om et par måneder, 
formen ved lige med en gang om uge indendørsfodbold i Nord-Als Idrætscen-
ter. Her ses en flok microputter og ”sandkassespillere” med deres trænere. 
Holdenes træningstider kan ses på hjemmesiden www.nordals-boldklub.dk 

Generalforsamling 
Fredag den 28. januar 2005 afholder 
NB generalforsamling i klubhuset. 
 
Årsmødet starter traditionen tro med 
gratis fællesspisning kl. 18.30 i Nord-
Als Idrætscenter og generalforsamlin-
gen starter en time senere. 
Sæt allerede nu et kryds i kalenderen !  



Borgmesteren takker ”Bikse” for ind-
satsen for NB 
 
Birger er for tiden holdleder for vort 
2. hold i senior herrer, klubhusmed-
hjælper, medlem af NB´s festudvalg 
vedr. klubbens årlige afslutningsfest, 
depotmand og fast hjælper ved Fest-
i-By samt medlem af NB´s Club 22. 
Dette var således blot en oplistning 
af Birger´s fast regulære poster i 
klubben. 
Men derudover hjælper han stort set 
på alle områder, hvor vi har brug for 
medlemmernes indsats. Det er lige 
fra NB´s julebal til servering på Sto-
regade. 
Sidst men ikke mindst bør det selv-
følgeligt også nævnes, at vi i ”Bikse” 
har en fantastisk kompetent 
”handymand”, der faktisk har været 
involveret i alle klubhusets ombyg-
ninger, ændringer, renoveringer eller 
lignende. Han har stor ære af, at NB 
har et dejligt klubhus. 
Alt dette skylder klubben Birger en 
stor tak for. 
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Skulderklap til ”Bikse” 
På Fritidsdagen 2004 fik NB’s 
Birger S. Petersen en stor anerken-
delse for mange års trofast hjælp og 
indsats for klubben. 

Ny politik omkring 
kontingent 
I gennem de sidste sæsoner har vi 
konstateret at der er flere og flere der 
ikke betaler deres kontingent, enten 
betaler de ikke til tiden, ellers betaler 
de slet ikke. Fænomenet er lige ud-
bredt i alle afdelinger, så selvom det 
er undertegnede der har skrevet ind-
lægget, har det ikke noget at gøre 
med, hvor problemet er mest ud-
bredt. 
Da vi økonomisk set er en lille klub, 
og da vi har en målsætning der kræ-
ver penge, vil jeg gerne herigennem 
opfordre til at alle er opmærksomme 
på at betale deres kontingent. 
 
Opfordringen vil ikke komme til at stå 
alene, vi vil også opkræve de mang-
lende betalinger mere målrettet, og 
hvis dette ikke lykkes, også gå til 
udelukkelse af enkelte spillere/ med-
lemmer.                                       >>   

Ungdomsformand Jesper Kirkegaard : 
”Flere og flere i klubben betaler ikke  
kontingent til Nord- Als Boldklub”  
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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 



Medlemmer der er blevet udelukket, 
vil blive listet, og kan ikke starte op 
igen før deres udestående med klub-
ben er bragt ud af verden.  
Sidst men ikke mindst vil jeg gerne 
takke det store flertal der betaler de-
res kontingent til tiden. 
Ha’ en rigtig god Jul, vi ses forhå-
bentligt til Julestævne. 
 

Jesper Kirkegaard, ungdomsformand 
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Bliv fodbolddommer, 
en sund fritidsinteresse 
Sønderjysk Fodbolddommerklub af-
vikler dommergrundkursus for Als og 
Sundeved med start i uge 8. 
Det er vores mål og håb, at vi kan 
udklække 30 nye fodbolddommere, 
forud for den kommende udendørs-
sæson. Vi og klubberne har nemlig et 
akut behov for nye dommere.  
Særligt aldersgruppen fra 15-25 år, 
samt dame-dommere er stærkt sav-
nede.  
I Sønderjysk Fodbolddommerklub har 
vi de sidste 3-4 år oplevet en mang-
lende tilgang af nye dommere, samti-
dig med, at gennemsnitsalderen for 
de aktive er steget til 46 år !  
En tendens som desværre er kende-
tegnende for samtlige fodbolddom-
merklubber i Danmark. 
 
En kedelig udvikling, som i værste 
fald vil betyde, at kampene i fremti-
den ikke kan blive dømt af en neutral 
dommer, hvilket ingen i ”fodbold-
familien Danmark” håber bliver aktu-
elt. 
Det er selvfølgelig en forudsætning, 
at du kan lide at motionere og du kan 
lide  fodboldspillet, men det er også 
tilstrækkeligt til at begynde med.  

Alfred Hansen er blevet NB’s dom-
merkontaktperson. 
 
Vi vil i forbindelse med dommer-
grundkurset give dig en masse input 
og kombineret med din lyst og inte-
resse for spillet, vil vi sørge for, at du 
er godt klædt på til din første kamp. 
 
I starten vil du dømme ungdomskam-
pe, men med tiden vil du få tilbudt 
seniorkampe. Sønderjysk Fodbold-
dommerklub kan i takt med din tilta-
gende rutine og ikke mindst evner, 
indstille dig til et uddannelsesforløb 
under DBU. Er du først i et uddannel-
sesforløb under DBU, har du mulig-
heden for, at du en skønne dag skal 
dømme kampe på et rigtig højt ni-
veau f.eks. superliga eller internatio-
nale kampe.  
Du har således mulighed for, at kom-
me langt med din dommergerning, 
men det er altid dig som bestemmer, 
på hvilket niveau, og hvor mange 
kampe du vil dømme. 
I Sønderjysk Fodbolddommerklub har 
vi plads til alle og uanset om man 
dømmer 2 eller 50 kampe. 
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Nordborg 



Et godt år for drengeholdet og andre 

 

Generelt synes jeg, at niveauet har 
været højt og vi fra ungdomsudvalget 
har kunnet følge en god udvikling 
blandt spillerne i løbet af året. Resul-
taterne har også været gode, og jeg 
vil her specielt fremhæve dem der 
har været i diverse finaler/ finalerun-
der, fx. i region 4 cup, pokalturnerin-
gen, og ikke mindst, i forbindelse 
med kampen om de jyske mesterska-
ber. Det er rigtigt flot, når man ender 
mellem de bedste 8-10 hold i ens 
egen række. 
Som jeg skrev i starten af sæsonen, 
har vi mange gode trænere, og nogle 
har efter sæsonen valgt at stoppe, og 
andre har valgt at fortsætte. 
I ungdomsudvalget har vi været i 
gang med at planlægge næste sæ-
son, og forventer, at vi har kvalificere-
de trænere klar omkring jul. 
Det er ikke mere så let at skaffe træ-
nere/ hjælpere, så hvis du har lyst, er 
du meget velkommen til at henvende 
dig til undertegnede eller en fra ung-
domsudvalget. 
Sidst men ikke mindst vil jeg takke 
alle spillere/ trænere og hjælpere for 
en god sæson, og ønske en god jul 
og et godt nytår. 

Jesper Kirkegaard 
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God udvikling hos NB’s 
ungdom i sæsonen 04 
 
Ja så er udendørs sæsonen slut og 
det er godt. Med alt det regn og rusk, 
er tiden mere til indendørstræning.  
Der har været spillet mange kampe, 
med forskellige resultater. Alle har 
helt sikkert hygget sig, og jeg håber 
man har mange gode minder fra sæ-
sonen. 

Her er i øvrigt nogle gode grunde til, 
hvorfor du burde være fodbolddom-
mer 

- en sund hobby, masser af 
motion og positive oplevelser 

- mulighed for personlig udvik-
ling 

- deltage i forskellige kurser 
- skattefrit honorar og kørsels-

godtgørelse 
- honoraret er et godt supple-

ment til SU 
- gode dommerkollegaer 
- ”gøre karriere som fodbold-

dommer” 
- Sønderjysk Fodbolddommer-

klub – en aktiv forening 
- klubberne kan ikke undvære 

den neutrale dommer 
Tilmelding til dommergrundkursus og 
evt. spørgsmål kan ske til underteg-
nede. 
Alfred Hansen 
Dommerkontaktperson i NB 
Tlf. 74 49 01 69 
 
Henrik Kjærgaard 
Medlem af uddannelsesudvalget 
i Sønderjysk Fodbolddommerklub 
Tlf. 73 41 68 58 eller 20 65 02 94  
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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 

Café Jydepotten 
Mandag - torsdag fra kl. 10.00 - 22.00 
Fredag - lørdag fra kl. 10.00 - 24.00 

Søndag fra kl. 11.00 - 22.00 

Storegade 27, 6430 Nordborg  

Tlf. 74 49 05 67 



Fra den ene ”farm” 
til den anden 
Fredag den 22. oktober drog en af 
vore seniorspillere Allan Petersen, 
blandt venner kaldet "Petz", til Syd-
afrika for at deltage i TV3's program 
Farmen, idet han efter en succesfuld 
casting var blevet udvalgt som én af 
de 20 deltagere, der skulle bruges. 
  

Så jobbet på farmen her på Nord-Als 
(læs Danfoss), blev sat på standby 
for en stund, for at blive en oplevelse 
rigere, og uden tvivl med berømmel-
se og måske endda rigdom i sigte, 
men det vil jo vise sig.  
Så alt imens alle vi andre går og 
knokler i vinterens mørke og kulde, 
knokler Allan helt sikkert som farmer 
i den sydafrikanske sommerhede, så 
længe legen er god, og så længe  

NB's julebal 
Igen i år afholder Nord-Als Boldklub 
julebal 2. juledag fra kl. 21.00 - 01.30 
i Nord-Als Idrætscentrets hal 1. 
Vi er nu nået til julebal nr. 21 og jule-
ballet startede egentlig som et 
"nytårsbal". 
Den 30.12.83 blev der afholdt et ny-
tårsbal, hvor det svenske toporkester 
"Milles Band" leverede musikken og 
der mødte 795 gæster op til ballet der 
gav et overskud på kr. 17.000. 
 
Dette var ikke helt tilfredsstillende så 
året efter blev ballet flyttet til 2. jule-
dag, hvor endnu et svensk toporkester  
sammen med et diskotek sørgede for 
underholdningen. 
Denne gang mødte der 1.395 gæster 
op og en tilfreds kasserer kunne frem-
lægge et overskud på kr. 67.000 og 
hermed var det afgjort, at der frem-
over skulle afholdes julebal og ikke 
nytårsbal. 
 
Opskriften for de kommende julebal 
var den samme, et svensk toporkester 
(dem var der mange af !) og et disko-
tek til pausemusikken og masser af 
glade gæster med rekorden på 1.458 
fra 1990. 
I løbet af 80'erne blev der hvert år 
afholdt en del halballer i Nord-Als 
Idrætscenter af forskellige foreninger, 
men i takt med at antallet af gæster 
faldt stille og roligt blev antallet af hal-
baller også reduceret og de senere 
år har der kun været juleballet tilbage. 
 
De senere år har underholdningen 
været lagt i hænderne på "Charlies 
Disco Show" og med dem på scenen 
er der sikkerhed for god musik og 
masser af stemning. 
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Glimt fra JULEBAL 2004 
 
Igen i år vil en lang række af klub-
bens trofaste hjælpere, flere var med 
tilbage i 1983, sørge for det prakti-
ske arbejde i forbindelse med årets 
julebal og vi håber, at festen endnu 
en gang kan afvikles på en fredelige 
og fornuftig måde. 
                                          Anders  



de øvrige deltagere tillader det, dvs. indtil de stemmer 
ham hjem, hvad enten det er retfærdigt eller ej. Men uan-
set hvornår han bliver stemt hjem, eller om han måske går 
hele vejen, som vi jo alle sammen her på Nord-Als krydser 
fingre for, kan han først vende hjem igen den 17.12.04. 
Allans far havde fået lov til at sende sønnike en hilsen, var 
vi glade for at kunne vedlægge en hilsen fra vennerne i 
NB, og de der mødte op til indendørstræning umiddelbart 
inden, kunne pænt vinke på det medsendte foto. 
 
Men om Allan har vundet eller ej, kan først afsløres når 
TV3 har sendt sidste afsnit næste år, så selvom det sik-
kert kribler i alle for at høre hvordan det gik, og ganske 
sikkert også i Allan, må intet afsløres, så her be'r vi lige > 
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Ridepladsen 1 
Tlf. 74 45 15 51 

Langesø 

Tlf. 74 45 12 85 

Allan på 1. holdet 
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Vind gavekort på 500 kr. 
Vær med i Tøjeksperten’s jubilæ-
umskonkurrence og vind en gavekort 
på 500 kroner. 
Du skal bare se på forretningens 
”gamle” annonce her på denne side 
og finde ud af hvornår den kunne har 
været i avisen. 
Var  det i 1965, 1970 eller 1975 ? 
 
Aflever en seddel med årstallet, dit 
navn, adresse og telefonnummer hos 
Tøjeksperten i Nordborg senest den 
14. januar 2005. 
 
Alle SPORTEN’s læsere kan delta-
ger og vinderen findes gennem lod-
trækning blandt de rigtige svar. 

lige alle om at udvise fairplay, og ikke 
friste ham alt for meget - det ville jo 
være synd, hvis en svimlende præ-
miesum, som vi da ønsker han får 
med hjem, ikke kan udbetales pga. 
en brudt kontrakt. 
 
Men spændte er sgu' alle sammen, 
det er helt sikkert, og for dem der 
kender Allan godt, ved vi jo også, at 
han med charme, selvtillid og lækkert 
hår sagtens kan ta' sejren, da han 
ikke er bange for at smøge ærmerne 
op, og gerne smider et par tacklinger 
når det gælder. 
  

Allan, velkommen hjem igen når du 
læser dette, du kan være sikker på, 
at vi alle vil være klar ved skærmen, 
når TV3 blænder op for en ny sæson 
af Farmen. 
Hilsen fra os alle i NB. 

Jesper Thomsen 

Henning og Kedde  
på ledertur i København 
 
Henning Carlson og jeg var søndag 
den 21.11.04  sammen med andre 
ledere fra det sønderjyske fodbold-
samarbejde, blevet inviteret en tur til 
Parken for at se fodbold og en tur på 
Carlsberg for at se bryggeriet og dets 
historie. 



Vi stod på bussen i Sønderborg kl. 
06.30 og samlede op i Aabenraa og 
Haderslev, hvorefter turen gik til Par-
ken. På vej var der både gratis væ-
ske og tørt, væsken bestod både af 
vand og øl og det tørre var et stort 
flutes med pålæg. 
Vel ankommet til Parken, med fyldt 
mave og smurt hals, skulle vi på en 
timelang rundvisning i Parken. Rund-
viseren var københavner med stort K, 
og man var ikke længe om at forstå 
at han i hvert fald ikke holdt med 
Brøndby. 
Men han var en meget livlig fortæller, 
og kunne en masse historier om de 
forskellige kunstnere der har spillet i 
Parken. Vi så omklædningsrummene, 
spillertunnel, banen, VIP-loungerne 
og kommentatorboksene. Og hvis 
nogle skulle være interesseret kan i 
købe en VIP-lounge for 1,3 mil. så 
følger der også et glas champagne 
med ! Da vi var færdige, gik vi om-
bord i bussen igen og kørte så ud til  
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Carlsberg. Her skulle vi så se lidt på 
det gamle bryggeri, og med rask trav 
gik Henning og jeg målrettet efter 
krohuset, undervejs kom vi bl.a. forbi 
det sted tv-serien Bryggeren blev 
optaget og igennem en hestestald 
med levende heste. Lige ved siden 
af hestestalden lå det sted hvor vi 
kunne få gratis øl, altså krohuset, og 
Henning og jeg var nu sikre på at vi 
aldrig havde været på kro hvor det 
stank sådan at hest, undskyld lugte-
de af hest. Men med gratis øl var det 
til at overleve.  
Så gik det ellers tilbage til Parken 
hvor vi skulle se FCK - AAB, og her 
var det desværre det forkerte hold 
der vandt, FCK vandt nemlig 4-0. 
Men det var bestemt en god kamp, 
dog lidt koldt. Så gik det ellers tilbage 
mod Als igen og kl. 22.30 var vi tilba-
ge i Sønderborg.  
Vi vil gerne takke NB for denne su-
per tur.  
 

Henning Carlson og Kedde Dreyer 
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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 

Den 13 .november 2004 holdt Nord-Als Boldklub’s Club 22 jubilæumsfest 
med alt hvad der hører til, når en 25 års klubfødselsdag skal fejres på behø-
rig vis. 
Der var et dejligt festlokale, levende musik, taler, underholdning, god mad og 
45 veloplagte festdeltagere. 


