
·110 til fest i Nord-Als Boldklub
Som altid var festen
præget af højt humør
og uddeling af pokaler.

AF JENS EILERTSEN

NORDBORG: Afslutningsfe-
sten for old boys, damer og
senior i Nordals Boldklub
blev igen et festligt og for-
nøjeligt arrangement.
Festen blev holdt i Havn-

bjerg Skoles aula og der var
110 deltagere.
Aftenens hovedpunkt var

igen uddelingen af pokaler,
og årets modtagere blev føl-
gende:
Årets NBer: Kristian Dre-

yer.
Årets seniorspiller: Jesper

Thomsen.
Årets damespiller: Tina

Steen.
Fiduspokal dameholdet:

Tine Meier.
Fiduspokal 1. hold: Kim

I-

Kristian Dreyer blev kåret
som Årets NBer ved afslut-
ningsfesten i Nordals Bold-
klub.

DygKoch.
Fiduspokal 2. hold: An-

ders Derlich.
Årets Old Boy spiller:

Knud Asmussen.

vindertype.
- Kristian Dreyer har et li

højt energiniveau, et stort
engagement og tilsvarende I
gode lederegenskaber. Disse
egenskaber videregiver han
til klubben i rigt mål. Han ta-
ger ansvar for og ejerskab til
opgaverne med en positiv at-

Formanden for Nordals titude.
Boldklub, Jens Chr. Hansen, - Han er både ungdoms-
siger, at baggrunden for at træner, materialeforvalter,-
vælge Kristian Dreyer som seniorudvalgsmedlem og
Årets NBer blandt andet er, kommandant på kræmmer-
at han på det ledelsesmæssi- festpladsen. Og han har altid
ge plan er meget driftssik- et par hjælpende hænder,
ker. når der er brug for en ind-
- Men på fodboldbanen sats ved et NB-arrangement,

kniber det på grund af man- siger Jens Chr. Hansen.
ge skader. Men han er en UOE"Jl/fSE;.J
god fodboldspiller - en rigtig Cl II ? 5
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Årets Veteran: Myles
Downey.
Årets Superveteran:

Carsten Hald.

Driftssikker

R

Ved festen blev der traditio-
nen tro uddelt flere pokaler.
Jesper Thomsen blev kåret
som Arets Seniorspiller; Tina
Steen somArets Damespiller.
Tina Meier fik Fiduspokalen
for dameholdet, mens den til-
svarende pokal fo~ første- og
andetholdet blev givet til hen-
holdsvis Kim Dyg Koch og
Anders Derlich.
Årets Oldboysspiller blev

Knud Asmussen, Arets Vete-
ran Myles Downey, mens
Årets Superveteran-pokal gik
til Carsten Hald.

UY: 0:2 .//.05

t-+----l-_+_+_~ Dreyer er årets NB'er
Af Henriette Pileqaard
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- NORDBORG: Nord-Als Bold-
:-+-1~+--+----+-~--l klub kårede ved sin afslut-

ningsfest Årets NB'er. Det er
Kristian Dreyer, der blandt
andet både er ungdomstræ-
ner, materialeforvalter; senio-
rudvalgsmedlem og kræm-

-+-1f--+--+----+-~- merfestivalspladskomman-
dant.
Han karakteriseres ved at

have et højt energiniveau og
-t-I-+--+-+-I- være en driftssikker leder
-t-f---+--+-+--+- der tager ansvar for opgaver~

ne med en positiv attitude.
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