
 S P    RT E N  
Nord-Als Boldklub’s klubblad - 36. årgang - Nr. 1 - feb. 2005 

Nord-Als Boldklub har afholdt generalforsamling den 28.01.05 i klubhuset. 
Læs mere om årsmødet inde i bladet. 

PICCOLO CUP 2005 
NB’s oldboysafdeling starter sæ-
sonen traditionen tro med et fod-
boldstævne, den såkaldte 
PICCOLO CUP, sidst i februar. 
Arrangementet starter med mor-
genkaffe i klubhuset, kampene 
spilles på lysbanen ved Nord-Als 
Idrætscenter, og stævnet slutter 
af med præmieoverrækkelse og 
en omgang biksemad. 
Se også annoncen inde i bladet. PICCOLO CUP 2004 
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Generalforsamling 2005 
Fredag den 28. januar 2005 holdt 
Nord-Als Boldklub sin ordinære gene-
ralforsamling i NB´s klubhus, hvor 40 
medlemmer mødte op. 
Tidligere NB-formand Børge Zanchet-
ta blev valgt som dirigent og skulle 
dermed styre forsamlingen gennem 
dagsordenen. Dette hverv har Børge 
Zanchetta haft mange gange før, så 
han havde suverænt styr på begiven-
hederne. 

Formand Jens (th) og dirigent Børge 
 

Det var dog heller ikke den store tale-
lyst, der just prægede dette års for-
samling. Kun en diskussion om besty-
relsens indsats overfor at skaffe flere 
hjælpere kunne give lidt debat. De 
udmeldinger, som kom frem denne 
aften, vil bestyrelsen behandle i den 
kommende tid.  
 
Der skulle denne aften også vælges 2 
nye til bestyrelsen. Således fratrådte 
Bjarne Skou som bestyrelsesmedlem 
og Bjarne Knudsen fratrådte som ho-
vedkasserer. Det drejer sig her om 
erfarne, værdifulde bestyrelsesmed-
lemmer, der har ydet en kæmpe ind-
sats på for det frivillige arbejde i klub-
ben og for lokalområdet. 

Bjarne Knudsen 
Bjarne Knudsen har siddet som kas-
serer i 13 år og aflagde dermed sin 
13. og sidste beretning om klubbens 
økonomi. Han varetager dog indtil 
maj stadig formandsposten for byfe-
sten FEST-I-BY. 

Bjarne Skou 
 

Bjarne Skou har siddet NB´s besty-
relse i 8 år, hvor han bl.a. har været 
seniorformand og klubhusformand. 
Der lød selvsagt en stor tak til dem 
begge. 
Bestyrelsen i Nord-Als Boldklub 
foreslog Kurt Nissen, Svenstrup, 
som ny kasserer, hvilket forsamlin-
gen tog godt imod.    >>> 
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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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Som erstatning for Bjarne Skou hav-
de bestyrelsen Arne Frederiksen, La-
vensby, som kandidat. Han blev lige-
ledes valgt. 

Kurt Nissen (tv) og Arne Frederiksen 
 
Der var i øvrigt genvalg til: 
  
Formand   Jens C. Hansen  
 Seniorformand  Jesper Thomsen 
 Oldboysformand  Peer Christiansen  
 Bestyrelsesmedlem  Anders Ebsen    
 Ungdomsudvalgsmedlem  Jan Wind 
 Bestyrelsessuppleant 1  Peter Glock 
 Revisor   Carlo Meyer 
 Revisorsuppleant  Leif Nielsen  
 
NB´s bestyrelse 2005: 
 
Formand  Jens C. Hansen 
 Kasserer  Kurt Nissen 
 Ungdomsformand Jesper Kirkegaard 
 Seniorformand  Jesper Thomsen 
 Oldboysformand  Peer Christiansen 
 Bestyrelsesmedlem  Arne Frederiksen 
 Bestyrelsesmedlem  Anders Ebsen 
 Bestyrelsesmedlem  Ken Christiansen 
 Bestyrelsesmedlem  Alfred Hansen 
  
Bestyrelsessuppleant 1  Peter Glock 
Bestyrelsessuppleant 2  Gerhard Wil-
helmsen                                    J.H.  

PICCOLO CUP 2005 

For  
oldboys, veteraner og superveteraner 

Nye medlemmer er også velkomne ! 

Søndag den 27.02.05, kl. 10-13 
 på ”Lysbanen” ved Nord-Als Idrætscenter  

 

Mød op i klubhuset kl. 9.00 
 – der serveres morgenkaffe ! 

 Efter stævnet serveres Biksemad ! 
Stævnegebyr kun 60 kr. 

 Tilmelding senest den 22.02.05 
til John Larsen Piccolo, tlf. 74451975 
eller Peer Christiansen, tlf. 74453388 

 

Vinderholdet ved PICCOLO CUP 04 
 

Mangler du ”støvler”? 
NB fortsætter også i år med at sælge 
eller købe brugte fodboldstøvler. 
For en enhedspris på 50 kroner kan 
man købe støvler, og samme beløb 
får man for sine gamle, såfremt de er 
i god stand. 
Jan Wind fra ungdomsudvalget står 
for ordningen og han kan kontaktes 
på tlf. 74 49 07 72. 
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Nordborg 



OB formand Peer mangler holdledere 
 
Der er flere måder man kan klare det-
te arbejde på, f.eks. slå sig sammen 2 
eller 3 mand hvis da ikke du selv vil 
klare det. Derfor tænk det godt igen-
nem, og derefter giv os besked enten 
til på Peer på tlf. 74 45 33 88 eller 
Chresten  på tlf. 74 49 11 63, vi sva-
rer også gerne på spørgsmål fra jer. 
Vi venter på en opringning så vi kan 
få sagen ud af verden. Det gælder 
den nye sæson . 
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Holdledere søges 
Vi er desværre kommet i den situation 
at  står og mangler holdledere til 2 
hold i vores oldboysafdeling , nemlig 
vores Veteranhold og Superveteran-
hold. 
Vi søger derfor personer der kunne 
tænke sig dette frivillige arbejde, som 
primært består i holdsætning tage 
med holdene, skrive holdkort, betale 
dommer, deltage i et par enkelte mø-
der i løbet af året . 
Derfor denne bøn til de aktive spillere 
på de 2 hold, vi skal da gerne spille 
fodbold i år ? 

Målsætninger i 
Nord-Als Boldklub 
Bestyrelsen har i efteråret 2004 ar-
bejdet med at ajourføre klubbens 
målsætninger. Arbejdet er nu afslut-
tet og her præsenter de enkelte af-
delinger, hvad de mener der skal 
arbejdes for de næste par år. 
 
OLDBOYSAFDELINGEN 
Afdelingens formål er at give old-
boys- veteran- og superveteranspil-
lere mulighed for at udøve fodbold-
spillet. 
Deltage i de turneringer der udbydes 
i JBU regi. 
Være klubben behjælpelig, i den 
udstrækning det er afdelingen mu-
ligt, samt håndhæve et socialt sam-
vær medlemmerne imellem. 

OB-afdelingen vil også pleje det so-
ciale samvær 
 
SENIORAFDELINGEN 
For seniorafdelingen i Nord-Als 
Boldklub tilstræbes det for hver sæ-
son at udvikle spillernes fodbold-
mæssige kvaliteter, såfremt den en-
kelte spiller gennem en kontinuerlig 
træningsindsats medvirker til at op-
nå dette.     >>> 
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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 

Café Jydepotten 
Mandag - torsdag fra kl. 10.00 - 22.00 
Fredag - lørdag fra kl. 11.00 - 24.00 

Søndag fra kl. 11.00 - 22.00 

Storegade 27, 6430 Nordborg  

Tlf. 74 49 05 67 

Kun åben 365 dage 

Langesø 
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Derigennem er målet, at vore senior-
hold skal være med til at præge de 
rækker der spilles i. 

Ydermere forsøger vi at skabe ram-
merne til et velfungerende socialt 
miljø, som gerne skulle påvirke den 
enkeltes spilleglæde positivt, samt 
dennes lyst til at befinde sig i klub-
ben. 
Såfremt der udvises initiativ, interes-
se og velvilje fra medlemmerne i af-
delingen, tilstræbes det derfor, at 
man tilbydes at deltage i et større og 
et mindre fælles arrangement pr. sæ-
son, finansieret helt eller delvist af 
klubben alt afhængig af arrangemen-
tets størrelse og udformning. 

Et velfungerende socialt miljø ønskes 
 
Kriteriet for at afdelingen kan opfylde 
de nævnte mål, er naturligvis at det 
enkelte medlem skal behandle klub-
bens rekvisitter og ydre rammer med 
omhu, og frem for alt udvise velvilje 
til at hjælpe klubben med sæsonens  

forskellige aktiviteter eller tiltag, efter 
princippet ”man må yde for at kunne 
nyde”. 
 
Kan dette realiseres, vil vor målsæt-
ning medvirke til, at det er sjovt at 
spille fodbold i Nord-Als Boldklub, 
samt være en del af denne. 
 
 
UNGDOMSAFDELINGEN 
 
For hvem hvornår gælder det 

Piger og drenge i alderen fra 
(3) 5 til 18 år. 

I en 5 årig periode, hvor der 
yderligere laves en årlig mål-
sætning tilpasset spillerne. 

Man kan starte ”meget tidlig” i NB 
 
Målsætning for 2005 - 2009 

Micro og miniput spiller fod-
bold gennem leg. 

Vi har 11-mandshold fra lille-
put til ynglinge. 

Der tilmeldes, hvis muligt A 
hold i alle afdelinger. 

Trænere til 11-mands forsø-
ges engageret i 2 år. 

Det er attraktivt at spille fod-
bold i NB på alle hold.   >> 
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Ridepladsen 1 
Tlf. 74 45 15 51 

Træningen styrkes gennem 
afholdelse af træner- og le-
derkurser. 

Udviklingen og samarbejdet 
styrkes med de øvrige fod-
boldklubber i området. 

Forældre involveres/ engage-
res i klubbens arbejde 

Repræsentanter fra de æld-
ste årgange tages med i ung-
domsudvalget. 

                                             >> 

Sammenholdet i klubben styr-
kes gennem afholdelse af soci-
ale arrangementer (fra drenge/
piger tilstræbes det at der er 
fælles arrangementer). 

 

1-2 ungdomsspillere hvert år 
efter oprykning til seniorafde-
ling vil være i stand til at sup-
plere eller forstærke første-
holdstruppen.  

Ledig reklameplads 



Målsætning for 2005 

Micro og miniput spiller fod-
bold gennem leg. 

Vi har 11-mandshold fra lille-
put til junior. 

Der tilmeldes A hold i alle 11 
mands afdelinger, øvrige 
afdelinger tilmeldes med 
hold på forskellige niveau. 

Det er attraktivt at spille fod-
bold i NB på alle hold. 

Sammenholdet i klubben 
styrkes gennem afholdelse 
af sociale arrangementer 
(Fra drenge/ pige tilstræbes 
det at der også er fælles 
arrangementer). 

Træningen styrkes gennem 
afholdelse af træner- og le-
derkurser. 
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NB- supersælgere 
Nord-Als Boldklub´s julekalender bli-
ver overvejende solgt af klubbens 
mange ungdomsspillere, der de fleste 
steder på Nord-Als har været rundt 
ved dørene for at sælge kalenderen. 
Dette er i år også gået rigtigt flot. 
Kalenderen er udsolgt og børnenes 
indsats har været fantastisk flot. Det 
er NB meget taknemmelig for.  
3 ungdomsspillere har dog gjort en 
markant ekstra indsats for at sælge 
NB´s julekalender i år. 
Dem kan du se på billedet på bagsi-
den af bladet. 

Midler til understøttelse af ung-
domsarbejdet i NB 2005 

Konsekvent kontingentpolitik 

Overholdelse af budget 

Hjælp til arrangementer 

Der satses på at tilmelde A hold i alle 
11 mands rækker 

Forældre involveres/ enga-
geres i klubbens arbejde. 

Repræsentanter fra de æld-
ste årgange tages med i 
ungdomsudvalget. 

Årsmøde i CLUB 22 

Mødet blev afholdt den 4. februar  i 
modetøjforretningen PICCOLO. 
Invitationen var dog ikke betinget af 
at se en opvisning i dametøj. Efter 
mødet blev der afholdt et spænden-
de kursus i ølsmagning, med smags-
prøver af øl fra forskellige lande. 
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Seniorspillerne 
er i gang 
Søndag den 6. februar  
gik NB’s seniorspillerne i 
gang med forberedelser-
ne til sæsonen 2005. 
26 spillere var mødt til en 
omgang træning på lys-
banen med efterfølgende 
spillermøde i klubhuset, 
hvor trænerne Klaus Ton-
nesen og Carsten 
Schwaermer orienterede 
om sæsonen. 
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Redaktør 
Peter Glock, Midthaven 25, 6430 Nordborg,  74 45 31 79, e-mail : peterglock@mail.tele.dk   
Distribution 
Ib Anthony,      74 45 05 00 og Benny Jørgensen,  25 47 41 23 eller 74 49 10 56  

SP     RTEN www.nordals-boldklub.dk 

Lilleputspiller Palle samt miniputspillerne Nicklas og Kevin havde tilsammen 
solgt små 200 kalendere! Dette krævede selvsagt både ekstra tak og en an-
erkendelse i form af en fodbold og lidt godter til hver. 


