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NB’s yngste er efter en lang og sjov sæson på græsset klar til legene i hallen.  

NB’s gode damehold blev, efter en flot 
3. plads i forårsturneringen, kredsvinder 
i C-rækkens efterårsturnering. 

En spændende og flot sæson for 
NB’s lilleputter: En kamp på Aarhus 
Stadion og kredsvinder i turneringen! 



NB og ambitionerne 
Kan man med en klub af Nord-Als 
Boldklub’s størrelse tillade sig at have 
nogen form for ambitioner rent sports-
lig? 
Kan jeg som træner tillade mig at ha-
ve ambitioner på spillernes vegne? 
Er det mine ambitioner der er afgø-
rende for hvad og hvor meget spille-
me lærer? 
Bestemmer jeg spillesystemet i min 
afdeling? 
Kommer der nogensinde et hold fra 
NB i mesterrækken? 
Kommer vi nogensinde i serie 2 eller 
1 med herre seniorerne? 
Efter min bedste overbevisning er 
svarene NEJ-NEJ-JA-JA-NEJ-NEJ, 
og det burde være omvendt. 
Selvfølgelig har NB ambitioner rent 
sportslig, jeg har bare svært ved at få 
øje på dem når jeg bevæger mig 
rundt i klubben: Jovist hører jeg at nu 
skal de og de trynes i næste kamp, 
og jovist kender jeg det sociale kapi-
tel i NB’s grundlov, men lad os for 
sjov prøve at tænke større tanker. 
 
Et fælles spille system lige fra lilleput 
B til senior førsteholdet vil i den grad 
lette alle træneres arbejde, da man 
ikke behøver at bruge hele foråret til 
at fortælle spilleme, at det de lærte 
sidste år, skal de glemme, fordi jeg 
som ny træner mener at have de vise 
sten. I stedet kan vi bruge tiden på at 
lære børnene tekniske færdigheder 
som igen medfører bedre spillere. 
 
Hvis de forskellige trænere blev år-
gangsopdelt, ville alle spilleme kom-
me igennem den samme skoling, og 
hvis klubben så samtidig ville udstede 
retningslinier for, hvad der skulle  
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Hans Rønn efterlyser et fælles spille-
system i Nord-Als Boldklub. 
 
prioriteres i de forskellige årgange, 
kunne man så småt begynde at få 
ambitioner på spillernes vegne, og lur 
mig om der ikke kommer et hold eller 
to til at spille i mesterrækken. 
Om nogle år vil også førsteholdet få 
glæde af det store arbejde, der er 
gjort, med det til følge, at det som NB 
er så kendt for, nemlig elevatorfod-
bold bliver gjort til skamme. 
 
Ja - ja siger du, men hvad med bør-
nene, hvad synes de om det? 
De vil simpelt hen elske det. Alle børn 
kan godt lide at lære. Selvfølgelig 
hver på deres plan. De gider ikke at 
spille fodbold hvis der ikke er nogen 
udfordring. 
Dette er ikke den eneste måde at 
tænke fodbold på, med lad os dog få 
en diskussion i gang, imens bolden 
stadig ruller i NB. 

Hans Rønn, juniortræner i NB 
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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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Svar fra Ungdomsformanden 
Jeg vil da først og fremmest takke 
Hans for hans fine indlæg, der da 
bestemt også får mine tanker på 
gled. Ydermere synes jeg det er en 
god ide, at diskutere gennem klub-
bladet, da emnet burde have alles 
interesse, og måske gør bladet mere 
dynamisk. 
Vi er jo trods alt en fodboldklub, selv-
om det til tider mere ligner en social 
instans. Misforstå mig ikke, jeg me-
ner vi har et stort ansvar rent socialt, 
og jeg glæder mig meget, når jeg ser 
alle dem, der har deres regelmæssi-
ge gang i klubben, og tænker tit, at 
det dejligt de ikke hænger rund om-
kring på hjørnerne og laver ulykker, 
altså børnene. 
Det er der jo nok der gør i forvejen. 
Meget af det daglige arbejde er des-
værre mest af alt koncentreret om-
kring hvad jeg vil kalde brandsluk-
ning, brandslukning i en grad så man 
næsten ikke orker .... i længden. Det 
jeg mener, er at vi bruger ufatteligt 
med energi på at skaffe trænere, 
kradse kontingent ind og undskylde 
at dommere kommer forgæves, at 
hold udebliver osv. 
I stedet for at få politikker for hvordan 
vi vil køre klubben, fastlægger 
sportslige målsætninger og måske 
også fastlægger spillesystemer. Ja 
det nu heller ikke rigtigt, for vi er jo i 
gang. Vi har fået fastlagt hvad man 
bør lære i de forskellige årgange, vi 
er i gang med at få mere kontinuitet i 
hvem der træner, vi laver kort og 
langtidsmålsætninger osv.. Vi er og-
så blevet mere vedholdende med 
kontingent, så vi kan financierer en 
del af klubbens arbejde 

 
 
(Jeg ved godt at størsteparten af 
klubbens drift finansieres af andre 
arrangementer, og en stor tak for det, 
men går man til fodbold, så betaler 
man også for det.) 
 
Det var lidt om klubarbejdet generelt, 
men jeg er jo ikke helt holdningsløs, 
og jeg vil da gerne forlade mine mere 
afbalancerede udtalelser som for-
mand og svare mere holdnings ladet 
og spontant på dine spørgsmål, 
Hans: 
Jeg mener ikke der er noget galt i at 
jeg har ambitioner på børnenes, hol-
denes eller klubbens vegne, så læn-
ge det er foreneligt med børnenes 
kunnen og fx. klubbens målsætning 
så tror jeg næsten det er et must.  
 
Man behøver jo ikke at have de sam-
me ambitioner for alle børnene, og 
heller ikke for alle hold. Jeg tror ikke 
man har den rigtigt glød, 
>>> 
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Nordborg 
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hvis man ikke har nogle ambitioner 
med det man beskæftiger sig med, 
og så tror jeg i øvrigt det er lige me-
get hvad man beskæftiger sig med. 
Fx. tror jeg ikke, man skal have for 
stramme rammer for de mindste, da 
de efter min mening også skal have 
mulighed for at prøve forskellige 
pladser, spilvarianter og endda 
sportsgrene. Men jeg er da enig i, at 
man godt kunne sige at alle 11-
mands hold spiller samme system, 
og jeg tror du har ret, det vil da sik-
kert lette trænerarbejdet meget. Jeg 
mener også at vi SKAL have hold i A 
rækkerne, og det tror jeg også vi har/ 
får, måske får vi endda et i mester-
rækken.  
 
Det hele har brug for mere struktur, 
vi er i gang, det er en lang vej, men 
al input til de næste skridt, er vel-
kommen. Så jeg håber at Hans’s 
indlæg er et af mange kommende 
indlæg om hvordan vi i fællesskab 
kan forme vores klub.  
 
Med venlig hilsen 
Jesper Kirkegaard, ungdomsformand 

Drengene til Hinnerup 
Cup 
Trods kø på motorvejen nåede vi, på 
en regnvåd fredag aften frem til vores 
første kamp mod Erritsø GIF. Det 
stod ned i stænger og muligvis derfor 
blev en ellers meget lige kamp, af-
gjort på en tilfældig kontrachance, 
desværre i Erritsøs favør. 
Begge hold havde chancerne til at 
lave flere mål, men det blev ved 1-0 
til Erritsø. Truppen var knap, da vi 
kun var 12 spillere af sted og i første  

halvleg måtte den første køres på 
skadestuen i Århus med hjernerystel-
se. Spillet var helt okay, men udbyt-
tet af kampen var rigtig bittert. 
Så som udgangspunkt måtte vi nøjes 
med 11 mand til lørdagens sidste to 
kampe i puljen. Vi lagde ud mod 
Bjerringbro IF, der ligeledes havde 
tabt sin første kamp, så begge hold 
havde hårdt brug for point. 
Efter hårde første 10 min. kom vi på 
vores første chance foran 1-0. Målet 
scoret af manden, der senere skulle 
vise sig at blive topscorer for os, med 
4 mål i turneringen. 1-0 holdt halvle-
gen ud og 10 min før tid kom det for-
løsende mål til 2-0. Sejren var i hus, 
efter en rigtig flot fight af alle mand. 

Jesper var en af trænerne for 
drengeholdet i Hinnerup 

 
Til den sidste puljekamp, hvor vi 
med en sejr kunne sikre os 2. plad-
sen i puljen, kunne vi atter stille med 
12 mand. Det viste sig også at blive 
nødvendigt, da andre spillere var 
slidte oven på fredagens og lørda-
gens første hårde kampe. Modstan-
deren, var værterne fra H.O.G. Hin-
nerup. 
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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 

Kun åben 365 dage 

Langesø 

Storegade 27,  tlf.  73 63 10 10 
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Det blev en spændende og medri-
vende kamp, hvor effektiviteten foran 
mål viste sig at være afgørende. Vi 
vandt 4-1, og var dermed på anden 
pladsen i puljen. Vi skulle dermed 
spille semifinale i B-slutspillet søn-
dag, mod Silkeborg IF. Det viste sig 
at et enkelt point i den første kamp 
ville have givet os første pladsen. 
I semifinalen mod Silkeborg IF, mød-
te vi et rigtig godt hold. 
Vi kom ganske vist foran 1-0, men 
var bagud 2-1 til halvleg, efter to rig-
tig ærgerlige mål. Vi kæmpede alt 
hvad vi kunne, men kræfterne slap 
op og flere skader kom frem. Silke-
borg fik et par mål mere og vi var ude 
af turneringen. Vi må erkende at 12 
spillere til en sådan turnering ikke er 
nok. 
 
Det var en rigtig god tur også med 
god bespisning. Drengene og vi hav-
de nogle rigtig gode stunder på og 
uden for banen. Aftenerne blev mest 
af alt brugt på at spille bordtennis på 
skolen, hvor vi boede. Der var en 
hyggelig og sjov stemning hele tiden 
og inden sengetid blev vi beriget med 
godnat historier af hidtil uset karak-
ter, men meget fantasifulde. 
Tvivler på at den nye HC Andersen 
er gemt blandt drengene Så turen 
var også socialt set virkelig en suc-
ces, alle hyggede sig. 
 
Så drenge, vi takker jer for en dejlig 
weekend i Hinnerup. Og så en tak til 
forældre der var behjælpelige med 
kørsel og dem der samtidig lå på 
camping i Hinnerup. Tak for den go-
de opbakning. 
 
Med sportslig hilsen John, Alfred og 
Jesper  

Med stor spænding blev den 2. sep-
tember et nyt foreningsarrangement 
med navnet ”Nordborg Kræmmerfe-
stival” startet. 
 
Det var spændende, om man har 
valg det ”rigtige” arrangement, og om 
klubben i det hele taget kunne magte 
endnu et ”byfest” eller større arrange-
ment i den i forvejen tætpakkede ar-
rangementskalender.  
 
Som bekendt står NB i forvejen for 
afvikling af et ugentligt lottospil, Sko-
lecup, Fest-i-by, Pigecup, Fodbold-
skolen, NB-dagen, Julebal samt di-
verse sponsoraktiviteter. 
Og alt dette ved siden af det som NB 
i grunden står for, nemlig at afvikle 
en fornuftig turnering for klubbens 23 
fodboldhold.    
 
Og det i en tid, hvor de fleste forenin-
ger har problemer med at skaffe frivil-
lige hjælpere! 
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Ridepladsen 1 
Tlf. 74 45 15 51 

Ledig reklameplads 

Men nu er det hele overstået. 
Noget var rigtig godt, noget mindre 
godt og meget lidt var ”skidt”. Vi har 
lært og oplevet en masse, som blev 
livligt diskuteret på evalueringen, 
hvor konklusionen var, at vi prøver 
igen til næste år! 
 
På næste side lidt om et par arrange-
menter under ”Nordborg Kræmmerfe-
stival”. På NB’s hjemmeside 
www.nordals-boldklub.dk kan man få 
bekræftet, at arrangementet virkeligt 
levede op til det ambitiøse navn.   >> 

 Folk fra ”Hjælpebanken” i aktion 
 
At der under forberedelserne opkom 
en del skepsis, er forståeligt. 

http://www.nordals-boldklub.dk/
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Spinning-show 
Nord-Als Boldklub arrangerede spin-
ning-show i festteltet til Nordborg 
Kræmmerfestival. 
 
Det var et meget vellykket arrange-
ment, hvor 5 erhvervsfolk cyklede 30 
minutter på stillestående spinning-
cykler. Rytterne havde fundet i alt 13 
sponsorer, der betalte 100 kr. pr. 
kørt kilometer – dog maks. 1.500 kr. 
 
Alle 5 ryttere gav den hele armen i 
varmen. 
Suveræn vinder af konkurrencen om 
at cykle længst på de 30 minutter 
blev Ole Madsen fra Kvickly, Nord-
borg. Ole Madsen cyklede 25,2 km. 

De i alt 18.700 kr., som arrangemen-
tet indbragte, går til klubbens ung-
domsarbejdet. 
 
 
 

 

Sparkebræt 
Resultatet af Sparkebrætkonkurren-
cen til Nordborg Kræmmerfestival 
blev: 
0-8 år:  
1. Jonas Christensen 
 2. Sigfus Gudmundssen 
 3. Alexander Sacha 
9-14 år 
 1. Vanja Agic 
 2. Martin Koch 
 3. Martin Hansen 
15-X år 
 1. Martin Nissen 
 2. Ken Christiansen 
 3. Tony Galsgaard 
Højeste antal træffere blev 4 stk.(ud 
af 6 mulige). Vanja Agic, Martin Koch 
og Martin Nissen kunne præstere det-
te. Dette gav dem både et gavekort 
fra Kvickly, men også 100 kroner kon-
tant. 
Fotoet viser vinderne fra venstre: 
Vanja Agic, Martin Koch og Martin 
Hansen (9-14 år), samt Tony Gals-
gaard, Ken Christiansen og Martin 
Nissen (15-X år). Formand Jens Han-
sen lykønsker Martin Nissen. 

Det var imponerende at følge Oles 
vedholdende tempofyldte tråd. Jør-
gen Leths ordvalg til præstationen 
kan der kun gisnes om! 
 
Godt gået af Ole. Hans sponsorer 
”Nordea” og ”Fynsk og Søn A/S” kan 
være glade for, at maksimum-
beløbet var 1.500 kr. 
 
Tusind tak til publikum, ryttere og 
sponsorer for opbakningen til arran-
gement.  



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hold Tirsdag Onsdag Start 

Sandkasse 
Mikro årgang 97 / 98 
Lilleputpiger / miniputpiger / pige 
Miniput 
Lilleput 
Drenge 
Senior damer 
Senior herrer / oldboys / veteraner 

- 
- 
- 
16.30-17.30 
18.30-20.00 
17.30-18.30 
- 
20.00-22.00 

17.30-18.30 
18.30-19.30 
16.30-17.30 
- 
- 
- 
20.00-21.00 
- 

04.10.05 
04.10.05 
04.10.05 
20.10.05 
20.10.05 
20.10.05 
19.10.05 
27.10.05 

Indendørstræningstider i Nord-Als Idrætscenter 

Pris 350,- uanset antal 

personer incl. 

prøveark eller dvd 
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Peter Glock, Midthaven 25, 6430 Nordborg,  74 45 31 79, e-mail : peterglock@mail.tele.dk   
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NB’s oldboyshold sluttede alle ”midt i rækken” 
Selvom det ikke blev topplaceringer for NB’s 3 turneringshold i sæsonen 2005 
er man i OB-afdelingen generelt tilfredse med indsatsen i den forløbne sæson. 
Oldboysholdet (billede) sluttede efterårsturneringen på en 5. plads. 
Samme placering opnåede veteranholdet. De spillede 18 kampe og fik 23 
points og en målscore på 38-49. 
Superveteranholdet tilkæmpede sig en 6. plads efter 18 kampe med 21 points 
og en målscore på 59-72.  


