
Sølvnål
til Wind
Jan Wind hædret
med Jydsk Boldspil
Unions Sølvnål.

AF JENS EILERTSEN

NORDBORG: Jan Wind
har været med i Nord-Als
Boldklub siden begyndel-
sen af 1980erne. Han var
18 år, da han tiltrådte som
hjælpetræner. Siden har
han beskæftiget sig med
en række poster og opga-
ver.

Forleden blev han
hædret med Jydsk Bold-
spil Unions Sølvnål, og den
blev overrakt af Chresten
Blom, der selv er indeha-
ver af en sølvnål.

Jan Wind er næsten al-
tid at finde i eller omkring
Nord-Als Idrætscenter og
ifølge Jens Christian Han-
sen, formand for Nord-Als
Boldklub, skylder klubben
Jan Wind en kæmpe tak
for hans indsats.

Jan Wind modtog søJv-
nålen. Den blev overrakt
af Chresten Blom, der
selv har en.

NB~erhædret af JBU
Af Ejner Munkebro
tlf. 7342 5123, emu@jv.dk

NORDBORG: Jan Wind, der er ung-
domsleder i Nordals Boldklub
(NB), er blevet hædret med sølvnå-
len fra Jysk Boldspil Union.

Den 47-årige Jan Wind har siden
begyndelsen af 80'eme arbejdet
med ledelse i NB. Som 18-årig be-
gyndte han med at være hjælpetræ-
ner i ungdomsafdelingen, og siden
har han stort set beskæftiget sig
med hele spektret af poster og op-
gaver i klubben.

Jan Wind har trænet og været
holdleder hos både senior og ung-
dom. Han har været materialeforval-
ter og dommer. Han er medlem af

ungdomsudvalget og klubhusudval-
get og er også involveret i NB's Pige-
cup og Skolecup.

- Dertil kommer alt det andet ud-
valgsarbejde, Jan Wind har deltaget
i gennem årene. Det et fuldt beretti-
get, at han for denrie cadeau for sin
store indsats, siger klubbens for-
mand, Jens Chr. Hansen.

Han fortæller videre, at med til bil-
ledet hører, at Jan Wind hjælper
med stort set alle gøremål i NB.

- Det kan han faktisk lige så godt,
for han er alligevel altid at træffe i
klubhuset eller i og omkring Nord-
als Idrætscenter, siger Jens Chr.
Hansen.

Det er klubben, der har indstille
Jan Wind til sølvnålen.


