
Jørn Nissen blev Årets NBer

Jørn Nissen sammen med hustruen Lone Nissen, NB-formand Jens (hr. Hansen (tv) og
seniorformand Jesper Thomsen.

Vi bringer her den hyl-
dest til Årets NBer, som
blev leveret af forman-
den for Nord-Als Bold-
klub Jens Christian
Hansen.

også som leder. På fodbold-
banen var han altid en snu
angriber, der ikke »løb me-
get forgæves« - men han var
alligevel altid farlig for mod-
standerne.

Som leder i Nord-Als
Boldklub har Jørn Nissen al-
tid været parat til at gøre et
stort stykke arbejde. I over

20 år har Jørn Nissen på den
ene eller anden måde været
en engageret leder i NB.
Jørn Nissen sad som senior-
afdelingens formand i NB 's
bestyrelse allerede i 1986 og
har lige siden haft adskillige
leder-opgaver i klubben. Han
har i en lang årrække været
træner og holdleder i ung-

NORDBORG: Jørn Nissen
har altid været en del af NB.
Først som spiller og senere

domsafdelingen, han har
været engageret i »FESf- 1-
BY« og samtidigt har Jørn al-
tid et par hjælpende hænder,
når der er brug for en ind-
sats til NB' s mange arrange-
menter. Dette nyder alle i
Nord-Als Boldklub godt af.

Et andet stort kapitel i
Jørn Nissens NB-liv er klub-
bens ugentlige store lotto-
spil. Her har Jørn været hjæl-
per lige siden starten af
1980'erne. Siden hen har
også Jørns kone Lone Nis-
sen været en fast del af NB's
lottoteam. Fra 2004 blev Jørn
Nissen udnævnt til NB's »lot-
toboss«. I den funktion får
han rigtig god støtte af
hustruen Lone. Og dette er
dejligt for Nord-Als Bold-
klub. Vort lottospil kører
nemlig rigtigt fint, hvilket gi-
ver en god slat penge til en
altid sulten klubkasse. Vi har
i vort lotto-regi således et rig-
tigt godt makkerpar i Lone
og Jørn.

Jørn Nissen er 50 år og
bor i Lavensby.


