
To NB'ere f-k DBU-sø v
Den store ære overgik
Peter Glock og Peer
Christiansen.

AF JENS EILERTSEN

NORDBORG: En stor ære er
overgået to medlemmer af
Nord-Als Boldklub. Det er
Peter Glock og Peer Christi-
ansen, der begge har modta-

: get DBU's Sølvnål. Begge
udfører en uvurderligt styk-
ke arbejde for klubben - det
vil ganske enkelt være uover-
skueligt at skulle nævne alt,
hvad de to herrer har haft og
har fat i. Men her er et ud-
pluk.

Peer Christiansen
Peer Christiansen har været
leder i NB i 37 år og han var
helt tilbage i 1965 engageret
i Nordborg IF, hvor han var
hjælpetræner. Dengang var
Peer Christiansen kun 19 år.

Da Nordborg IF og Havn-
bjerg IF 13. november 1969
fusionerede, var Peer Chri-
stiansen en af initiativtager-
ne.

Siden 1970 har Peer Chri-
stiansen været medlem af
Fest-l-BY udvalget og han
var fra 1984 til 1992 formand
for Sponsorudvalget. Siden
1993 har han været formand
for Oldboys-afdelingen.

Peer Christiansen fik i
1997 Nordborg Kommunes
Lederpris og i 1999 fik han

Peter Glock og Peer Christiansen er begge uvurderlige
arbejdskræfter for Nord-Als Boldklub.

]BUs Sølvnål.
Han blev i 1982 kåret som

Årets NB'er.

Peter Glock

Også Peter Glock har været
leder i 37 år. Han blev kåret
som den første Årets NB'er i
1970.
Fra 1971 til 1978 var han for-
mand for Fest-l-By komiteen
og han var fra 1974 til 1977
formand for NBs lottospil. l
perioden fra 1977 til 1983 var
Peter Glock formand for

Ungdomsafdelingen.
Som en påskønnelse af sit

store arbejde fik Glock i 1985
Lederprisen fra Idrætsfon-
den på Nord-Als og han mod-
tog i 2001 både JBU's Sølvnål
og Nordborg Kommunes Le-
derpris.

Fra 1985 til 2000 var Peter
Glock formand for stævne-
udvalget i Nord-Als Cup og
han sad fra 1991 til 2000 som
formand for bestyrelsen i
Nord-Als Boldklub.
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