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Kevin Werner har solgt 200 NB- julekalendere! Flot, flot indsats som blev be-
lønnet med en gave fra NB. På billedet ses ungdomsudvalgsmedlem Jan
Wind ,t.h.) og Kevin samt farmand og supporter Michael Werner.

B.i 2005/2006
d år er atter gået og vi skriver nu
2006. For Nord-Als Boldklub blev
2005 et år med blandede erfaringer.
På fodbold-siden havde vi enkelte
lyspunkter og desværre også et par
mørke pletter. Det kniber med antal-
let af spillere i nogle afdelinger, hvil-
ket således tydeligt afspejler sig i de
opnåede resultater. Om spillermateri-
alet nogle steder kunne have gjort
mere væsen af sig, kan og vil man
altid diskutere. Den diskussion har

dog nogle gange ikke rod i virkelighe-
den. Uden nævneværdig form for
konkurrence om pladserne for de
ældste ungdomsspillere og for seni-
orspillerne, kan man ikke forvente, at
trænere og ledere kan skabe fordums
resultater. Så gerne man end vil.

Anderledes er det gået med vore ar-
rangementer. Dem har vi skam en
hel del af. De er generelt gået særde-
les godt. De mere økonomisk motive-
rede arrangementer har dermed også
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bidraget til, at klubben kommer ud af
2005 med et økonomisk godt resul-
tat. Jeg har ikke noget regnskab for
2005 liggende foran mig. Men jeg
ved, at det ser fornuftigt ud. Det en-
delige regnskab forelægges som be-
kendt først på klubbens generalfor-
samling fredag den 27.01. 2006.

På generalforsamlingen kommer min
beretning til at omhandle disse 2 si-
der af Nord-Als Boldklub - det fod-
boldmæssige NB overfor
"kulturforeningen" NB.

Det er nok mere vore mange kulturel-
le tilbud, der i disse tider er vort vare-
mærke Ueg nægter at skrive "brand").
Og indad til er det skam også disse
mange arrangementer, der binder
klubben sammen. Uden disse arran-
gementer havde det for det første
været lidt kedeligere på Nord-Als,
men meget af fællesskabet i klubben
havde ikke eksisteret. Det er jo netop
som hjælper og leder, at man inden
og ved disse arrangementer mødes
på tværs af alle skel. Vort klubhus
bliver i disse sammenhænge flittigt
brugt og får betydning, når disse ar-
rangementer planlægges og løber af
stabelen.

Et så højt aktivitetsniveau giver lige-
som resultaterne på fodboldbanen
anledning til diskussion om vi bør
geare ned med hensyn til disse ar-
rangementer. Senest har "Nordborg
Kræmmerfestival" nok fået nogen til
at spørge, om vi ikke har nok andet
at se til og om vi overhovedet kan
skaffe hjælpere til dette arrangement.
Sådan vil det oftest være. Og sådan
var det også, da FEST-l-BY i sin tid

"Nordborg Kræmmerfestival" er igen
på vort program her i 2006. Det bliver
i kulturnats-weekenden den 08- 10
september. Kræmmerfestivalen for
løb forholdsvis fornuftigt i 2005. Også
selvom vi fik et moderat underskud.
Men hvis ikke vi giver ideer en chan-
ce i en situation, hvor vi har økono-
misk råderum, hvornår skal man så
prøve at lave noget nyt!

Noget andet nyt i denne sammen-
hæng var også, at vi med klubbladet
udsendte en henvendelse:
Kære forældre - vi har brug for hjælp!
Det kom der 5 nye hjælpere ud af.
Og de ville skam gerne hjælpe igen.
Det er vi selvfølgeligt glade for. Alle
andre får igen i år lejlighed til melde
sig. Ikke bare til "Nordborg Kræm-
merfestival" men også til vor udmær-
kede "hjælperbank". Det er faktisk en
sjov og god oplevelse at være en
aktiv del af et fællesskab.

Lad dette være mit budskab for 2006,
og jeg vil så opfordre til at møde op
på NB's generalforsamling. Her er
netop muligheden for at diskutere
disse betragtninger samt aflevere
sine øvrige input til bestyrelsen.
Til slut ønsker jeg jer alle sammen et
godt og lykkebringende nytår samt
tusind tak for indsatsen i 2005.

Jens Hansen
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Opstart udendørs
senior herrer
Inden længe starter senior herrerne
atter op med udendørs træningen,
efter mottoet - i sne eller slud, bolden
skal ud!
I den kommende sæson har vi hold i
serie 4 & 6 og første træningssamling
vil blive søndag i uge 7 - helt præcist
den 19.02.2006 fra k1.13.00
på lysbanen ved NIC - under ledelse
af årets cheftræner Klaus Tonnesen.

I år starter vi lidt utraditionelt op med
en lille hyggelig Champions League
turnering, efter samme princip som
når vi hygger os i sommerferie perio-
den, det betyder, at de forskellige CL
hold, der dyster mod hinanden, fin-
des ved lodtrækning, så hvem ved
om man pludselig for en stund bliver
solgt til Barca, Chelsea, Bayern eller
evt. overraskelsen fra NB.

Alle kan naturligvis deltage, og ken-
der man nye ansigter, som kan eller
måske bør "Iokkes med" - skal de
være mere end velkommen.

Når årets første "strabadser" på
grønsværen ellers er vel afviklet, mø-
des vi ca. kl. 15 i klubhuset til en lille
snak over en ostemad & en kold fra
kassen efter eget valg - og efter nøje
overvejelse uddeles der så præmier
til de rette Champions League delta-
gere - bemærk dommerkomiteens

afgørelse kan ikke ankes.
Såfremt man blot kan deltage i det
efterfølgende "hygge-samvær" i klub-
huset, er man naturligvis stadig vel-
kommen.
Find støvlerne frem, så ses vi søndag
den 19. februar kl. 13.00.
Derefter trænes der på lysbanen hver
tirsdag og torsdag kl. 19-21.

Jesper Thomsen

Seniorafdelingen søger ••
spillere samt en 2.holds_
træner/holdleder
Efter sidste sæsons mandefald i seni-
orafdelingen ( herrer ), hvor vi des-
værre måtte sige farvel til alt for man-
ge spillere, dog som følge af naturlige
årsager - flytninger pga. uddannelser
og øvrige udfordringer andre steder i
landet - prøver vi ved fælles hjælp i
afdelingen, at "headhunte" nye såvel
som gammel kendte ansigter til klub-
ben, således at senior herrerne kan
bibeholde 2 tilmeldte turneringshold.

Derfor skub endelig til de, der sag-
tens ved hvordan støvlerne skal snø-
res, og som faktisk burde være at
finde på vort anlæg i ny og næ. Ikke
bare fordi det er sundt at løbe og _
sparke lidt til en bold - nææ ... , vi ha_
det faktisk også mægtig hyggeligt når
vi mødes, idet vor motto i klubben
altid vil være - at det skal være sjovt
at spille fodbold i NB.

Det er vigtigt for klubben at kunne
bevare et 1. - og et 2. hold i senioraf-
delingen, således at vi både tilgode-
ser bredden, samt de der ønsker lidt
mere end det - derfor prøver vi at yde
en ekstra indsats inden sæsonen går
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i gang, så dette stadig vil være en
realitet i den kommende sæson.

Sidste sæson fungerede Michael
Kjærgaard og Chris Sørensen som
spillende trænere/holdledere, de gjor-
de et godt stykke arbejde, men kom
naturligvis i konflikt når de selv skulle
spille kamp for førsteholdet, for at
undgå dette dilemma i år, søges en
mere permanent træner I holdleder til
vort herre hold i serie 6.
Vi søger derfor en der ( som mini-
mum ) sæsonen igennem skallede
serie 6 tropperne til kamp i weeken-
derne, og det vil sige for perioderne
april-juni samt august-oktober.

Interesserede er meget velkommen
til at kontakte mig.

Jesper Thomsen

Hjælp - hjælp alle
NB'er!

Hvis I flytter, så venligst oplys je-
res nye adresse til NB, så vi kan
ajourføre vores medlemsarkiv.
Send ændringen til jeres træner
eller til:

Ib Anthony. Tlf. 74450500
e-mail: ibanthony@tiscali.dk

Julebal 2005
NB afholdt igen i år sit traditionelle
julebal den 26. december 2005 i
idrætscenteret. Ballet forløb stille og
roligt uden de store problemer. Ballet
var igen godt besøgt, med små tusin-
de betalende gæster. Besøgstallet
var lidt mindre end sidste år, en ned-
gang på omkring 60 gæster. Denne
lille nedgang i besøgstallet gav også
et lidt mindre overskud end i 2004.

Arrangementet løber kun af stablen tf
takket være de mange frivillige hjæl- .
pere. Der var i år en del nye hjælpe-
re, blandet med den gamle stabile
kreds af hjælpere, der har været med
i mange år. Så en stor tak til alle de
frivillige hjælpere. Og vi ses igen til
julebal i 2006.

Jesper Larsen

En tur i fotoarkivet
Jeg har nogle gange her i Sporten
efterlyst papirer, billeder, måneds-
blade, avisudklip eller andet materia-
le, som har med enten Nordborg
Ungdomsforening, Nordborg Sports-
forening, Nordborg Idrætsforening,
Havnbjerg Idrætsforening eller Nord-
Als Boldklub at gøre. _

Tidligere har Christen Løbner, leder
og træner i NIF, samt Jan Clausen,
seniorspiller i NB, været omtalt her
på siderne for at have bidraget med
meget spændende materiale til vort
arkiv.

Nu har vi igen en stor bidragsyder på
"banen". Der er her tale om Ib An-
thony. Ib har været leder i NB i ca.
30 år og er "still going strong". »>
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Stort set gennem hele denne periode
har han været tilknyttet vort klubblad.
Her har Ib Anthony gennem årene
varetaget alle funktionerne omkring
tilblivelsen af et klubblad. Ib er også
med i NB's nyligt sammensatte blad-
udvalg og han og Benny Jørgensen
sørger for, at bladet kommer ud til
medlemmer, sponsorer osv.

På denne baggrund var det både en
glad overdrager (det gav lidt mere
plads i kælderen) samt en glad mod-
tager, da Ib afleverede en stor kasse
med næsten alle klubblade lige fra
NB's 1. år, hvor tidligere formand og
æresmedlem Christian "Geggan" Jør-
gensen i øvrigt var redaktør.

Ib Anthony har også gennem mange
år haft en anden vigtig funktion i klub-
ben (han kan stadig betjene et fotoap-
parat!). Han fotograferede for NB. Alt
lige fra holdbilleder til fodboldture. Fra
generalforsamlinger til Skolecup.
Alle disse fotos har han fået seannet
ind i computeren. Og resultatet af
dette foreligger nu som 3 cd'er, hvor
knap 5.000 fotos har fundet plads.

Her et af Ib 's 6000 billeder, taget ved
NB's ungdomsafslutningsfest i 1981
på Nørherredhus.

Der skal her lyde en kæmpe stort tak
til Ib Anthony for materialet og dette
arbejde.
For at slå et slag for NB 's historie og
for igen at opfordre til efterkommeise
af ovenstående efterlysning laver vi
et spændende arrangement i klubhu-
set

lørdag den 04.02. 2006 kl. 13.00.
Her villb's mange billeder og et par
"go'e gamle film" sammen med et lille
traktement udgøre rammen om en
fornøjelig eftermiddag. A,\
Der bliver også plads til et par overra.ø'
skel ser!
Se mere om arrangementet på NB's
hjemmeside:

www.nordals-boldklub.dk

),
l'.

Jeg vil også lige bruge pladsen til en
særskilt efterlysning.
Vi savner en scrapbog med NB- avis-
udklip fra 1992-1996. Det drejer sig
om en sort ringbindsmappe. Mappen
er ikke set siden generalforsamlingen
i 1997. Mappe eller oplysninger er
yderst velkomne!
Jeg kan kontaktes på tlf. 74 49 17 47.

Formand Jens Chr. Hansen

Studietur til Schalke 04
og VfL Bochum

NB var så heldig at få to repræsen-
tanter fra ungdomsafdelingen, John
Callesen og John Bramann, med på
studietur til Schalke og Bochum. Tu-
ren var arrangeret af JBU region 4 i
samarbejde med Sydvestjysk Fod-
bold Samarbejde og foregik fra ons-
dag d. 23 november til lørdag d. 26
november.



Der var afgang fra Kruså kl. 17 ons-
dag aften. Undervejs i bussen, blev vi
via sms fra Jesper Larsen, opdateret
omkring Brøndbys kamp mod Loko-
motiv Moskva. Beskederne blev mere
og mere negative, da Brøndby jo gik
hen og tabte 4-2. Mere glædeligt var
det, da det kunne rapporteres, at
Schalke havde vundet i Champions
League og forventningerne til at skul-
le møde Ebbe Sand, Christian Poul-
sen og Søren Larsen var høje. Vi

ev ved midnatstid indlogeret på
chat Hotel Bochum.

Torsdag morgen kl. 8 var der afgang
til Schalke, hvor den tidligere bundes-
liga spiller og træner Bodo Menze
nuværende adm. Direktør i SChalke
04, ventede med et rigtig godt fore-
drag om Schalkes organisation og
historie. Foredraget blev holdt i
Schalkes pressekonferencerum, hvor
flere benyttede lejligheden til, at få
taget billeder af sig selv og Champi-
ons League logoet.
Schalkes ungdomsafdeling har et
årligt budget på 2 millioner Euro og
klubben er afhængig af, at den sam-
lede årlige indkomst ligger på mindst
50 millioner Euro. Det er derfor me-

et vigtigt, at klubben hvert år delta-
r i Champions League for at hele

maskineriet kan køre rundt. Schalke
04 samarbejder med 100 klubber i
området for at rekruttere spillere til
første holdet eller til evt. videresalg.
Samarbejdet har kørt i syv år, men
opgaven er vanskelig, da der er flere
Bundesligaklubber i området.

Efter foredraget var der rundvisning
på det imponerende stadion "Arena
auf Schalke".

Stadion er bygget oven på en kulmine
og kostede 190 millioner Euro at byg-
ge.
Efter hver kamp kan banen køres ud
fra stadion og ud i den friske luft. Her
passer og plejer en green keeper
græsplænen. Hele denne flytning ta-
ger syv timer og koster 12.000 Euro
pr gang. Det påstås at det er billigere
end at skifte græstæppet, hvilket ville
koste 200.000 Euro pr. gang, som
andre klubber betaler to gange i året.
Vi så omklædningsrummene, den
tilhørende kirke og VIP logen. Et helt
igennem imponerende syn. Til hver
hjemmekamp har Schalke 62.000
tilskuere. Til en almindelig bundesliga
kamp drikkes der mellem 40 og
45.000 liter af hovedsponsorens øl,
Veltins Bier. Der kan ikke betales
med kontanter på Arena, men der
skal fyldes penge på et kort man bru-
ger til betaling. Midt i Arena hænger
den enorme storskærm med fire sider
af hver 36 m2.
Efter rundvisningen, en tur på museet
og en frokost i Schalkes restaurant
skulle vi overvære en første holds '
træning. Nogle af de etablerede stjer-
ner stod over, men Ebbe Sand, Chri-
stian Poulsen og Søren Larsen del-
tog. >>>



Efter træningen var der arrangeret at
møde med Ebbe Sand og Søren Lar-
sen. Ebbe Sand blev desværre forhin-
dret pga. børnefødselsdag, men Sø-
ren Larsen dukkede op. Der blev stil-
let mange spørgsmål bl.a. omkring
Morten Olsens og Michael Laudrups
syn på Søren Larsen.

Midt under mødet dykkede Schalkes
Manager Rudi Assauer op og svarede
venligt og interesseret på mange
spørgsmål.

Han kunne afsløre at Ebbe Sand var
hans bedste køb nogensinde, hvor-
på der blev sendt drillende smil og
blinke til Søren Larsen. Efter mødet
gav Rudi Assauer en øl på husets
regning.
Senere på dagen overværede vi en
træning på Schalkes fodboldakade-
mi, efterfulgt af et foredrag med No-
bert Elgert, der er ansvarlig for fod-
boldakademiet.

Fredag morgen drog vi til Vfl Bo-
chum. Her mødte vi Jurqen Heipertz,
der er sportslig leder af ungdomsaf-
delingen i Vfl Bochum, samt to ung-
domstrænere.
VfL Bochum har i en radius af 25 km
100 klu bber de samarbejder med, for
at udvikle talenter til de forskellige U-
hold. Efter frokost kørte vi til Olympia
StUtzpunkt. Det er et talentudvik-
lingscenter, der er underlagt den
tyske olympiske komite, hvor der
udvikles talenter inden for mange
sportsgrene.
Herefter var der rundvisning på Vfl
Bochums stadion samt et skadefore-
byggelsescenter. Stadion var natur-
ligvis ikke på højde med Arena auf
Schalke, men forholdende var be-
stemt helt i top. Vi så også VIP loge
og spillernes omklædningsrum. Om-
klædningsrummene var meget per-
sonlige. Spillerne havde personlige
billeder og blomster på hver deres
plads.

Senere kørte vi til et andet anlæg
hvor vi overværede praktisk træning
for U10 og U14 hold. Meget discipli-
neret træning på højt niveau. Vi fik
også lejlighed til, at se en trænings-
kamp for Ug holdet.
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Kampen blev spillet i snestorm, men
trods det løb de små drenge rundt i
shorts, mens vi stod og hundefrøs.

Lørdag havde snestormen desværre
ikke lagt sig, hvilket medførte, at et
møde med Tommy Bechmann fra
VfL Bochum samt et foredrag med
Peter Schreiner fra Olympia Stutz-
punkt måtte aflyses. Det blev dog
aftalt at Peter Schreiner engang i
2006 vil komme til Esbjerg og holde

. foredrag om koordinations og fy-
k træning.

KI. 12 var der afgang til Schalkes
hjemmebane, hvor Schalke denne
dag skulle spille mod Werder Bre-
men. Vi så frem til at se kampen på
stadion. Inden kampen kunne vi nyde
stemningen, øl og pølser. Der kom-
mer bl.a. en dansk pølsevogn rullen-
de helt fra Horsens til hver hjemme-
kamp.

Schalke kom hurtig foran 1-0 og så
kunne man virkelig fornemme den
fantastiske stemning. Kampen var
præget af både godt og dårligt spil fra
begge sider. Schalke vandt 2-1 og 10
min før tid kom Ebbe Sand på banen,
som vi havde håbet på.

En rigtig god og spændende tur, der
kun kan anbefales til andre, hvis NB
skulle få et sådan tilbud en anden
gang.
Vi takker NB for turen!
John Callesen og John Bramann

Jesper L.

Søren (Schalke 04) og John (NB)

NB Skole-Cup - nu med
forældre på banen
Foråret er lige rundt om hjørnet. Det
betyder at det også er ved at være
den tid, hvor der skal sætte kryds i
kalenderen for NB's traditionsrige
Skole-Cup.
Skoleelever fra hele Nordals samles i
weekenden fra den 18. til 20. marts i
Nordals Idrætscenter for at dyste mod
hinanden.
Stævneudvalget har i år et nyt tiltag
på plakaten. Nu skal forældrene også
på banen, fortæller Michael Werner,
der sammen med Ivan Stampe, Jens
Lund og Ib Anthony koordinerer det
store arrangement.

Forældrene skal spille om lørdagen
sammen med elever fra 4. og 5. klas-
setrin. >>>
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- Vi håber, at vi på den måde kan få
flere forældre interesseret i at møde
op om lørdagen, siger Michael Wer-
ner, der forklarer, at forældreinteres-
sen traditionelt er størst, når de yng-
ste årgange spiller om søndagen.

- Nu får forældrene en mulighed for
at mødes på en anden måde, og få
del i det sjov og morskab, som er en
del at stævnet, siger Michael Werner.
Han har allerede fået de første positi-
ve reaktioner fra forældre, der synes,
at det er en mægtig god ide.

Forældreholdene skal alle have
mindst to kvinder i truppen og hele
tiden mindst en kvinde på banen.
Stævneudvalget venter nu spændt
på, hvor mange hold forældrene kan
mønstre.
Er interessen meget stor kan det
nemlig blive nødvendigt at begrænse
antallet, ellers kan der blive proble-
mer med at få tiden til at slå til, oply-
ser Michael Werner.
I forvejen er der jo masser af kampe
på programmet, når cirka 100 elev-
hold skal i aktion.

Der er altid en fantastisk stemning i
hallen ved NB's SKOLE CUP. Bille-
derne er fra 2005

Tilmeldingen skal være afleveret se-
nest fredag den 17. februar. I år må
hvert elevhold stille med en trup på
syv - en spiller mere end tidligere år
- der må dog stadig kun være fire
spillere på banen og heraf skal
mindst en være en pige.
Yderligere oplysninger kan findes på
www.mwerner.dk- hvor der også
kan hentes tilmeldingsskemaer. pele
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NB indkalder til ordinær

Generalforsamling
Fredag den 27.01.06

klo19.30 i NB's klubhus

*Dagsorden iflg. lovene.

*Stemmeret har alle aktive medlemmer. der er
fyldt 16 år, bestyrelsesmedlemmer samt

ledere, trænere og holdledere, udvalgsmed-
lemmer, der er godkendt af bestyrelsen, samt
forældrerepræsentanter til ungdomsspillere

under 16 år.

*Forslag til generalforsamlingen skal være
bestyrelsen i hænde senest

mandag den 23.01.06 kl. 19.30.

*KI. 18.30 i NIC's cafeteria

Fællesspisning
Medlemmer der ønsker at deltage

i spisningen (gratis) før generalforsamlingen
skal skrive sig på listen

i klubhuset inden den 23.01.06

Damefrokostudvalget er
etableret
Efter at John "Piccolo" Larsen har
ønsket at stoppe som formand som
for Fest-i-by's damefrokostudvalget,
måtte der findes en afløser for ham i
CLUB 22, som jo som bekendt står
for afvikling af arrangementet.
Det lykkedes ret hurtig og udvalget
har nu følgende sammensætning:
Erik Raun Jensen (formand), Peter
Glock, Peer Christiansen, Bent Rie-
mer, Christian Strojeck og Hans Ku
Knudsen.
Planlægningen med årets arrange-
ment er godt i gang og alle registrere-
de hjælpere vil i nærmeste fremtid
modtage en "indbydelse til festen".

Peter

Generalforsamling
i Club 22
Traditionen tro afholder Club 22 de-
res "årsmøde" som årets første kvar-
talsmøde, og det bliver i år fredag
den 3. februar.
Denne gang skal medlemmerne bl.a.
tage stilling til, om der skal arbejdes
videre med et forslag, som går ud på,
at "fremtidssikre" klubben.

Peter

NB's Lottospil kører igen
Efter en meget kort vinterpause spil-
les der igen "NB- Lotto" i Havnbjerg
skoles aula.
Der blev indført et par små ændringer
som gør spillet endnu mere attraktivt.
Som bekendt er lottospillet en meget
vigtig indtægtskilde for klubben, og
derfor ønskes Jørn Nissen og hans
hold en rigtig god lottosæson 2006!

Peter
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PICCOLO
CUP 2006

For oldboys,
veteraner og superveteraner.

Nye medlemmer er også velkomnel
©

Søndag den 05.03.06. kl. 10
på lys banen ved NIC

Cl>
Mød op I klubhuset kl. 9.00,

der serveres morgenkaffe.

Efter stævnet serveres

GULE ÆRTER
Cl>

Stævnegebyr kun SO kr.
Tilmelding senest den 27.02,06 til

Erik Raun Jensen, 74450320
Peer Christiansen, 7445 3388

Ib Anthony modtog i november 2005
fortjent hæder på kommunens Fritids-
dag. Det er borgmesteren til højre.

Til alle seniorspillere!
Husk, træningen starter

Søndag den 19. februar kl. 13.00
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