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Nord-Als Boldklub's minipiger spillede om regionsmesterskabet i indendørsfod-
bold i Ribe den 25. februar. Hvordan det gik holdet, kan du læse på side 10.
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Trænerseminar i Esbjerg
Fra fredag d. 13. januar til lørdag d. 14.
januar, deltog John Callesen, John Wind
og Jesper Larsen, fra NB's drengeafde-
ling, i JBU's trænerseminar i Esbjerg.

Seminaret var i år flyttet fra Vejen til Es-
bjerg, da Esbjerg FB var blevet i besid-
delse af en kunstgræsbane, der ville give
den praktiske del af programmet helt
optimale forhold. Ja, sådan en kunst-
græsbane, gør virkelig vintertræning til
en fornøjelse.
En fuldstændig jævn bane, med fibre
spredt ud over hele banen, hvilket gør at
man undgår diverse skrammer ved gli-
dende tacklinger eller fald. Et anlæg man
kun kan misunde.
Fredag aften startede med indkvartering
på et vandrehjem, kun små 100 meter
fra Esbjerg stadion, hvor aftensmaden
skulle indtages i en af loungerne. Efter
maden var der indlæg fra Morten Bruun,
træner for Sønderjyskes SAS liga hold.
Morten Bruun fortalte om træning i for-
svarsspil.
Som Morten Bruun også selv sagde, så
var det jo en smule paradokssalt, at net-
op han, træner for bundproppen i SAS
ligaen, var udvalgt til dette. Da det jo
umiddelbart ikke ser ud til, at være hans
holds stærkeste side når man kigger i
tabellen.

Men Morten Bruun er jo gammel for-
svarsspiller og går derfor meget op i den-
ne del af spillet og var da også ganske
fornuftig at høre på. Efter en halv times
teori gik vi på kunstgræsbanen, hvor en
flok U-spillere fra Esbjerg FB stod klar til
at være medier i den praktiske del af
forsvarstræningen.

Omkring halvanden time varede trænin-
gen. Den bestod af øvelser som Morten
Bruun i det daglige bruger i Sønderjyske,
men stadig øvelser hvor principperne og
brudstykker sagtens kan bruges i NB.

Efter at alle de
160 seminardelta- lIIiliilfl
gere havde fros-
set godt og grun-
digt i halvanden
time gik vi tilbage ,-
og fik en god ge-
nerel fodbold di-
skussion i ple-
num, hvor Morten I

Bruun svarede på
spørgsmål og
kom med syns-
punkter. Morfen Bruun

Resten af aftenen var afsat til socialt sam-
vær alle deltagerne imellem.

Lørdag morgen kl. 8 stod Brad Douglas fra
Coever coaching klar til, at give sit besyv
med. Coever coaching er et internationalt
coaching program, som Morten Olsen, det
franske landshold, Real Madrid og Milan
bruger i deres træning.
Derudover har Coever Coaching mange
fodboldskoler verden over. Især i østen og
i Australien. Coever coaching går i alt sin
enkelhed ud på, at man gennem boldberø-
ringer bliver en bedre, mere teknisk og
boldsikker fodboldspiller. Altså at man i
hver træning sørger for, at hver enkel spil-
ler har så mange boldberøringer som mu-
ligt. Coever coaching har i sin træning faste
tal for hvor mange boldberøringer hver en-
kel spiller skal have i hvert træningspas.

Brad Douglas startede med at introduce \
coever coaching hvorefter vi gik på kunst-
græsbanen for at se træningen i praktisk
form. Brad er en meget berejst mand, han
var om morgenen lige landet fra Australien
og efter indlægget i Esbjerg havde han
yderligere to indlæg andre steder i Dan-
mark samme dag og skulle så til Sverige
dagen efter.

Brad Douglas lavede, sammen med U-
spillere fra Esbjerg FB, teknisk træning.
Træningen gik altid ud fra sammen ud-
gangspunkt.
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En hver teknisk øvelse starter uden pres,
derefter presses spilleren delvist, hvorpå
der til sidst er fuldt pres på. Faktisk en
meget fascinerende, men samtidig kold,
halvanden time for os. Igen kan øvelser-
ne sagtens bruges i træningen i NB, må-
ske bare ikke helt på samme niveau.
Brad Douglas og coever coaching var i
hvert fald et spændende bekendtskab.
Hele lørdagens program foregik i vip
loungen på Esbjerg stadion, så derfor
blev frokosten også indtaget der.

Efter frokost var temaet fysisk træning.
Det skulle have været Jens Bangsbo,
fysisk træner i Juventus og hjælper for
det danske landshold, der skulle have
været til stede, men han måtte desværre
melde afbud. I stedet for kom en af Jens
Bangsbos kolleger fra Københavns Uni-
versitet. Den fysiske træning henvendte
sig til seniorspillere og bedre ynglinge
spillere, så derfor var det desværre ikke
så relevant for os.
Lørdag eftermiddag ved 15 tiden var se-
minaret slut og vi var helt enige om, at det
havde været to inspirerende, lærerige og
hyggelige dage.

Jesper Larsen

En god dag sammen
med fodboldtosser
Søndag den 27.11.2005 var jeg inviteret
sammen med en masse andre fodbold-
tosser til kamp på SAS arena i Herning, til
at se kampen mellem FC Midt jylland-
Sønderjyske.
Vi fik en god oplevelse med lidt godt fod-
bold, som endte 2-2, hvor Sønderjyske
førte 2-0 indtil 15 minutter før tid. Turen
startede med en god middagsmad i ca-
feen på stadion.
Derefter fik vi en kort information om FC
Midtjyllands taktik. Så var der tid til kick
off. Stadionet var ikke udsolgt, men det
var også hundekoldt. Efter kampen gik
turen hjem sydover hvor vi skulle læsse
nogle af i Haderslev og i Abenrå og bus-
turen sluttede i Sønderborg.

Det var en god og hyggelig dag, med
mad og drikke ad libitum.
Til sidst vil jeg godt takke NB for denne
tur og håber at andre også kan få så-
dan en oplevelse.

Gunnar Carl

Dansk Boldspil Union
hædrer NB-ledere
DBU har netop tildelt 2 ledere fra Nord-
Als Boldklub en sjælden fornem hæder. I
forbindelse med NB's arkivarrangement
fik Peer Christiansen og Peter Glock
overrakt DBU's Sølvnål.
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Overrækkelsen fandt således sted blandt
garvede klubfolk og venner i NB's klub-
hus, hvor DBU var repræsenteret ved Leif
Petersen fra Vojens.
Der ligger for både Peer Christiansen's
og Peter Glock's vedkommende næsten
40 års imponerende ledergerning bag ved
denne indstilling. Se i øvrigt deres mange
poster i det særskilte CV.

Herfra skal der således lyde et stort tillyk-
ke samt en gigantisk tak til Peer og Peter.
Jeg vil dog heller ikke undlade at sende
en lige så stor tak til deres hustruer Jytte
Christiansen og Rita Glock. Uden deres
opbakning og hjælp havde denne præsta-
tion overhovedet ikke været mulig.

Jens Chr. Hansen
Formand Nord-Als Boldklub

Peer Christiansen
Peer har i 37 år været leder i Nord-Als
Boldklub. Han var dog allerede tilbage i
1965 engageret i Nordborg IF, hvor han
startede som hjælpetræner. Fodbolden i
Nordborg IF og Havnbjerg IF fusionerede
til Nord-Als Boldklub den 13.11. 1969.
Her var Peer Christiansen blandt initiativ-
tagerne.

Kronologi:
1970-200x:
Medlem af "FEST-I-BY"-komiteen
1970-1978:
Træner i diverse afdelinger i ungd. afdelingen
1979-1982:
Træner og leder i seniorafdelingen
1979-200x:
Medlem af "Club 22" (NB's støtteklub)
1982:
Arets NB'er (klubbens højeste udmærkelse)
1984-200x:
Bestyrelsesmedlem
1984-1992:
Formand for Sponsorudvalget
1993-200x:
Formand for Oldboysafdelingen
1985-1990:
Medlem af stævneudvalget for "Nord-Als Cup"
1997:
Nordborg Kommunes lederpris

1999:
JBU's Sølvnål
2006:
DBU's Sølvnål

Som det fremgår af ovenstående er Peer
Christiansen stadig i fuld vigør i Nord-Als
Boldklub. Han er formand for klubbens
oldboysafdeling med deraf følgende med-
lemskab af bestyrelsen, hvor han har
deltaget i 23 år i træk.
Peer og NB har været dybt engageret i
udviklingen af oldboysfodbolden under
JBU - det er vi fortsat, hvilket de seneste
initiativer for spillere over 55 år vidner o

Peer Christiansen er en markant skikkel-
se, når bl.a. byfest og andre arrangemen-
ter løber af stabelen - nu som tidligere.
Han er en fremragende leder, organisator
og drivkraft for hjælperne i disse sam-
menhænge.
Peer Christiansen er og har været en stor
personlighed for fodbolden samt det kul-
turelle og frivillige arbejde på Nord-Als.
Hans indsats er forbilledlig.

Jens Chr. Hansen

Peter Glock
Peter har i 37 år været leder i Nord-Als
Boldklub. Forinden var han engageret i
Nordborg IF. Fodbolden i Nordborg IF og
Havnbjerg IF fusionerede til Nord-Als
Boldklub den 13.11.1969.

Kronologi:
1970:
Arets NB'er (klubbens højeste udmærkelse)
1971-1978:
Formand for "FEST-I-BY"-komiteen
1973-1983:
Bestyrelsesmedlem
1974-1977:
Formand for NB's Lottospil
1977-1983:
Formand for Ungdomsafdelingen
1979-200x:
Medlem af "Club 22" (NB's støtteklub)
1985:
Modtager af "lederprisen" fra Idrætsfonden
1985-1990:
Formand for stævneudvalget i Nord-Als Cup>
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1991-2000:
Formand for NB 's bestyrelse
1999-200x:
Web-master på NB's hjemmeside
2001-200x:
Bestyrelsesmedlem
2001:
JBU's Sølvnål
2001 :
Nordborg Kommunes lederpris
2006:
DBU's Sølvnål

Han har derudover været ansvarlig for
NB's klubblad "Sporten" i 22 år. Dertil
kommer et hav af projekter og andet ud-
valgsarbejde, som han gennem årene
har deltaget i.

Peter Glock er stadig et stort aktiv i NB.
Han er web-master på NB' s hjemmeside,
han er stadigvæk med i bestyrelsesarbej-
det med deraf følgende projekter og han
er stadigvæk ansvarlig for NB's klubblad.
Peter Glock er og har været en kæmpe
gevinst for foreningslivet samt det kultu-
relle og frivillige arbejde på Nord-Als.
Hans indsats er unik!

Jens Chr. Hansen

Igen DBU Fodboldskole
hos NB
Det er sjovt, det er lærerigt og du får
masser af mulighed for at spille fodbold
med vennerne!

En fodboldskoleuge er en uge i fodbol-
dens og legens tegn. DBU's Fodboldsko-
le er for alle fodboldglade piger og dren-
ge årgang 1992-1998 - uanset fodbold-
færdigheder.

DBU's Fodboldskole afholdes i sommer-
ferien (uge 26-32) og har i år temaet
'småspil'. Et tema der i høj grad knytter
sig til DBU's nye koncept inden for dansk
børne- og ungdomsfodbold, hvor ud-
gangspunktet er, at al træning skal være
med bold, der spilles på mindre baner og

med flere boldberøringer. Dette giver del-
tagerne god mulighed for at lære alle tek-
niske færdigheder i spilrelaterede situatio-
ner. Læs mere om årets tema på
www.dbu.dk.

Billedet er fra Fodboldskole 2005

Spillerne inddeles efter alder i grupper
med maksimum 16 piger/drenge i hver, og
så vidt muligt forsøges det også at lave
rene pigegrupper. Der vil således blive rig
lejlighed til at sparke, drible og heade til
bolden under kyndig vejledning af vores
dygtige fodboldskoletrænere.
DBU lægger vægt på, at trænerne har en
basal fodboldmæssig baggrund, og er i
gang med DBU's træneruddannelse.

Deltagerne bor hjemme, og må i samar-
bejde med deres forældre selv sørge for
transporten til og fra fodboldskolen hver
dag. Frokost skal medbringes, men der vil
blive uddelt gratis frugt dagligt.
Deltag på DBU's Fodboldskole og få
blandt andet:
- En uge med spændende og lærerig fod-
boldundervisning med hensyntagen til
alder og niveau.
- Muligheden for at møde nye venner.
- En flot T-shirt med DBU's Fodboldskole-
logo.
- Et diplom for deltagelse på DBU's Fod-
boldskole 2006.
- En erindringsgave.
- Gratis gruppefoto.
- En overraskelse.
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Pris pr. deltager: kr. 433,- inkl. gebyr.
Salget slutter, når der er solgt 27.000 billet-
ter i hele landet, dog senest den 26. april.

Din nærmeste DBU Fodboldskole afholdes
i uge 27 på Nord-Als Idrætscenter.
Kontaktperson er
Søren Sørensen, tlf. 74490789.
Få et fodboldskolemagasin hos din træner!

NB's Generalforsamling
dag den 27. jan. 2006 holdt NB sin ordi-

ære generalforsamling i NB's klubhus,
hvor 39 medlemmer mødte op.

God tilslutning ved NB's årsmøde

Mogens Christensen blev valgt som diri-
gent og skulle dermed styre forsamlingen
gennem dagsordenen. Dette hverv havde

n suverænt styr over.

Der skulle denne aften bl.a. vælges 2 nye
til bestyrelse og udvalg. Således fratrådte
Chresten Blom pladsen i vort oldboysud-
valg.

Chresten Blom træder dermed et skridt
tilbage efter mere end 30 års arbejde for
klubben. Chresten har i al den tid været
involveret i fantastisk mange sammenhæn-
ge. Lige fra træner og holdleder til medlem
af klubhus-udvalget. Fra bestyrelsesarbej-
de til at være fanebærer. Ja, stort set alt.

Chresten Blom modtog i 2003 JBU' s
Sølvnål for disse mange års indsats. Der
lød således en stor tak til Chresten Blom
fra hele forsamlingen.
Som afløser for Chresten Blom blev Erik
Raun Jensen valgt.
Ny på pladsen som suppleant til besty-
relsen blev Michael Werner. Michael er
en meget kendt skikkelse i Nord-Als
Boldklub. Han har i gennem mange år
været både træner og leder i klubben.
Derudover fik Jan Wind på generalfor-
samlingen tildelt "JBU's Sølvnål" for
mange års indsats til gavn for fodbolden
og klubben.

Der var i øvrigt genvalg til:
Kasserer Kurt Nissen
Ungdomsformand Jesper Kirkegaard
Bestyrelsesmedlem Ken Christiansen
Bestyrelsesmedlem Alfred Hansen
Seniorudvalgsmdl. Ken Christiansen
Revisor Carl Erik Rasmussen.

Jens Hansen
Mere om generalforsamlingen på side 12

Til Vejers for 16. gang!
Den 1. april drager dette hold til Vejers
for at afholde deres traditionelle
"træningslejr" i Erik Nørskov's dejlige
sommerhus ved Vestkysten.

Erik har aldrig haft problemer med at
"sætte" hold til denne begivenhed, og det
ser ud til at han stiller med stort set sam-
me hold i år. »
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Efterhånden er det også blevet en traditi-
on at se en fodboldkamp i Esbjerg, og
denne gang bliver det kampen EFB mod
Silkeborg.

Hvis man vil læse et fyldigt referat fra
turen, må man kikke på NB's hjemmeside
midt i april, for her i SPORTEN er der
desværre fysisk ikke plads til Carl- Erik's
morsomme (og lange) beretning om hæn-
delserne fra weekenden i Vejers.

Peter

Arsmøde i Club 22
Fredag den 17.02.06 var det Club 22's tur
at holde deres generalforsamling.
Dette sker altid i forbindelse med årets
første kvartalsmøde, hvor den sædvanli-
ge dagsorden bliver suppleret med et par
ekstra punkter.

På mødet skulle medlemmerne bl.a. tage
stilling til kontingent- og bødetakster,
samt vælge en kasserer og protokolfører.

Uden mad og drikke ...

Som kasserer blev John Larsen genvalgt,
Bent Riemer forsætter på posten som
protokolfører og taksterne forbliver uænd-
ret.
Nyt er, at et udvalg fik opgaven at lave et
oplæg til en "foryngelseskur" for klubben.
Hvad det går ud på, oplyses når noget
konkret foreligger.

Peter

Miniputpigerne
i regionsfinale i Ribe
Så blive det endelig lørdag d. 25. februar,
hvor vi skulle til Ribe og spille regionsfina-
le.
Vi mødtes på P-pladen ved Nordals Hal-
len kl. 7.10, hvorefter vi kørte til færgen
Bitten som vi skulle med kl. 7.30. Træne-
ren havde dog glemt at færgen først sej-
ler kl. 8.00 i weekenden (ups!).
Vi måtte jo så vende om og køre udenom.
Efter en lidt længere køretur ankom vi til
Ribe ved 9 tiden: Pigerne klædte om og
var meget hurtigt klar. Efter opvarmning
og taktikmøde skulle vi endelig starte.

Første kamp var mod SUB Sønderborg 1,
som var en god modstander. Pigerne var
lidt nervøse, så der gik noget tid inden de
kom i gang. Vi tabte 3-1.

Straks efter at kampen var færdig, spurg-
te pigerne, om de nu kunne komme vid
re til semifinalen. Jeg fortalte dem, at de
kunne de godt, men det krævede et bed-
re spil, fight og et gå på mod. Vi skulle
vinde de 2 sidste kampe i vores pulje.
Denne lille opsang havde pigerne taget til
sig, for i næste kamp, som var mod Vejen
SF, blev der virkelig kæmpet og spillet
sammen. Efter 7 min.'s hårdt arbejde kom
belønningen endelig: Vi scorede og vandt
kampen 1-0.
Denne sejr gav virkelig en tro på det, for i
sidste pulje kamp blev der spillet med en
langt større gejst og selvtillid.



Dette resulterede i en 4-1 sejr over Skær-
bæk.
Efter 10 min.'s lang ventetid for pigerne
blev stillingen i vores pulje offentliggjort
over højtalerne; SUB Sønderborg 1 blev
pulje vinder og NB nummer 2, det vil sige
at vi gik videre til semifinale.

Pulje 2 var endnu ikke færdig spillet, så
ventetiden var meget lang for pigerne.
Endelig skulle den første semifinale spil-
les. Det var SUB Sønderborg 1 mod Over
Jerstal, som var utrolig spændende og de

Ile ud i forlænget spilletid som SUB
ndt 3-2.

Vi skulle møde Bramming B 2 i vores
semifinale. Pigerne havde et godt tag på
Bramming de første 4 min, men så slap
kræfterne op og troen på en sejr for-
svandt da Bramming kom foran 1-0. Pi-
gerne tabte desværre kampen 3-0.
Pigerne var selvfølgelig utroligt skuffede
og triste efter kampen, men jeg synes, at
de kan være meget stolte over deres
præstation. Det hjalp på humøret da pi-
gerne efter omklædning fik pomfritter og
en sodavand som Nordals Boldklub gav.

Alt i alt var det en givtig dag som pigerne
og ikke mindst jeg kan være stolt af. De
har vist at de kan spille op imod nogle
gode hold. Og at der en masse at bygge
videre på.
En stor tak til forældrene for den store
opbakning. Det var dejligt at så mange
Ae med og støtte pigerne.
., Thomas Norinder, træner

Jan fik JBU-sølvnål
Vi ønsker hermed at lykønske ungdoms-
leder i Nord-Als Boldklub Jan Wind
med erhvervelsen af den~e store h~der.
Han har siden starten af 80'erne været
leder i Nord-Als Boldklub. Han startede
som 18 årig med at være hjælpetræner i
ungdomsafdelingen. Herefter har han
stort set beskæftiget sig med hele
spektret af poster og opgaver i en klub

Chresten fik æren til at overrække Jan
sølvnålen, hædersbeviset og blomster

som NB. Jan har været træner og holdle-
der hos både senior og ungdom. Han har
været materialeforvalter og dommer.
Jan er medlem af ungdomsudvalget og
klubhusudvalget, er involveret i NB's Pige-
cup og Skolecup. Dertil kommer meget
andet udvalgsarbejde, som han gennem
årene har deltaget i. Det er således fuldt
berettiget, at Jan Wind får denne cadeau
for sin store indsats.
Ovenstående er de helt nøgterne og faktu-
elle bemærkninger vedr. Jan Winds ind-
sats for det frivillige foreningsarbejde.
Det taler i bund og grund for sig selv. Med
til billedet hører dog også, at Jan Wind
hjælper med stort set alle gøremål i NB.
Det kan han faktisk også lige så godt, for
han er alligevel altid at træffe i klubhuset
eller i og omkring Nord-Als Idrætscenter!
Der er gennem alle disse år brugt fanta-
stisk meget tid på fodbolden og det frivilli-
ge foreningsarbejde. NB skylder Jan Wind
en kæmpe tak for alt dette.

Jens Hansen

Champions League finale
Man. U - Real Madrid 2-1
Så kom senior herrerne endelig på græs
igen, helt præcist søndag den 19.02.2006
- og med et flot fremmøde på 24 personer
startede vi i år op med en lille Champions
League turnering, bestående af 16 knock-
out kampe fordelt på 2 syvmandsbaner. >
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Fodbold med mere
I sin formandsberetning på generalforsam-
lingen slog Jens Hansen fast, at NB ikke
alen~ ~r en boldklub, men i høj grad også
en vigtig del af det nordalsiske kulturliv.
Det er ganske vist legen med den lille
runde på grønsværen, der ligger til grund
for klubbens eksistens, men det er klub-
bens mange andre aktiviteter, som binder
klubben sammen.

Her var NB og 2 andre danske småklub-
ber (!) kommet i fornemt selskab, idet alle
de store europæiske hold var i hatten, da
lodtrækningerne afgjorde hvilket hold
man var "solgt" til - og om det var helt
tilfældigt at Morten Callesen iført Manche-
ster United trøje, Brøndby -fan Jesper
Larsen og FCK-elsker Michael Erdmann
netop trak deres favorit hold, skal her
være usagt !!

Efter en del jævnbyrdige og friske kampe
måtte "geheim-favoritterne" fra NB dog s~
sig slået 1-0 af Chelsea i kvartfinalen
efter at ha' besejret Juventus på udeba-
ne :0)

I de sidste 2 runder (semifinaler I finalen
& kamp om 3. plads) var hver enkelt spil-
ler "låst" til de respektive hold Barca, Real
Madrid, Chelsea & Manchester United
sidstnævnte Man. U kunne efterfølgende
trække sig sejrrigt ud af turneringen - og
Man U. var bestående af Rune Lindberg,
Jesper Larsen, Johnny Snor, Frank
"Bomber" Himichsen (velkommen til
igen), oldtimer Bent Duus (iført sit retro
spilletøj -som atter er hypermoderne -
super Bent) og så selvfølgelig Morten
Callesen iført den helt rigtige Man. U trø-
je !!
Det vindende hold blev naturligvis præmi-
eret på behørig vis med kult trøjen "NB
forever"!

Afslutningsvis løb Morten Callesen også
af sted med hovedpræmien på 2 flasker
vin (dog ikke Nordals vinen), idet han helt
korrekt inden start havde gættet at Man-
chester United ville vinde dagens CL-
turnering - man er vel en rigtig fan.

En rigtig fin start på den ny sæson, og
dejligt at se så mange - fremover trænes
der under ledelse af Klaus Tonnesen på
normal vis hver tirsdag og torsdag fra
kl.19 - mød op og ha' det sjovt, vi har
brug for dig!

Jesper Thomsen

Lys og mørke
- For Nord-Als Boldklub blev 2005 et år
med blandede erfaringer. På fodbold-
siden havde vi lyspunkter, men desværre
også et par mørke pletter. Om spillermate-
rialet nogle steder kunne have gjort mere
væsen af sig, kan og vil man altid diskute-
re. Den diskussion har dog nogle gange
Ikke rod i virkeligheden. Uden nævnevær-
dig form for konkurrence om pladserne for
de ældste ungdomsspillere og for senior-
spillerne kan man ikke forvente, at træne-
re og ledere kan skabe fordums resultater.
Så gerne man end vil, sagde Jens Han-
sen.

Færre spillere
Arsagen til, at det halter lidt med fodbold-
spillet, hænger især sammen med det
faktum, at der er færre spillere i de ældste
ungdomsrækker og hos seniorerne og
dermed mangel på indbyrdes kamp om en
plads på holdene.

- To gange nedrykning for senior herrer
et logisk resultat af vor situation i senioraf-
delinqen. Ungdommens massive fraflyt-
ning fra området kombineret med den
yderst spredte oprykning af spillere fra
ungdomsafdelingen giver en meget smal
trup. Konkret snakker vi her om, at i 1996
rykkede der et helt ynglingehold op og det
skete også i 2002. Af disse to årgange er
der henholdsvis tre og fem aktive spillere
tilbage.
Det er ikke kun Nordals, der oplever, at
spillermaterialet svinder ind.
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t,
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En rigtig fin start på den ny sæson, og
dejligt at se så mange - fremover trænes
der under ledelse af Klaus Tonnesen på
normal vis hver tirsdag og torsdag fra
kl.19 - mød op og ha' det sjovt, vi har
brug for dig!

Jesper Thomsen
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t mærkes generelt i hele landet - bort-
. fra de største byer. JBU har konstate-

ret en betydelig nedgang i antallet af til-
meldte seniorhold. Unionen har derfor
nedsat et udvalg, der skal undersøge mu-
lighederne for strukturændringer.

Fødekæden
- Inden for fodbold har vi en fødekæde.
Ungdomsspillere giver seniorspillere, der
senere bliver oldboyspillere. Derfor er
fastholdelsen af de ældste ungdomsspille-
re et så væsentligt projekt, at her bør langt
den største opmærksomhed være. Arsa-
gerne til frafaldet her er velkendte.

Små årgange, efterskole, erhvervsarbej-
de samt utallige andre fritidstilbud kan her
nævnes.

Jens Hansen pegede på en af de opskrif-
ter, der kan vende udviklingen.
- Brug forholdsvis mange ressourcer på
piger og drenge i de ældste årgange.
Og han fremhævede, at en vigtig faktor i
den sammenhæng ikke mindst er dygtige
og engagerede ledere og trænere.

De strukturændringer, der er på vej, bør
også gælde for oldboysspillerne, mener
Jens Hansen. »
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- Når nu fodboldspillet halter lidt, er det
nok mere vore mange kulturelle tilbud, der
i disse tider er vort varemærke. Og indadtil
er det skam også de mange arrangemen-
ter, der binder klubben sammen. Uden
dem havde det for første været lidt kedeIi-
gere på Nordals, men meget af fællesska-
bet i klubben havde ikke eksisteret.

- Det er vigtigt for klubbens samlede sta-
tus, at vi har god og velfungerende oldboy-
afdeling. Det er herfra mange hjælpere,
trænere og ledere bliver rekrutteret. I man-
ge tilfælde er det vel også herfra, at vore
ungdomsspillere kommer, sagde han med
en slet skjult hentydningen til den fødekæ-
de, der er så vigtig for fodboldens fremtid.

Den nye vej
Der allerede nye tiltag i gang. DBU har
med projektet »Den nye vej« skabt nye
rammer for de yngste fodboldspillere. For-
målet er: Flere boldberøringer og mere
involvering i spillet og dermed en generelt
sjovere oplevelse samt udvikling af bedre
tekniske færdigheder.
Det er en udviklingen, som bakkes op af
NB's bestyrelse.
Er det gået knapt så godt hos de voksne i
det forløbne, har ungdommen i 2005 til
gengæld opnået flere gode resultater, be-
rettede Jens Hansen.

- Gode træner-typer er en væsentlig år-
sag hertil. Og dem har ungdomsudvalget
været gode til at finde og fastholde.

Sund økonomi
Uden for grønsværen har 2005 budt på
mange gode oplevelser for NB. De er
generelt gået særdeles godt. De mere
økonomisk motiverede arrangementer
har desuden ikke uvæsentligt bidraget til,
at klubben kommer ud af 2005 med et
økonomisk godt resultat.

Mødes på tværs
- Det er jo netop som hjælper og leder, at
man mødes på tværs af alle skel. Samti-
digt bliver vort klubhus flittigt brugt og får
stor betydning, når disse arrangementer
planlægges og løber af stabelen, sagde
Jens Hansen, og han konstaterede, at der
ikke er mange foreninger i miles ornkrec"
der har et tilsvarende højt aktivitetsnive
- Det er der god grund til at være stolte
over.
Blandt andet pegede han på det ugentlige
lottospil på Havnbjerg Skole
- Lottospillet er i dag vores suverænt bed-
ste økonomiske fundament. Dette ønsker
jeg at sige Jørn Nissen og hele hans lotto-
team en stor tak for.

Gode sponsorer
Også klubbens mange sponsorer blev
fremhævet for deres uundværlige støtte til
NB.
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- De gode forhold kommer dog ikke af sig
selv. Dette opstår kun fordi NB via vedhol-
dende mediekontakt, info-foldere, hjemme-
side, klubblad, annoncering samt vort store
generelle aktivitetsniveau har så godt et
omdømme. Det bør vi værne om, under-
stregede Jens Hansen.

Han sluttede sin beretning af med at rose
den store indsats, de mange frivillige hjæl-
pere, trænere, ledere og kolleger i bestyrel-
sen gør til gavn for Nord-Als Boldklub.

At indsatsen også bemærkes af omver-
denen vidner flere flotte udmærkelser af
NB's medlemmer med al tydelighed om.

- Uden jeres indsats var der ingen klub -
og det ville gøre tilværelsen noget mindre
attraktiv her på Nordals. Ligeledes sen-
der jeg en tak for samarbejdet til medier,
sponsorer, NIC, Idrætsfonden for Nordals
samt Nordborg Kommune.

Nord-Als Boldklub ønskes hermed en
rigtig god sæson i 2006. pele
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Bent Riemer
Solsortevej 9
Langesø
6430 Nordborg

Skole-Cup på plakaten
Fodbold og underholdning er i højsædet,
når Nord-Als Idrætscenter tre dage i træk
fra fredag den 17. marts til søndag den
19. marts danner rammen om NB's Skole-
Cup 2006.
I år har de skolerne i Nordborg Kommune
tilmeldt 76 hold.
- Det er lidt færre end sidste år, men det
skyldes måske, at der i år må være syv
spillere på hvert hold, fortæller Michael
Werner fra stævneudvalget.
Der er al mulig grund til at lægge vejen
forbi hallen i den kommende weekend.
Det er altid en fornøjelse at opleve de
mange skoleelever dyste mod hinanden,
men som et ekstra krydderi kan man i år
også følge deres forældre i aktionen.
Stævneudvalget har i år opfordret foræl-
dre til at stille op for deres børns klasse.
Det tilbud har syv forældrehold taget imod.
Det er Michael Werner godt tilfreds med.
Og han ser frem til et sjovt og hyggeligt
indslag, der helt sikkert bliver spændende
at følge.
- Vi har sat en vandrepokal på spil til vin-
derholdet.

Den skal stå i vinderklassen til næste års
stævne, siger han. Han håber desuden,
at han næste år kan få dette års vindere
til at møde op og overrække pokalen til
næste års vinderhold, med mindre der
bliver tale om, at titlen forsvares.
Skole-Cup afvikles om fredagen fra klok-
ken 16.30-20.00for 6. og 7. klasserne.
Om lørdagen begynder man allerede
klokken 09.30 og fortsætter til 19.30.
Først spiller 4. klasse efterfulgt af Foræl-
drerækken og 5. klasse. Søndag spille
der også fra klokken 09.30-19.30.Her,
rækkefølgen 2. klasse, 1. klasse, o. klas-
se og 3. klasse. pele

-.--------TEN Deadline for stof til næste udgave af bladet:
30.03.2006:. _

Bladudvalg
Ansvarlig redaktør
Journalist
Skribent, NB generelt
Skribent, senior/oldboy
Skribent, ungdom
Distribution
Distribution

Peter Glock
Per Lemmeke
Jens Hansen
Jesper Thomsen
Jesper Larsen
Ib Anthony
Benny Jørgensen

74453179
74451344
74491747
74450890
40550759
74450500
25474123

peterglock@mail.tele.dk
lemmeke@nordborg.dk
jens@danbonet.dk
Jt.ac.@get2net.dk
jesper _ sporten@hotmail.com
ibanthony@tiscali.dk
xpost@sport.dk


