
..,

s TEN
Nord-Als Boldklub's klubblad - 37. årgang - Nr. 5 - aug. 2006

rengeholdet
mesterrækken

Drenge A spiller i efteråret i mester-
rækken. 10 sejre i 11 kampe og en
målscore på plus 29 taler vidst for sig
selv. En helt i gennem suveræn for-
årssæson af drengene.
Efter mange suveræne sejre og nog-
le enkelte kampe hvor holdet kæm-
pede for lidt, blev oprykningen til me-
sterrækken en realitet efter udesejr
på 2-0 over Rødekro. En kamp hvor
de fleste virkede ret nervøse, måske

NB's drengehold varmer op til kampen
fordi vi var så tæt på målet som over-
hovedet muligt. Et resultatmæssigt
mål, som vi hele tiden har haft. Så
det er rigtig dejligt at det lykkedes.
7-mands holdet fører også deres
række suverænt og vi går også her
efter at vinde rækken.
Spillemæssigt er vi også enige om, at
vi har forbedret os.
Kombinationsspillet og det at holde
fast i bolden, er vi blevet bedre til. Til
tider har vi spillet noget rigtig flot og
positivt kombinations fodbold, hvilket
vi vægter meget højt. »>
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Det som i foråret i mange kampe har
vist sig, at være vores helt store styr-
ke er fysikken. Vi har i en del kampe
praktisk talt kørt det andet hold over i
anden halvleg, fordi vi ganske enkelt
var fysisk stærkere. Sammen med
kombinations - og trekantspillet, har vi
vægtet presspil og fortjekking meget.
Vi vil gerne hele tiden være lige i hæ-
lene på modstanderen, presse dem til
at begå fejl og erobre bolde.
Som tabellen viser, har drengene gjort
disse ting fantastisk. En anden vigtig
faktor har været den meget flotte op-
bakning til træning. Vi har gennem
hele foråret ligget på et gennemsnit
på ca. 17 spillere til hver træning, så
det skal I have ros for drenge!

Nu venter nye udfordringer. Det er
ingen hemmelighed, at det bliver
svært i efteråret, men man skal huske
på, at det er nu det er sjovt at spille
fodbold. Det er sjovt at spille kampe,
hvor man hele tiden bliver presset til
det yderste. Det er her spillerne bliver
udviklet og det er i pressede situatio-
ner gode fodboldspillere skabes.

Så det glæder vi os rigtig meget til.
Tirsdag d. 20. juni fik vi en smagsprø-
ve på hvad der venter os. Efter at vi
inden sæsonstart var g et i gennem
træningsturneringen med maksimum
point, skulle vi i finalerunden møde
Haderslev mesterrække, der ligeledes
havde vundet deres træningsturne-
ring.
Det viste sig, at det på dagen var en
lidt for stor mundfuld, da vi tabte 5-0.
Vi spillede dog en ganske fornuftig
kamp. I kampen prøvede vi nogle for-
skellige opstillingsvarianter, hvilket
helt sikkert også var medvirkende til
kampens resultat. Kampen viste, ik
overraskende, at der spilles i et no
højere tempo i mesterrækken og bold-
sikkerheden er en smule større.
Det er elementer i spillet, som vi i ef-
teråret vil arbejde stenhårdt på at bli-
ve endnu bedre til. Så det bliver vores
fælles opgave.
Vi vil i hvert fald i starten af efterårs-
sæsonen træne tre gange i ugen.
Men vi glæder os meget til, at komme
i gang med denne spændende efter-
årssæson. »>
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Drenge, tak for en rigtig flot forårssæ-
son, som I virkelig kan være stolte af.
Bevar det gode humør, kammeratska-
bet og lysten til at lære og ikke mindst
til at vinde.

Vi vil opfordre alle til at kigge ud på
stadion, når drengene spiller hjemme i
mesterrækken. Det er efterhånden en
del år siden, sikkert et to cifret antal
år, at klubben har haft et drengehold i
mesterrækken. I vil i hvert fald komme
til, at se en masse god fodbold. Så
kom og bak os op.
Vi siger også mange tak for den store
forældre opbakning, det er rigtig dej-
ligt.

John, Alfred, John og Jesper

Pigecup fuldt besat
Når NB lørdag den 19. august for 5.
gang arrangerer Pigecup sker det med
60 tilmeldte hold.
Det betyder, at stævnet har nået loftet.
Der er simpelthen ikke plads til flere
deltagere, når alle kampe skal afvikles
på en dag.

Der bliver trængsel på banerne om-
kring Nordals Idrætscenter, når op
mod 600 piger samles for at dyste i
fire aldersgrupper: micropiger, mini-
putpiger, lilleputpiger og piger.

Der skal i løbet af dagen spilles ikke
færre end 174 kampe på 10 baner så
stævnechef Preben Christensen får
sammen med sine mange hjælpere
nok at se til, før de mange kampe er
spillet.
De første kampe fløjtes i gang kl.
09.00 og det sidste fløjt ventes at lyde
ved 16-tiden.

Præmieoverrækkelse 2005

Som altid kommer deltagerne fra fjern
og nær, og det har altid været et ken-
detegn for NB's Pigecup, at deltager-
ne før, efter og mellem kampene hyg-
ger sig på det flotte anlæg.

pele

DBU fodboldskole
i Nordborg
Igen i år er der blevet afholdt fodbold-
skole på banerne ved Nord-Als
Idrætscenter og som sidste år var i alt
96 deltagere i aldersgruppen fra
8 - 14 år med følgende statistiske op-
lysninger:
17 piger og 79 drenge, 48 spillere fra
NB og en pæn tilslutning fra kommu-
nens øvrige klubber samt enkelte
"klubløse spillere". >>>
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Her ses holdet som styrede årets DBU-Fodboldskole i Nordborg

Arets tema var "småspil", så en del af Vi håber, at alle er klar igen til næste
ugens træning var spil 1 mod 1, 2 mod år!
2 osv., men der blev også tid til tekni-
ske øvelser, skud på mål og "rigtig"
fodboldspil på store baner.

Ugen blev afviklet i fint vejr - ikke alt
for varmt og frem for alt i tørvejr og
takket være gode trænere og hjælpere
kunne Søren og undertegnede gå
rundt og "slappe af" mens trænere og
hjælpere sørgede for, at aktiviteterne
blev afviklet på en god og ordentlig
måde.
Det er glædeligt, at igen i år er der 6 af
klubbens spillere/tidligere spillere der
meldte sig som hjælpetræner selvom
den eneste betaling er 2 T-shirts, 1 par
shorts og en god uge samme med gla-
de børn.

Der er også fodboldskole for de yng-
ste årgange.
I weekenden fra den 1.-3. september
afholdes der "Mikrofodboldskole",
hvor årgange 1998, 1999 og 2000 ,
sammen med forældrene kan delta
i bl.a. Guderup, hvor skolen afvikles
under temaet "pirater".

Har du spørgsmål til fodboldskolerne,
kan du kontakte et medlem fra klub-
bens ungdomsudvalg eller evt. søge
yderligere oplysninger på DBU's
hjemmeside www.dbu.dk.

Anders Ebsen
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KRÆMMERFESTIVAL
Som det kan ses her i bladet er pro-
grammet for dette års arrangement på
plads. Der er tale om et program, som
på fin vis giver nogle tilbud og aktivite-
ter, der rammer et meget bredt spek-
trum af folk - lige fra de yngste til de
ældste. Vi har således bevidst gået
efter et program, der gerne skulle
supplere kræmmermarkedet så godt
som muligt.

Annonceringen vedr. stadepladser,
program og konkurrencer vil i den
kommende tid kunne ses i medierne.
Men samtidigt vil jeg dog gerne her
opfordre til, at klubbens medlemmer
og forældre bakker op om Nordborg
Kræmmerfestival - som det i øvrigt
gælder for alle vore arrangementer.
Hvis vi ikke selv deltager eller gør god
reklame for vore egne tiltag og tilbud,
så kan vi næsten heller ikke forvente,
at andre viser interesse.

Derfor: Tag endelig naboen, kolle-
gaen eller familien med til arrange-
mentet. Eller sørg i det mindste for,
at de ved besked!

stadeplads kan også tjekkes på NB's
hjemmeside

www.nordals-boldklub.dk
eller få en snak med Poul Antonisen.

Man kan jo evt. dele en stadeplads
med en ven. Den ene kan være på
pladsen om lørdagen og den anden
om søndagen. Dette som et hint, hvis
man ikke har hele weekenden til rå-
dighed.
Som et nyt tiltag har NB også en sta-
deplads. Vi kalder initiativet for
"GENBRUGSGULD". Det er tanken,
at vi her sælger effekter, som bliver
skænket af klubbens medlemmer,
forældre samt andre venner af NB.
Detaljerne vil blive offentliggjort i den
nærmeste fremtid.
Vi håber selvfølgeligt på at få en mas-
se spændende ting og sager, som
giver en interessant stand og som
samtidigt kan give lidt guld.
Det er da en helt enkel og håndgribe-
lig måde at give sin støtte til klubben.

Jens Hansen

Det bringer mig atter frem til, at skulle
man være interesseret i en kræmmer-
stand, så kontakt endelig
Poul Antonisen på tlf. 22 747242.
Han er kontaktperson for alle kræm-
mere.
Prisen for en stadeplads på ca. 3x3
meter er 250 kr. for hele weekenden.
Detaljerne omkring erhvervelsen af en Vi ses til Nordborg Kræmmerfestival!
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Fredag 8. september
Kl. 18 på festpladsen

Hundeopvisning
Samt "hundefodboldkamp"

Arrangør: N.A.C.H.

*Kl. 19.30 i festteltet

"Hund og hund imellem"
Quiz med Poul Thomsen - kendt fra TV

Arrangør: N.A.C.H.

*Kl. 21.15 i festteltet

STAR MAGIC

Fortsat lørdag

Kl. 21 - 01.30 i fesUeltet

PARTY TIME!
Med Jacob, Frank og Allan.

Discjockeys fra ex. DIAMOND

Søndag 10. september
Fra kl. 11

Magiske Events
Trylleshow * Kendt fra TV

*Kl. 22.15 i festteltet

Linedance - "Get In Line"

*Kl. 23 - 01.30 i fesUeltet
Rock'n RolI Stars

Rock Defence

Kræmmermarked
& Børneloppemarked

*Kjærs Tivoli
I dag nedsatte priser på alle

kørende forretninger!

*Kl. 12.30-14 i fesUeltet

MUSIKSKOLEN
Unge lokale stjerner underholder

*Kl. 15 i fesUeltet

LOTTOSPIL
Se annoncen i Sønderborg Ugeavis

*Kl. 15-16.30 på festpladsen

Gratis skattejagt for børn

Lørdag 9. september
Fra kl. 11

Kræmmermarked
& Børneloppemarked

*Kl. 12 i festteltet

Gratis silde/pølsebord
*Kl. 13-17 på festpladsen

Alle dage KJÆRS TIVOLI

NB's Sparkebræt
Der konkurreres i forskellige

aldersklasser. Gode præmier!

*Kl. 14 på festpladsen

Als' stærkeste mand
Findes i en spændende konkurrence
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Sommerhygge
KI. var 15.30 fredag den 4. august, da
26 seniorherre- og damespillere mød-
tes ved NB's klubhus, for at deltage i
en lille hyggedag arrangeret af senior-
udvalget.
Vi hoppede i bilerne og kørte ud til
Hærens Sergentskole's forhindrings-
bane, hvor alle fik lov at prøve en tur
igennem banen.

De fleste nøjedes med en tur igen-
nem, men nogle ville prøve lidt mere,
og det fik de så lov til.
Her blev Kenn Nielsen hurtigste mand
og dermed vinder af dagens første
konkurrence.
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Efter folk havde fået lidt køligt til hal-
sen, gik turen mod Asserballe hvor
det var tid til en tur i Go-cart.

Det blev hurtigt klart, at dette ikke var
"sjov". Der blev kørt stærkt og skubbet
lidt hist og her, så meget at der i det
ene heat var en usædvanlig hård
kamp om 1. pladsen, hvilket resultere-
de i at Brian Jensen kørte af banen
efter at have passeret målstregen.

'l//M Vh l! \ \ .,'I,~~~~'~:':'1'"::5~''''''~'''''''::'''

Godt Ræs! I finalen kørte, Rune Lind-
berg, Brian Poulsen, Thomas Rud-
beck og Kedde Dreyer. Allerede i før-
ste sving gik det galt for 3 af deltager-
ne og Rudbeck kunne ligge sig i front,
hvor han blev resten af løbet.

Flot og fortjent sejr.
Her var vi færdige kl. 20.15 og forsat-
te til klubhuset, hvor Claus og Joan
grillede nogle pølser til os.
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Dog efter at Ken C. og Kedde D. måt-
te hente lidt kul, som de havde glemt
at købe, da der blev handlet ind til
dagen.

Der blev hygget og snakket resten af
aftenen og de sidste forlod klubhuset
kl. 00.45 efter en lang og hård dag.
Vi i seniorudvalget vil gerne takke for
den flotte opbakning til dagen og by-
de gamle som nye velkommen til ef-
terårs sæsonen.

Kedde Dreyer

Seminar for bestyrelsen
i Nord-Als Boldklub
Fredag den 30.06. 2006 afholdt be-
styrelsen et seminar med temaet
"Klubhusets anvendelse og mulighe-
der". Det er efterhånden blevet en
lille tradition, at bestyrelsen i starten
af sommeren afholder denne aktivi-
tet. Det var således 4. gang bestyrel-
sen var samlet i denne anledning.

Seminaret har 2 formål. En uddyben-
de behandling af et på forhånd valgt
tema og ikke mindst et socialt fælles-
skab for bestyrelsens medlemmer.
(Ja, vi får både hygge, mad og drik-
ke efter behandlingen af temaet. »
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Og dette efterfølges ofte af drøftelser
og visioner, der er af mere langsigtet
og meget visionær karakter!!)

Temaerne de foregående år har væ-
ret:
2003: Økonomi-styring
2004: Sportslige målsætninger
2005: Hvervning af hjælpere

Nu var turen så kommet til
"klubhuset". Det bliver for omfattende
her at komme ind på detaljerne i drøf-
telserne. Men disse spredte sig lige
fra alternative placeringer til vidtgåen-
de ændringer i indretning og udseen-
de.

På de kommende bestyrelsesmøder
samler vi så op på de forskellige input
og beslutter herefter, hvad der bør
arbejdes videre med. Måske tages
emnet også op på NB's generalfor-
samling, hvis vi i bestyrelsen vurde-
rer, at det vil være nødvendigt eller
gavnligt. Det vil tiden vise. Foreløbigt
er bolden givet op til noget konkret
udvalgsarbejde.

Acceptabel forårssæson
hos Superveteranerne
Et lille tilbageblik over foråret. Jeg
overtog holdet ret sent, hvorfor der
ikke var ret lang tid til at bringe holdet
i den rette form, hvis vi vel at mærke
skulle spille med i toppen af rækken.
Så gode råd fra min makker Hugo var
velkomne. Der blev ringet til gamle og
nye spillere om de stadig var i
"kampform" og var klar til sæsonen.
Det var de fleste (ca. 27), så det så
godt ud.

Vi startede med 2 vundne kampe og
derefter 2 nederlag. Så det startede
rimeligt. Vi var næsten med i toppen
og resten af foråret gik strygende,
bortset fra masser af afbud til den sid-
ste kamp.

Men alt i alt et godt forår med en pla-
cering som nr. 4 (og det er fra top-
pen), så man må sige det er et accep-
tabelt resultat.

Hugo og Carsten

Jens
NB vinder af HOLM CUP
Lørdag den 5. august deltog NB for 9.
gang i Holm Cup.
Holdet, som i år var udtaget af de
sædvanlige holdledere Claus og Jo-.:·
an, mødte op på Holm Skole kl. 10.
Den første kamp var overstået kl. 11
og med en sejr på 2-1 over Holm 1,
kunne dagen ikke få en bedre start.

Efter en velfortjent pause gik NB dren-
gene ud til næste opgave, mod et
Danfoss firmahold.
Det unge Danfoss hold som bestod af
tidligere og nuværende NB folk, kun-
ne køre en smal 2-1 sejr hjem i de
sidste sekunder. »>
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Træningstider for Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag

Sandkasse 17.00-18.00

Mikro 99 18.00-19.00 18.00-19.00

Mikro 98 17.30-18.30

Miniput 17.00-18.30 17.00-18.30

Lilleput 18.30-20.00 18.30-20.00

Drenge 18.00-19.30 18.00-19.30

Junior 19.00-21.00 19.00-21.00

Lilleputpiger 17.00-18.30

Piger 16.00-17.30 16.00-17.30

Kvinder 19.00-20.00 19.00-20.00

Senior herrer 19.00-21.00
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