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Utrættelige Jens Hansen får Månedens Sportspris

tioner, hvilket mange »pensi- hersker stor respekt om Jens
onerede« spillere er glade Hansen.
for. Når man kommer rundt Prismodtageren er stadig
til sønderjyske klubber, aktiv fodboldspiller. Han er
mærker man tydeligt, at der med på både Ole Boys- og
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Formanden for Nord-
Als Boldklub, Jens Han-
sen, modtager - lidt
forsinket - oktober-pri-
sen.

AF JENS Ell.ERTSEN

NORDBORG: Formanden
for NordAls Boldklub, Jens
Hansen, er en meget aktiv
herre. Han bruger masser af
tid på klubben og passer
samtidig et arbejde på Sauer-
Danfoss i Nordborg. Famili-
en tæller hustru og tre piger.
Gennem tiderne har Jens

Hansen været en utrættelig
arbejdskraft for NB. Han be-
gyndte i klubben som helt lil-
le og tiltrådte som formand i
2001. Man han beklædte før
den tid utallige tillidsposter -
blandt andet havde han den
vigtige plads som formand
for sponsorudvalget.

For den store indsats
-l modtager Jens Hansen
I Månedens Sportspris, som
-i uddeles af Nordea Sønder-

borg og Sønderborg Ugea-

~

vis. Han var indstillet af
Thomas R Andersen, der
tidligere boede i Nordborg,

: I men som nu er flyttet til As-
:-J sens.

JensHansen modtager prisen af filialdirektør Michael Tamstrup, Sønderborg, (i midten) og filialchef Morten Lau-
kamp, Nordborg.
Foto: JensEilertsen

Kompetent
I begrundelsen for indstillin-
gen skriver Thomas R Han-
sen, at Jens Hansen er en
særdeles kompetent for-

mand, at han altid arbejder
seriøst og er meget velinfor-
meret om stort set alt.
- Jens gør en stor indsats

for at bevare klubbens tradi-

andenholdet. Samtidig finder
han tid til at hjælpe med på
førsteholdet og veteranhol- -
det. Ved hver træning stiller
Jens Hansen op - hvis der
ikke er en kamp i vejen - og i
vinterhalvåret spiller han in- _
den dørs fodbold.

Hjælper til

Formanden føler sig ikke for
fin til at give en hånd med _
ved forskellige arrangemen-
ter og han gør et stort styk-
ke arbejde for at skaffe spon-
sorer for klubben.
Det er i øvrigt almindeligt

kendt i NB, at Jens Hansen
er hurtig til at indstille andre
klubmedlemmer til priser og .
hædersbevisninger, og der-
for finder Thomas R Hansen
det endnu vigtigere, at han
modtager Månedens Sports- -
pris.

Hvem skal have næste
pris?

Emner til Månedens Sports-
pris kan sendes til jei@b-l.dk
eller indleveres i Nordeas af- _
delinger i Sønderborg, Broa-
ger, Guderup eller Nord-
borg.
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