
Peer Christiansen udnævnt til æresmedlem i NB
Peer Christiansen har i 38 år været leder i Nord-Als Boldklub. Han var dog
allerede tilbage i 1965 engageret i Nordborg IF, hvor han startede som hjæl-
petræner. Fodbolden i Nordborg IF og Havnbjerg IF fusionerede til Nord-Als
Boldklub den 13.11. 1969. Her var Peer Christiansen blandt initiativtagerne og
med i sammenlægningsudvalget.
Kronologi:
09.10.1946: Fødselsdag
1970-200x: FEST-I-BY- udvalgsarbejde
1970-1978: Træner i diverse afdelinger i ungdomsafdelingen
1979-1982: Træner og leder i seniorafdelingen
1979-200x: Medlem af "Club 22" (NB"s støtteklub)

1982: Årets NB" er (klubbens højeste udmærkelse)
1984-2007: Bestyrelsesmedlem
1984-1992: Formand for Sponsorudvalget

·1993-2007: 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 Christiansens generalieblad ret så >



Jens Christian Hansen

ret så omfattende. Det skal blot her konstateres, at Peer foreløbigt har været
frivillig fodbold leder i 42 år.

Peer Christiansen har været en mar-
kant skikkelse, når bl.a. byfest og andre
arra?gementer løber af stabelen. Han
har været en fremragende leder, orga-
nisator og drivkraft for hjælperne i disse
sammenhænge. Med sin fratræden
som oldboysformand ved generalfor-
samlingen i år, hvorved han efter 24 år
i træk også sagde farvel til bestyrelses-
arbejdet i Nord-Als Boldklub, træder
Peer således ud af ledelsen i NB.
Peer Christiansen har været en stor
personlighed for fodbolden samt det
kulturelle og frivillige arbejde på Nord-

Als. Hans indsats er forbilledlig. Som tak og anerkendelse for denne indsats
har en enig NB- bestyrelse udnævnt Peer til æresmedlem i Nord-Als Boldklub
Udnævnelsen fandt sted under SPORTIGfN CUP i NB's klubhus søndag den
4. marts 2007. Det er i øvrigt kun 7. gang en sådan udnævnelse finder sted!

Herfra skal der således lyde et stort tillykke samt en gigantisk tak til Peer. Jeg
vil ikke undlade at sende en lige så stor tak til hustruen Jytte Christiansen.
Uden hendes opbakning og hjælp havde denne præstation overhovedet ikke
været mulig.


