
S P    RT E N  
Nord-Als Boldklub’s klubblad - 38. årgang - Nr. 5 - sept. 2007 

500 glade piger deltog i  NB's PIGE CUP 

Lørdag den 18. august 2007 blev NB's PIGE CUP afholdt for 6. gang med 
rekorddeltagelse af 58 hold. 
Mange lokale pigehold deltog i stævnet sammen med hold fra Odense, Århus, 
Middelfart og Hillerød. Hold fra Neumünster og Krummesser gjorde, at der 
igen var tale om et internationalt stævne! 
220 af deltagerne overnattede på Friskolen Østerlund, så de kunne møde 
friske op til dagens første kampe der startede kl. 09.00. 
Kl. 16.00 var den sidste kamp afviklet og efter i alt 174 spillede kampe kunne 
vinderne kåres i de enkelte rækker. Der var præmier til alle deltagere og det 
var en flok trætte og glade spillere der forlod de flotte baner ved Nord-Als 
Idrætscenter. 
Som de tidligere år var Preben Christensen "primus motor" bag arrangemen-
tet, og med hjælp fra 37 dommere og 19 øvrige hjælpere var der "styr på" de 
praktiske opgaver.    >>> 
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Nord-Als Boldklub takker Preben og alle hjælperne for en god indsats og vi 
håber alle er klar til 7. udgave af NB’s PIGE CUP. 
Også en tak til: 
Nord-Als Idrætscenter, Østergaard Frugt & Bær, Danfoss, Danfoss Universe, 
Linak, Sydbank, Hotel Nørherredhus, Sportigan Nordborg, Als Byggecenter og 
Matas, for hjælp og støtte ved arrangementet. 

Anders 

Glimt fra stævnet 

Flere billeder fra arrangementet >>> 
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www.danskebank.dk 
 

Tænk på penge 
når det passer dig... 

LANGESØ 

HERREFRISØR 
v/ John H. Rasmussen 

Mågevej 2, Tlf. 74 45 12 31 

Skal der 

 festes ? 
 
 

Vi udlejer 

Borde - Stole 
Tæppeplader - Scene 

 
 

I/S COM.-ARR. 
Nord-Als Idrætscenter 

Tlf. 74 45 19 19  

 

Husk NB’s 

LOTTOSPIL 
hver onsdag kl. 18.30 

i Havnbjerg skoles aula 
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Nordborg 
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For dem som ikke så rigtig véd hvad Club 22 er for noget, her ganske kort 
hvad klubben egentligt står for. 
Det er Club 22's formål, gennem kammeratligt samvær, sportslige og selskabelige arrangementer, 
at pleje medlemmernes positive tilhørsforhold til NORD-ALS BOLDKLUB, samt støtte NB med råd 
og dåd. 

På generalforsamlingen i februar blev der vedtaget et par lovændringer som 
bl.a. også vedrører medlemstallet. 
Siden stiftelsen i 1979 har det været begrænset til 22. 
At man denne gang valgte denne grænse, havde udelukkende ”praktiske” 
grunde som nu 28 år efter, ikke har den store betydning mere. 
Nu er begrænsningen hævet til 30 medlemmer og i skrivende stund har klub-
ben 25 medlemmer. Derfor det lille ”+” i logoet! 
(Medlemslisten kan ses på www.nordals-boldklub.dk).  
Club 22’s sidste kvartalsmøde foregik på Nordborg Golfklub’s anlæg med en 

omgang golf, spisning og hyg-
gelig samvær i deres klubhus. 
Tak til Niels Ole, Flemming og 
John for et godt og hyggeligt 
arrangement! 
Normalt afholdes klubbens ar-
rangementer i NB’s klubhus, 
men en gang i mellem ”går man 
i byen” og gæster andre for-
eninger eller lokaliteter. 
Næste sammenkomst afholdes 
i november i klubhuset. Det er 
også en tradition at gå Jule-
mærkemarch med efterfølgen-
de gule ærte spisning i klubhu-

set, og den 18. januar er man med 18 personer i Koncertsalen Alsion til ”Galla 
Operetteaften”. Ja, der er gang i Club 22!                                                   P.G.  
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Stationsvej 4 , Nordborg 

tlf. 74 45 05 33 

  

  

 

  

  

 

Tips & Lotto 

SHELL NORDBORG 

Frederik Holm 
Th. Brorsens Vej 1 

Tlf. 74 45 17 04 

Storegade 15a - Nordborg - Tlf. 74 45 37 57 
MATAS NORDBORG ApS 

Stationsvej 8  -  Nordborg  -  Tlf. 74451711 

Storegade 15  -  Nordborg 

 

Serviceproblemer ? 
Ring til din 

el-fagmand ! 

Stationsvej  -  Nordborg 

Tlf. 74 45 05 33 

Kun åben 365 dage 

Langesø 

Storegade 27,  tlf.  73 63 10 10 

Holmgade 39 

Tlf. 74 45 14 57 
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Husk afslutningsfesten 
Så er indbydelserne ud til ”årets fest” i Nord-Als Boldklub! 
Festen holdes lørdag den 27.oktober fra kl. 18.30 på Restaurant FRIENDS. 
Festen er sæsonens afslutning for udendørssæsonen 2007 og er for alle seni-
or og oldboyspillere, alle trænere og ledere, klubbens udvalgsmedlemmer, 
hjælpere og æresmedlemmer, samt alle andre som på den ene eller anden 
måde har et tilhørsforhold til Nord-Als Boldklub. 
Der bydes på god mad, kåringer, underholdning, dans og en masse hygge. 
Prisen er 130 kr. og man betaler ved tilmelding. Ken Christiansen og Alfred 
Hansen tager i mod tilmeldinger, senest den 20.oktober 2007. 

I klubhuset findes der en håndbog med en lang række øvelser.  
Ideen er kort, at det kun er ved at øve sig man bliver en bedre fodboldspiller, 
og som Michael Laudrup siger, så er det kun 10% talent, men 90% træning 
der afgør, om du bliver en god fodboldspiller. 
Den model NB har, er "Golden Goal Pro" til en udsalgspris på kr. 7.595,00 og 
i annoncer og fjernsyn er der reklameret for den noget mindre model "Golden 
Goal Home" til en udsalgspris på kr. 1.995,00. 
Vi håber, at redskabet vil blive brugt flittigt !                                         Anders  

”Golden Goal” - et nyt træningsredskab 

Alle klubber der har afviklet DBU's fodboldskole har modtaget dette redskab, 
og du har muligvis set redskabet i anvendelse på banerne ved Idrætscentret. 
Redskabet kan bruges til en lang række øvelser. 
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HOLM CUP 2007 
NB deltog i år med disse to sommerhold i stævnet. Bedst klarede Claus’s hold 
(nederst) sig med en 2.plads. Holdet tabte finalen mod et ”meget yngre” hold. 
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Hånd i hånd med AB 

Nord-Als Boldklub’s U8 fodboldspillere (under 8 år) fik en spændende og sjov 
oplevelse søndag den 26.august, da drengene fik lov til at følge ”proffer” på 
banen i Haderslev. Dette skete før kampen i Viasat Sport Divisionen (1. divisi-
on) mellem SønderjyskeE og AB.                   
Delegation fra Als havde med sikkerhed en bedre udflugt til Haderslev end 
gæsterne fra Sjælland, da de tabte kampen med hele 4-0. 

DBU’s fodboldskole hos NB 
Fodboldskolen var for alle drenge og piger født 1993-1999 og blev afviklet på 
Nordals Idrætscenter i uge 29 i dagtimerne fra mandag til fredag.  

I år var der tilmeldt 60 drenge og piger. Disse piger og drenge havde en pragt-
fuld uge med perfekt vejr, dejligt fællesskab og masser af fodbold-aktiviteter. 
Vejret lå udenfor NB’s regi. Men rammerne og aktiviteterne har klubben sørget 
for.  
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Fodboldskoleleder Søren Sørensen har i samarbejde med Anders Ebsen og 
Birger Andersen på bedste vis planlagt og arrangeret ugens forløb – og ifølge 
Søren Sørensen er ugen gået helt perfekt. Der har været god stemning samt 
højt humør, og alle har lært en hel del nyt om fodbold. 
 
Nord-Als Boldklub har til denne vigtige del af arrangementet gjort brug af 8 
fodbold-instruktører, hvoraf mange har været med i en del år. Instruktørerne 
Glenn Werner, Thomas Larsen, Martin Nissen, Christoffer Kirkegaard, Nicolai 
Kirkegaard, Charlotte Gonnsen, Louise Nielsen samt Kasper Kjærsgaard Niel-
sen har haft en travl uge med deres forskellige grupper. For alle har det dog 
været en rigtig positiv oplevelse. 
 

Mens 7 af instruktørerne er fra NB’s eget netværk, så er Kasper Kjærsgaard 
Nielsen, Hadsten, ansat af DBU til at følge nogle af de forskellige fodboldsko-
ler rundt om i landet. Inden tjansen i Nordborg har han været til fodbold-camp i 
Holstebro og han skal senere til Osted på Sjælland. Kasper har været tilknyttet 
DBU’s Fodboldskole i 6 år, og det er 3. år i Nordborg. Kasper har kun ros til 
ugens forløb, og han har især glædet sig over fællesskabet med de andre in-
struktører, som han efterhånden kender rigtigt godt. 

Næste år er Søren Sørensen igen fodboldskoleleder. Her håber han, at fod-
boldskolen kommer til at ligge i uge 28, så NB igen kan mønstre de sædvanlige 
96 ”elever”.  >>> 
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Med placeringen i uge 29 har en hel del været på ferie eller forventet at være 
på ferie, og dermed har man ikke haft det sædvanlige antal tilmeldinger. 
Søren Sørensen vil også gerne rose forældrene for den store interesse for at 
følge børnene under fodboldskolen. Og endelig vil Søren sige mange tak til 
John Klepke for lån af hans bil til transporten af alle materialer. Bilen har ifølge 
Søren den helt rigtige størrelse til det formål, så det gør denne del af arbejdet 
noget nemmere. 
Nu er den afsluttende vandkamp ”fløjtet af” og dermed kunne Birger Andersen 
som afrunding på fodboldskolen 2007 servere den traditionelle og velfortjente 
rejemad til hele teamet. 
                                                                                                                                   Jens Hansen  

NB-DAGEN 
Lørdag den 25.august inviterede klubben sine medlemmer med ”påhæng” til 
NB-DAGEN som efterhånden er blevet en populær tradition med god tilslut-
ning. 
Hvorfor arrangementet denne gang  kun trak ca. 70 deltagere, er klubhusud-
valget, som stod for afviklingen, uforstående over for. 
Vejret var nogenlunde, programmet var som altid, rammerne omkring klubhu-
set er som bekendt perfekte, der var gratis ringriderpølser med brød samt so-
davand eller øl til deltagerne, og mange flotte præmier til de enkelte konkur-
rencer. 
De der var tilstede fik i hvert fald en sjov og hyggelig eftermiddag. Her følger to 
billeder fra arrangementet. 
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Ridepladsen 1 
Tlf. 74 45 15 51 

 
Besøg klubbens hjemmeside 

www.nordals-boldklub.dk 

med følgende sider: 
Aktiviteskalender, Bestyrelsen, Fest
-i-by, Club 22, Damefodbold, Histo-

rie, Hjælpebanken, Resultater, 
Kontakt & NB- navne, Kontingent, 
Lottospil, Kræmmerfestival, NB -
traileren, Om NB, Oldboyafdeling, 

Seniorafdeling, Træningstider, Ung-
domsafdeling. 

Og masser af billeder! 
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Lidt om veteranholdet 
Efter forårssæsonen lå vi på en dejlig 1.plads med 24 point og nr. 2 havde 22. 
Det var et spændende og positivt forår med mange gode og tætte kampe. Vi 
tabte kun 3 kampe og vandt 8, endte derfor med de 24 point. 
Jeg vil godt rose holdet for en god og koncentreret indsats i alle kampe, vi var 
næsten 14 spillere hver gang.   

Æresmedlemmer i NB 
På en væg i klubhuset finder vi billederne af Nord-Als Boldklubs 7 æresmed-
lemmer. Disse hædersfolk hænger lige ved siden af pokalskabet og supplerer 
dermed fordums titler og sejre. Senest er Peer Christiansen kommet ”på 
plads” i rækken af æresmedlemmer. I den anledning fik klubhusformand Ken 
Christiansen skiftet billedrammerne for alle æresmedlemmer.  

Det har givet billederne et fint og fortjent løft. 
Når du er i klubhuset, så tag endelig et kig på 
æresmedlemmerne, der i sagens natur repræ-
senterer NB’s historie bedste vis. 
 
NB’s æresmedlemmer er i øvrigt (fra oven): 
Verner Pedersen, Peter Hansen, Per Sønder-
gaard, Christian ”Geggan” Jørgensen, Carlo 
Meyer, Verner Petersen og Peer Christiansen. 
 
Du kan også finde æresmedlemmerne på NB’s 
hjemmeside (nordals-boldklub.dk). Disse ligger 
under ”Kontakt og NB-navne”, hvor du finder 
”NB’s ledere gennem tiderne”. 
                                                                         Jens Hansen 
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U12 piger på langfart 
NB’s U12 piger spiller her i efteråret i rækken, som hedder ”Piger 2”. I denne 
række spilles der ”11 mod 11”. 
At klubben spiller i denne række er selvfølgeligt ikke i tråd med den danske 
fodboldverdens ”nye vej”, hvor spillet foregår i mindre enheder. Men hvad gør 
man, når der ikke helt er spillere nok til 2 syvmandshold og den ene træner må 
stoppe i sommerpausen?  >>> 

Indtil nu har efteråret været lige så godt som vi kunne ønske det. Vi er stadig 
med i toppen. Vi har nu spillet 4 kampe efter ferien og ligger på en fornem 
1.plads med 4 point ned til de næste 2 hold i rækken. Så med 3 kampe tilba-
ge, håber vi at det vil lykkes os at vinde rækken. Det syntes jeg holdet har for-
tjent, men vi får at se efter den 24. september. 
                                                                                                                                     Gunnar Carl 
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Ansvarlig redaktør 
Skribent, NB generel 
Skribent, senior/oldboy 
Skribent, ungdom 
Distribution 
 

: Peter Glock 
: Jens Hansen 
: Jesper Thomsen 
: Jesper Larsen 
: Ib Anthony 
  Benny Jørgensen 

74453179  
74491747 
74450890 
40550759 
74450500 
25474123 

peterglock@mail.tele.dk 
jens@danbonet.dk 
jesper_thomsen@danfoss.com 
jesper_sporten@hotmail.com 
ibanthony@tiscali.dk 
xpost@sport.dk 

Så utrolig det 
lyder: 
Der findes altså 
noget som er 
mere interessant 
end fodbold! 

Løsningen blev således tilmeldingen i Piger 2-rækken . 
Sportsligt er det gået flot. Holdet ligger ubesejret på en førsteplads og viser 
virkeligt gode takter. Træner Karin Thorsted har med stort engagement fået en 
velfungerende trup op at stå. Ligeledes kræver det stor opbakning fra forældre-
ne, idet ulempen ved ”Piger 2-rækken” er den geografiske afstand til modstan-
derne. Der skal køres 2 gange til Vejle og 3 gange til Kolding. Der er eksempel-
vis ingen andre klubber i Sønderjylland, som spiller ”11 mod 11”. 
Så forældre og spillere skal køre langt til kampene. Det lader dog til, at både 
piger og forældre tager denne udfordring med positivt humør. Det er dejligt. 
Tak for det! 
                                                                                                                                        Jens Hansen 


