
Formanden for Nord-
Als Boldklub sagde
mange pæne ting om
Arets NBer Ken Won-
syld.

AF JENS EILERTSEN

NORDBORG: Så er Årets
NBer kåret. Det blev Ken
Wolsyld - en mand, der ifølge
formanden for Nord-Als
Boldklub, Jens Chr. Hansen,

er en markant skikkelse
både på og uden for banen.

- Ken Wolsyld er et stort
aktiv for klubben og har ef-
terhånden været det i mange
år. l festlige sammenhænge
sørger han for underholdnin-
gen samtidig med, at han
rent faktisk udfører et hverv
i forhold til programmet eller
dagsordenen. Der diskes op
med charmerende underfun-
dighed, som giver anledning

til både morskab og efter-
tænksomhed. Dette vidner
om stor kærlighed til klub-
ben, sagde Jens Chr. Hansen
i forbindelse med kåringen.

- Som person er Ken Wol-
syld et engageret menneske.
Det kender vi fra fodboldba-
nen, hvor ingen kamp eller
bold nogensinde er opgivet
og hvor gejsten er helt ui-
modståelig.
- Fagligt er Ken en seriøs og

Ken Wolsyld blev Arets NBer.Her ønskeshan tillykke af
formanden for boldklubben Jens (hr. Hansen.

kompetent leder. Han har
værret træner og leder i ung-
domsafdelingen i en del år.
Han var også primus motor i

opstarten af NBs hjælpe-
bank. Dette stykke arbejde
blev udført med et drive udo-
ver det sædvanlige. Det vare-

de ikke længe, før der var fle-
re end 100 aktive medlelmer
af hjælpebanken.

Med over alt
.Formanden sagde videre, at
Ken Wolsyld er med over alt
-Iige fra byfesten til dommer-
gerning. Og der ligger et sta-
dig tungere ansvar på hans
skulere. l dag har Ken Wol-
syld blandt andet ansvaret
for Fest-l-By.

Til sidst opfordrede Jens
Chr. Hansen prismodtageren
til at dele den medfølgende
check med kæresten Betina,
der har en del af æren for, at
årets prismodtager hedder
Ken Wonsyld.
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Markant skikkelse på
og uden for banen


