
SP   RTEN 
Nord-Als Boldklub’s klubblad - 39. årgang - Nr. 2 - april 2008 

NB’s piger nr. 5 ved JM 
Lilleputpigerne U-12 kan være stolte. De er nemlig blandt de 8 bedste hold i 
Jylland. De 8 bedste hold fra Jylland deltog, da pigerne var til Jyske Mester-
skab. Alle spillede mod alle, det var jævnbyrdigt, og intet var afgjort før sidste 
spillerunde. Vi endte på en flot 5. plads. (Vi tabte 2-1 til Spjald, som blev Jyske 
Mestre). På billedet ses: Øverst fra venstre: Thomas Skov Norinder (tidligere 
træner), Ida Davidsen, Sofie Hartmann, Line May, Maria Hansen, Mia Kirke-
gaard og træner Karin Skov Thorsted. Nederst fra venstre: Signe Skov Norin-
der og Emma Skov Thorsted. 

Vi ses til 

FEST-I-BY 
på Luffes Plads i Nordborg fra den 17. april til den 20. april 

Se programmet på næste side 
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FESTFESTFESTFEST----IIII----BY 2008BY 2008BY 2008BY 2008    
Torsdag den 17. april 
Kl. 19.00 Festpladsen åbner med KJÆRS TIVOLI, FEST-I-BY-boder og 

Kræmmermarked 
Kl. 21.00 Bokseopvisning i Festteltet – fri entré   
Kl. 22.00  Kæmpe Disko-Party med stjernespækkede DJ i Festteltet 

Fri entré    
Kl. 01.30     Festpladsen lukker 
 

Fredag den 18. april 
Kl. 13.00  DAMEFROKOST i Festteltet. Musik: TIP-TOP-PARTY-BAND. Bil-

letter á 300 kr. kan købes fra 25. marts hos MATAS i Nordborg og 
Nebeling i Guderup. 2 retters meny, vin, øl og vand ad libitum indtil 
kl. 17.00. Teltet åbner kl. 12.30. Frokosten slutter 18.00  

Kl. 14.00     Festpladsen åbner med KJÆRS TIVOLI, FEST-I-BY-boder og 
Kræmmermarked    

Kl. 18.00     Festteltet åbner, diskoteksmusik 
Kl. 20.00 TIP-TOP-PARTY-BAND spiller op til dans i Festteltet 
Kl. 01.30     Festpladsen lukker 
 

Lørdag den 19. april 
Kl. 13.00     SPORTIGAN-CUP: 7 mands fodboldturnering på banerne ud imod 

Stationsvej 
Kl. 14.00 Festpladsen åbner med KJÆRS TIVOLI, hvor man kan købe arm-

bånd til 150 kr. som giver fri adgang til alle de kørende forretninger 
i tidsrummet mellem kl. 14-18. 
FEST-I-BY-boder og Kræmmermarked 

Kl. 14.00  EN HYGGELIG EFTERMIDDAG med Lis & Per samt Sønderborg 
Harmonikaklub i Festteltet. Amerikansk lotteri. Konferencier:   
Teltet åbner kl. 13.30. Hyggeeftermiddagen slutter kl. 17.00 
Entre incl. frokostplatte og kaffe m/ kage kr. 75,-.  
Billetter kan købes hos SuperBrugsen i Guderup, Dagli’Brugsen i 
Langesø og Kvickly i Nordborg 
Borgmester Jan Prokopek Jensen byder velkommen 

Kl. 15.00 Nordborg frivillige Brandværn – opvisning, konkurrencer og show 
Kl. 18.00 Ølsmagning med meny (Glaseret skinke med flødekartofler) i Fest-

teltet. Billetter á 175 kr. kan købes hos Dagli’Brugsen i Langesø og 
I Pubben i Nordborg  

Kl. 21.30     FESTAFTEN i Festteltet – fri entré 
Musik: BACK TO 65 og OH-Disko                                                         

Kl. 01.30 Festpladsen lukker 
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                      Festpladsen i ”dalen” (Luffes Plads i Nordborg) 
 

Søndag den 20. april 
Kl. 12.00 Festpladsen åbner med KJÆRS TIVOLI med nedsatte priser på 

alle de kørende forretninger, 
FEST-I-BY-boder og Kræmmermarked 

Kl. 12.00 Gratis sildebord i Ølteltet, som er sponseret af Dagli’ Brugsen i 
Langesø med dæmpet diskoteksmusik ved Finn Borup. 
Sildebordet slutter kl. 13.00 

Kl. 14.00      Børneunderholdning ved Niels Plys fra Lalandia – 1. afdeling 
Kl. 15.00     Børneunderholdning ved Niels Plys fra Lalandia – 2. afdeling 
Kl. 17.00     FEST-I-BY 2008 slutter 

                              Ret til ændringer i programmet forbeholdes 
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                                                Arkivfoto fra 2007 
 
Piger på Fodboldskole? 
Ja, absolut! Når grupperne på fodboldskolerne bliver sammensat, prioriterer vi 
fortsat at pigerne så vidt muligt kommer i rene pigegrupper på de enkelte fod-
boldskoler. 
 
Billetbestilling og pris  
Prisen for en uges fodboldskole er i 2008 i alt 517 kroner pr. deltager (27 kro-
ner i gebyr). Billetterne købes via BILLETnet på posthuset eller på Internettet. 
Ved tilmeldingen skal en blanket udfyldes med diverse deltagerdata. 

Fodbold på skoleskemaet 
Nord-Als Boldklub arrangerer i samarbejde med DBU - en uge med fodbold på 
skoleskemaet i ferien! 
DBU’s Fodboldskole er den originale, danske "Fodboldskole".  

Fodboldskolen er for alle drenge og piger født 1994-2000 og afvikles på Nord-
als Idrætscenter i uge 32 i dagtimerne fra mandag til fredag. 
Principperne for aktiviteterne på fodboldskolerne er "leg, underholdende træ-
ningsøvelser og spil med bolden i centrum". 
Årets tema er ”Landsholdet”. 
 
Der er åbent for tilmelding for børn og unge, der såvel i forvejen spiller fodbold i 
en klub, som for dem der bare gerne vil være med til en sjov fodbold-uge i 
sommerferien. 
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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 

Denne blanket vil være at finde i Fodbold-
skolemagasinet som allerede er på gaden, 
men vil også ligge ved Billetnetsalgssteder-
ne. Tjek i den forbindelse også DBU’s hjem-
meside www.dbu.dk 
 
Har du spørgsmål til NB´s Fodboldskole, så 
kontakt fodboldskoleleder Søren Sørensen 
på tlf. 74 49 07 89 eller Anders Ebsen på 74 
49 00 18. 
 
Da det erfaringsmæssigt hurtigt bliver ud-
solgt, bør man være hurtigt på aftrækkeren, 
ellers ”løber” andre med de lokale pladser!  
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SPORTIGAN CUP 2008 
Nord-Als Boldklub afholdt søndag den 9. marts 2008 det traditionsrige op-
startsstævne i udendørs fodbold for ”de gamle drenge”. Man mødes til mor-
genkaffe i NB’s klubhus og spiller herefter en turnering med blandede hold på 
lysbanen ved Nordals Idrætscenter.  

Gamle og helt gamle er her blandede med tidligere ”stjerner” og ”evige talen-
ter”! 
Arrangementet blev afviklet første gang i 1989 og for første gang blev der 
efterfølgende serveret biksemad for de sultne deltagere. I alle de tidligere år 
stod der ”Gule Ærter” på menuen. 

Vinderholdet 
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Med 44 tilmeldte spillere var der rigtig god tilslutning til arrangementet. Muligvis 
har menuen betydet, at der i år var lidt flere med til cuppen. Derudover var vo-
re ”Grå Pantere” også rigt repræsenteret. 
Der var selvfølgeligt også præmier at vinde. Sponsor Jørgen Bundgaard, 
Sportigan, Nordborg havde sat nogle fine sportsartikler på spil. Der blev derfor 
kæmpet om hver en bold. 
 
Vinderholdet 2008 bestod af følgende spillere: Kurt Nissen, Jens Nissen, Hans 
Jørgen Lorenzen, Arne Frederiksen og Alfred Hansen. Dette hold modtog en 
fortjent hyldest og præmier efter spisningen i klubhuset. 
 
”Cup-chef” og NB-oldboysformand Erik Raun Jensen kunne sammen med del-
tagerne se tilbage på et meget vellykket arrangement. 

J.H. 

Nyt fra ”Master-afdelingen”  
"De Grå Pantere" længes så småt efter forår og mildere temperaturer efter en 
lang, grå og våd vinter. Uanset vejrforholdene er det lykkedes os nogenlunde 
at holde fast i vor målsætning om at gennemføre vore mandags (tirsdags) mø-
der. 
Som koordinator har det været mit ansvar at tage afgørelsen i et par tilfælde, 
hvor regnen havde gjort det ubehageligt, ja direkte farligt at forsøge på at gen-
nemføre spil. Alligevel er det min opfattelse, at det har været fornøjeligt at mø-
des og fremmødet har gennemgående været på 7 - 10 mand, så det lover godt 
for fremtiden. 
Sjovt udtryk vil nogle måske mene, når man betænker, at flere af os gamle 
drenge har rundet de 70 år, og de fleste er i alderen fra 60 - 70. At vi så også 
råder over et par "junior-spillere" i halvtredserne  skal dog lige nævnes. I denne 
forbindelse har vor gode klubkasserer Kurt Nissen truet med at slutte sig til vor 
lille flok, men det bliver dog nok først, når græsset kan bære ham, måske en-
gang i maj måned!  Av, nu får jeg sikkert med ham at bestille! 
 
Alderen mærkes dog slet ikke, når vi "farer" rundt i vort eget tempo og har det 
sjovt og smadderhyggeligt sammen. Glædeligvis har vi kunnet låne lysbanen i 
de mørkeste måneder, så der har ikke været nogen undskyldning for at blive 
hjemme. At så også den såkaldte "3. halvleg" hører til aftenernes højdepunkt 
kender alle, der har spillet fodbold vist godt, og vi føler os efterhånden som en 
lille fasttømret flok, ja man kan næsten godt bruge ordet familie. 
 
Ved afviklingen af "Sportigan Cup" i begyndelsen af marts måned stillede hol-
det med hele 2 mand, Rüdiger og Hugo, og også Alf skulle have deltaget, men 
familien derovre på Sjælland kaldte på ham. Formiddagen igennem passede 
Bent og jeg fløjten, så de "unge" mennesker ikke helt fik lov at te sig, som det 
passede dem.   >>> 
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Rüdiger, Carl-Erik og Hugo fra ”Masters” deltog i SPORTIGAN CUP. Pokalen 
har de lånt fra klubbens trofæ skab.  

En enkelt fiberskade blev det dog til, men det var jo ikke dommernes skyld, 
højst det at være med og her ikke at forglemme et par hyggelige timer bagef-
ter i klubhuset sammen med "ungdommen"! 

Nu går vi så hos Masters i gang med at tage kontakt til andre klubber med 
spillere på vor egen alder, så vi kan mødes på  grønsværen på det plan , vi 
nu engang kan klare at være med på. Vi forestiller os ikke nogen egentlig 
turnering men en form for 7-mands fodbold med  flydende udskiftning med 
efterfølgende hyggeligt samvær under beskedne former. 
Det var lidt nyt fra de gamle men stadig spillevende drenge, nyeste skud på 
stammen i vor gode forening, Nord Als Boldklub. Og lad mig lige til sidst tilfø-
je vor store glæde over at være blevet tilknyttet klubben på en god og legal 
måde. 
 

Med sportslig hilsen 
Masters ("De Grå Pantere") 
Carl Erik 



9 

 

Nordborg 
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Stolene fra klubhusets mødelokale hær længe trængt til en grundig reparation 
efter at flere generationer ”bestyrelser” gennem tiderne har slidt dem op. Hel-
digvis har vi i NB i Birgit og Paul et par multitalenter som også kan klare denne 
slags opgaver. Nu er stolene bedre som ny. En stor tak for det til Birgit og Poul.  

Her ses Claus J. Bonde en onsdag aften i Havnbjerg skoles aula, hvor NB hver 
uge afholder lottospil. Claus’ job er ”opråber” og han har i ”salen” en flok hjæl-
pere som tilsammen styrer begivenhederne denne aften. Claus er på hold 1, for 
klubben råder og 4 hold som betyder, at lottohjælperne ikke behøver at ”stille” 
hver uge. Alt i alt er hele 22 personer engageret i denne klubaktivitet og alle 
skal have en stor tak for deres indsats for NB.   

”Specielle Jobs” i NB 
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Stationsvej 4 , Nordborg 
tlf. 74 45 05 33 

  

  

  

  

 

 

Skal der festes ? 
Vi udlejer 

Borde-stole-tæppeplader-scene 

I/S COM.-ARR. 
Tlf. 74 45 19 19  

Tips & Lotto 

SHELL NORDBORG 

Frederik Holm 
Th. Brorsens Vej 1 

Tlf. 74 45 17 04 

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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NB Skole-cup for 40. gang 
I dagene 29.februar til 2. marts blev Nord-Als Boldklub’s indendørs fodbold-
turnering for skoleklasser afholdt i Nordals Idrætscenter. Kommune sammen-
lægningen har nu også sat sit præg på denne turnering, da de 2 skoler i den 
gamle Augustenborg kommune, Fryndesholm fra Fynshav og Augustenborg, 
var inviteret med. 
 
De to skoler stillede med i alt 20 hold, hvilket må siges at være pænt, så ved 
næste års Skole-cup, vil invitationer igen blive tilsendt disse skoler. 

Jens Lund fra stævneudvalget ”servicerer” her et hold fra 
den gamle Augustenborg Kommune. 

 
I alt deltog 100 hold i turneringen, der som vanlig blev afholdt i en hyggelig at-
mosfære. 
Den største præstation i dette års turnering, må siges at komme fra de 3 hold 
som Nordborg 5.B stillede med. 
Holdene var sammensat således, at det var 3 jævnbyrdige hold, helt i turnerin-
gens ånd, men ikke desto mindre blev de hhv. nr. 1, 2 og 3 i rækken for 5. 
klasser. 
                                                                                           Michael Werner 
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Nordborg skoles 5.B stillede med hele 3 hold ved årets SKOLE CUP! 

Så vendes turneringen fra forår/efterår  
til efterår/forår ! 
 

Turneringer  
Så er JBU klar med turneringsmodellen for forårssæsonen 2008. Begrænsede 
ændringer for ungdomsrækkerne 
 
Overgangsordning for 2008 og foråret 2009   
Overgangsordningen blev endeligt godkendt af JBU’s bestyrelse på et møde 
tirsdag aften – på baggrund af et grundigt forarbejde lavet af en arbejdsgruppe 
bestående af repræsentanter fra både JBU og de jyske klubber.  
 
Overgangsordningen – som gælder for foråret 2008, efteråret 2008 og foråret 
2009 - skal dels sikre en gennemførelse af en vending af turneringen. Denne 
vending vil være fuldt implementeret i sommeren 2009.  
 
Jyske Mesterskaber spilles efter forårssæsonen 2009  
Der bliver ingen Jyske Mesterskaber i 2008. Hverken for ungdom eller seni-
or. Men allerede fra sæsonen 2009 genoptages de afsluttende kampe om JM-
titlerne som et fast element.  
JBU's Pokalturnering gennemføres som planlagt i foråret 2008 (dog hvis det er 
muligt - allerede med finaler inden sommerferien).  
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Til gengæld vil der blive udskrevet en ny pokalturnering allerede i efteråret 
2008. 
Det skyldes overgangen til den nye afviklingsmodel, hvor det er hensigten, at 
frekvensen skal være således, at pokalfodbolden vil blive spillet i løbet af efter-
året og JM-kampene i slutningen af foråret. 
 
Ingen ændringer for kvinder - begrænsede for ungdom...  
Overgangsordningen vil ikke medføre de helt store konsekvenser for ungdoms-
rækkerne. På et enkelt område vil ungdomsfodbolden dog blive forandret i 
sommeren 2008. 

Det sker i form af nye årgangsinddelinger. Inddelinger som ikke vil ændre no-
get i forhold til hvilke børn, der rent aldersmæssigt hører sammen, men som vil 
give alle ungdomshold en anden U-betegnelse pr. 1. juli.  
 
Alle ungdomsrækker vil som sædvanligt blive ombrudt efter forårsturneringen - 
og på grund af vendingen af turneringen - igen efter efterårsturneringen. 
Da JBU endnu ikke kender det præcise antal deltagende hold i turneringen, 
kan vi først offentliggøre en præcis ombrydningsmodel senere på foråret. 
 
JBU's bestyrelse har via sit mandat fra delegeretmødet desuden været nødt til 
at fravige de sædvanlige principper for ombrydning i U-12 Drenge, idet turne-
ringen ellers vil blive meget uhensigtsmæssig for holdene på laveste tilmel-
dings-niveau. 
I U-15 Drenge skal der som den eneste række spilles kvalifikationskampe i ef-
teråret 2008. Disse spilles på neutral bane. 
 
Overgangsordningen betyder samtidig, at der ikke skal meldes ungdomshold til 
JBU's turneringer igen før sommeren 2009. JBU vil heller ikke udvælge kvalifi-
cerede hold igen før til sommeren 2009. 
                                                                                                        Michael Werner 

Op- eller nedrykning på rekordfart? 
En noget speciel sæson står for døren dette forår, idet det er blevet besluttet at 
harmonisere sæsonforløbet med landets bedste rækker. 
 
Det vil helt præcist sige, at afviklingen af en sæson fremover skal starte og slut-
te ligesom vi kender det fra de bedste rækker – med start efter sommerferien 
og slut det efterfølgende forår / sommer. 
Så for at kunne bryde den normale kalenderårs afvikling, skulle der en speciel 
løsning til, hvilket betyder, at de lavere serie-rækker i lyntempo skal have afvik-
let en sæson – hvorfor et spændende og meget intenst forår venter – ja inden 
vi ser os om, er ballet forbi, så det er med at spænde støvlerne fra start og 
komme ud af hullerne. 
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Så hvem ved, om vort herre-førstehold i serie 4 kan fejre endnu en oprykning 
på rekordfart, selvom dette ikke er det egentlige mål i afdelingen, idet vi som 
oprykker først og fremmest ønsker at stabilisere os. 
 
Men der skal altså blot en stime på 11 gode kampe til, førend succesen er 
hjemme - den alternative og noget kedelige mulighed omtales slet ikke her! 

Men med baggrund i de første måneders træningsindsats hos herrerne, er der 
god grund til optimisme, cheftræner Walter Schwaermer har stort set kunnet 
råde over 20-23 spillere per træningsaften, og det må siges at være rigtig flot. 
 
Så vi krydser alle fingrene, og håber på det bedste for både 1. og 2. holdet ! 
Kom derfor ud og støt vore gutter ved kamp - lidt gejst og tilråb gør altid lige 
det sidste! 
Kampprogrammet kan altid findes via vor hjemmeside 
                                        www.nordals-boldklub.dk 
- men typisk spiller 1.holdet hjemme lørdage kl. 15.00 og 2.holdet ligeledes  
lørdage, dog kl. 13:15. 
Alle ønskes hermed en go’ sæson  ! 
                                                                                                                   Jesper Thomsen 
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Fredag den 1. februar holdt Club 22 
årets første kvartalsmøde, som traditio-
nen tro er klubbens generalforsamling.  
 
Der blev gjort status for det forløbne år 
som bød på et par hyggelige og spæn-
dende arrangementer og tilgang af et 
par nye medlemmer, som ganske godt 
”matcher” til de andre. 
På dagsorden var der også et par valg. 
John blev genvalgt som kasserer, Bent 
fortsætter som protokolfører og Mo-
gens som revisor. 
(På NB’s hjemmeside kan man finde 
flere oplysning om Club 22). 
 
Efter mødet fik vi en god gang ægge-
kage fra Idrætscentrets Cafeteria, 
hvorefter Chr. Jessen fra Holm på æg-
te alsisk fortalte historier om bl.a. 
”Jagt”, ”Hjem fra ringridning”, ”Mødet 
med politi Kunz”, ”Familien med guld 
toilettet” og meget mere. 

”Generalforsamling” i Club 22 

Alsinger snak spreder ofte glæde og humør og kan for nogle være svært at 
forstå. Hvad med f.eks.: 
”Da e sue sku slavdes. Saant hovse æ væt oa op til juel, te vi hjem ho et esselt 
aggavas! Dæ va saa trafelt, te de var ringt ravgalt. Jit oa va de da no saa hilt 
grov galt osv.….”  
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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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Casper, Niclas, Rasmus, Jeppe, Asger og deres holdkammerater får en ny træner 
 
 

Glenn er ny træner for vore yngste U5/U6 
Vore yngste i klubben U5/U6 får ny træner i år, i skikkelse af Glenn Werner, der 
fra sidste sæson har trænererfaring med vore U10 drenge. Glenn skal ligeledes 
i denne sæson træne vore U12 drenge– så Glenn skulle være klædt godt på til 
at styre vore yngste håbefulde også. 
Polle, René og jeg, som har underholdt jeres unger både inden- og udendørs i 
den forgangne sæson, vil gerne sige tak for denne gang! Det har været en for-
nøjelse at træne & lege med de små ”abekatte”, og man kan nu godt mærke 
fremgang i spillet hos de, der har spillet et stykke tid, på trods af at det primære 
mål hos de yngste er, at alle skal ha’ det sjovt - samt at alle skal ha’ mulighed 
for leg med bolden. 
Det er altid lidt vemodigt at skulle sige farvel, men omvendt er det nu rigtigt rart, 
at have alle de mange oplevelser man får med ungerne, med i bagagen frem-
over. 
Personligt har jeg jo fuldt dem i nogle sæsoner nu, og udenfor banen har da 
været sjovt, når man f.eks. bliver mødt med ”hej træner” i Kvickly. Jeg kan der-
for kun varmt anbefale, at skulle man have den mindste træner-lyst i maven, er  
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det bare med at sige til, eller skulle det evt. være som hjælper for eksisterende 
ungdoms trænere, ville det helt sikkert blive positivt imødekommet. Det gi’r no-
get for klubben, men bestemt også for én selv på det personlige plan – for i NB 
er vi alle én stor familie. 
 
De yngste sluttede med indendørs i hallen ultimo marts, og pt. forventes der ca. 
en 3 ugers pause, hvorefter der trænes udendørs igen, trænings tiderne bliver 
som altid opdateret på vor hjemmeside www.nordals-boldklub.dk  - men de som 
måtte være registreret, kan påregne at modtage nærmere besked. 
 
Lad dette være ordene, og endnu engang tak til de yngste for denne gang – og 
et varmt velkommen til Glenn! 
                                                                                                                                 Jesper Thomsen 
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Ansvarlig redaktør 
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peterglock@sport.dk 
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jesper_thomsen@danfoss.com 
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xpost@sport.dk 

Nord-Als Boldklub’s klubblad 

Glimt fra en ”R4 Cup”-kamp (træningsturnering for Drenge M & A hold) mellem 
NB og Midtals, som de rød/sort stribede vandt med 6-3. Dermed blev NB vin-
der af en pulje med 6 hold. 
Næste gang man kan opleve holdet, er lørdag den 19. april kl.12 på Nord-Als 
Idrætscenter, når de spiller en vigtig turneringskamp mod BNS. 


