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Nord-Als Boldklub’s klubblad - 39. årgang - Nr. 5 - dec. 2008 

Kære alle!     
Året går på hæld og både jul og nytår nærmer sig med raske skridt. Vi kan 
konstatere, at endnu et år er ved at være gået, og som ofte tænker man, at 
det gik da lige lovligt stærkt med at komme hertil. 
 

Hvorfor synes vi så, at tiden løber fra os? 
Eller med andre ord - hvor blev tiden dog af? 
 

Travlhed og ”i godt selskab” kan vel godt bruges som en plausibel forklaring. 
 

Og ja, NB-lederne har igen i 2008 haft travlt. Klubben har stadigvæk gang i 
en masse. Og senest er der kommet et stort Futsal-stævne til paletten af ar-
rangementer i klubben. 
 

Futsal. Tja, stavekontrollen er der med det samme. Det er således ikke no-
get, som jeg har skrevet om før. Men det måtte jo selvfølgeligt også komme. 
For fodboldverdenen står jo heller ikke stille. Så lige så stille har Futsal bredt 
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sig til de danske haller – og nu også til ”Nordalshallerne” 
     Søndag den 21.12.08 fra kl. 9 -17.30 i hal 1 o g  hal 2  
 

I skrivende stund er arrangementet således ikke afviklet endnu. Men alt tyder 
på, at vi får en fantastisk oplevelse denne søndag. Stævnet er for længst 
booket ud (også selvom antallet af hold er blevet udvidet) og de deltagende 
hold kommer fra både nær og fjern. Jeg glæder mig således til en spænden-
de og underholdende dag i godt selskab med en masse unge fodboldspillere 
og ikke mindst en masse af vore hjælpere og ledere fra Nord-Als Boldklub. At 
jeg dermed igen får tiden til at løbe stærkt, er blot en behagelig pris. Jeg kan 
kun anbefale, at flere endnu ”får tiden stjålet” i klubbens mange aktiviteter. 
Det er prisen værd! 
 
Med disse ord vil jeg ønske alle sammen en rigtig glædelig jul og et lykkebrin-
gende nytår samt tusind tak for indsatsen i 2008 og et velkommen til nye le-
dere og hjælpere i 2009. 
                                                               Jens Chr. Hansen, Formand Nord-Als Boldklub 

Generalforsamling 2009 
Fredag den 30. januar 2009 afholder Nord-Als Boldklub deres ordinære ge-
neralforsamling. Generalforsamlingen holdes i NB’s klubhus kl. 19.30. Der er 
dog fællesspisning kl. 18.30 i Nordals Idrætscenter inden selve generalfor-
samlingen. Her er tilmelding dog nødvendig. Dette kan ske frem til mandag 
den 26. januar i NB’s klubhus. En besked på mail eller sms (24 43 50 58) til 
NB’s formand kan da også bruges! 
Der henvises i øvrigt også til annonceringen af generalforsamlingen her i det-
te blad. Udover beretningerne og valgene, hvor bl.a. bestyrelsesformand, 
seniorformand og oldboysformand er på valg, er der dog også lagt op til en 
hyggelig sammenkomst, hvor den traditionelle lagkage med dertil hørende 
god snak ikke kommer til at mangle. 
 
Følgende er i øvrigt på valg: 
Formand  Jens C. Hansen 
Seniorformand  Jesper Thomsen 
Oldboysformand  Erik Raun Jensen   
Bestyrelsesmedlem  Kristian Dreyer 

GF 2008 



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. 
Tlf. 74 45 19 19  
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www.danskebank.dk 
 

Tænk på penge 
når det passer dig... 

Bestyrelsesmedlem  Anders Ebsen  
Ungdomsudvalgsmedlem  Jan Wind  
Bestyrelsessuppleant 1 Peter Glock  
Revisor   Carlo Meyer  
Revisorsuppleant  Leif Nielsen 
 

Så det er således disse poster, som I medlemmer kan vælge imellem, når vi 
kommer til det punkt på dagsordenen. Har man ambitionerne, så er man hjer-
teligt velkommen til at forhøre sig om de nærmere detaljer. 
 
Vi ses! 
Med venlig hilsen 
Jens Hansen, Formand Nord-Als Boldklub 
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Nyt fra Club 22 
Sidste gang der har stået noget om CLUB 22 i klubbladet var efter vores fe-
bruarmødet og siden har der været det sædvanlige ”liv” i vores lille klub, med 
de traditionelle kvartalsmøder i maj, august og november, og et par andre 
spændende arrangementer ind i mellem. 

Vi fik startet ”Ud i det blå med 
Club 22” og fik mange gode op-
levelser i det dejlige landskab på 
Nordals (billede t.v.). 
Det blev til i alt 14 pragtfulde ture 
fra maj til oktober, og dem som 
støttede op om arrangementerne 
håber på at flere vil møde op, 
når der igen køres næste år med 
start i de tidlige forår. 
Hvornår og hvor tit der køres, 
bliver fastlagt i løbet februar eller 
marts. 
 

Under Fest-i-by deltog vi med et 
større hold i lørdagsarrangemen-
tet med populære Lis og Per og  
Sønderborg Harmonikaklub. 
Den slags musikunderholdning  
er selvfølgelige ikke populær hos 
alle klubbens medlemmer, men 
vi fik da et par meget hyggelige 
timer i festteltet og støtter en god 
sag (billede t.v.). 
Det kan godt være at dette initia-
tiv kan blive en fast bestandsdel 
af klubbens aktivitetskalender. 
 

Det er ikke så længe siden at vi 
gik med i Julemærkemarchen. 
Det har vi gjort i rigtig mange år, 
selvom tilslutningen har været 
skuffende i de sidste par år. 
Derfor har vi i de sidste to år la-
vet ”konceptet” lidt om, og håber 
på, at vi snart igen kan samle 
lige så mange som i ”de gode 
gamle dage”. Nu er børnebørne-
ne med (billede t.v.) og næste år 
kan medlemmerne tage hele  >>>   
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Nordborg 
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familien med, såfremt dette forslag kan godkendes på næste kvartalsmøde. 
Det har også i år været et hyggeligt arrangement med en fin spadseretur på 5 
kilometer, god mad, julesange, besøg af julemanden, små julegaver til alle og 
tegnefilm til børnene. 

Billedet for oven er fra sidste kvartalsmøde den 7.november. På dette møde 
blev der besluttet at lave en 3-dags udflugt næste år sidst i august. Målet er 
Hamburg hvor vi skal bo i Skt. Pauli på berømte Reeperbahn. 
Her kan deltagerne selv sammensætte deres individuelle ”program” under 
opholdet. Mulighederne er mangfoldig. I besøgsdagene er der bl.a. en stor 
folkefest (Sommer Dom), fodbold med HSV eller Stk. Pauli, Musicals, Kon-
certer, Fischmarkt og meget mere. 
Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 26 personer og alle glæder sig til det 
går løs! 
Der skal også nævnes at Club 22 nu har sin egen lille hyggelige hjemmeside, 
samt en ”avis” i form af en lille folder. Begge medier orienterer medlemmerne 
løbende om, hvad der er sket og sker i klubben. 
Hjemmesiden har siden dens start i maj d.å. haft over 11.000 klik, hvad sik-
kert også skyldes, at man kan spille et par sjove spil hvor medlemmerne op-
træder som ”hovedpersonerne”.  
Du er velkommen til at kikke forbi www.123hjemmeside.dk/club22 ! 
                                                                                                                                             Peter 
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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 

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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Fra scrapbøger 

Stof og billeder til denne side modtages gerne! 

1979 

NB’s 1.hold blev kredsvinder i Serie 3 den 13.10.1979 efter en 5-1 sejr over 
Åbenrå. Bagerst fra venstre ses træner Børge Neesgård, Chr. Larsen, Leif 
Rohr, Brian Olsen, Gunnar Jensen, Finn Christensen, Viggo Hansen og hold-
leder Kjeld Høi. Forrest fra venstre ses Palle Eriksen, Benny Jørgensen, 
Claus J. Bonde, Freddy Naef, Jes Jessen og Torben Hald. 

1953 
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Stort Futsal-stævne i 
Nordals Idrætscenter 
Søndag den 21.12. 2008 afvikler 
NB for første gang et futsal-stævne. 
Der spilles hele søndagen i både 
hal 1 og hal 2 - fra kl. 9 til kl. 17.30. 
De deltagende hold kommer fra bå-
de nær og fjern. 
Men hvad er futsal nu for noget? 
 

Brasilianske rødder 
Både JBU og DBU har også taget 
futsal til sig. 2007 afholdtes DM i 
Futsal for første gang.  
Tidligere afholdt man Inde-DM på 
store mål. Men fra 2008 vil futsal 
officielt være den version der skal 
spilles, når der skal findes en dan-
marksmester i indendørsfodbold i 
DBU-regi.  
Håbet er at gøre indendørsfodbold 
herhjemme mere teknisk, mere in-
tenst, endnu hurtigere og mere ud-
viklende for spillerne. Mange af de 
allerstørste stjerner i moderne inter-
national fodbold kan takke futsal for 
deres evner.  

Spillere som Pelé, Zico, Ronaldo, Ronaldinho, Juninho og Robinho har alle 
spillet futsal, og deres spillestil stammer direkte fra det supertekniske spil. 
Futsalspillet med den specielle futsalbold gør, at bolden virker "tung" og der-
for ikke kan dribles og afleveres på samme måde som med den normale fod-
bold. 
 

Vi starter i det små  
Da det er første gang at et sådant stævne forsøges gennemført, har Nord-Als 
Boldklub her i det første år begrænset det til drengeårgangene: 
 
U 13 (spillere født 1. januar 1996 eller senere) 
U 15 (spillere født 1. januar 1994 eller senere) 
 
Sidenhen er der dog lavet en lille pulje for U10, idet disse tidsmæssigt også 
kunne indplaceres. 
Der er fra udvalgets side lagt en stor indsats i hele planlægningen af stævnet 
og alt tegner til at denne satsning bliver en stor succes.   >>> 
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Tilgang hos ”Masters-drengene”  
Uden at have måttet aflyse fortsætter vi gamle NB-drenge vort spil hver man-
dag aften på lysbanen.  Bortset fra et lille nøgle-uheld for et par uger siden, 
jeg skal undlade at uddybe det nærmere, ligesom jeg heller ikke vil sætte 
navn på vor uheldige kammerat, så går det godt. 
 

For øvrigt fik sagen om den bortkomne nøgle en lykkelig udgang takket være 
en dygtig sporhunds indsats. 
 

Hal 2 summer af liv!  
Det er tirsdag aften og hal 2 summer af liv. 
De små piger spiller mod 2 mål og klokken nærmer sig 20.30. Uden for ban-
derne står Junior, Senior, og udefra kommende spillere og tripper for  
at afløse pigerne på trægulvet. 
 
Kl. er 20.30 og Mads Obling fløjter pigerne ud i omklædningsrummet. Ud 
hopper pigerne og ind hopper herrerne. Som det første bliver bolden knaldet 
mod mål, den rammer dog ikke målet men banden og springer i spil igen. 
Den næste prøver lykken, men ak, endnu engang hamrer bolden i banden 
med et ordentlig brag. Heldigvis rammer den en i hovedet og hopper i mål, til 
vild jubel for de 20 mand der er til træning i dag. 
 
Kendetegnede for indendørs sæsonen indtil nu har været en meget stor  
tilslutning. Det skal dog siges at Junior har fået tilbuddet om at træne med  
og det er glædeligt at se så mange. Men med den tid vi har til rådighed er vi  
næsten for mange og klubben arbejder nu med at løse det glædelige pro-
blem.  
Senior-afdelingen har i år et hold tilmeldt i Herresenior B, og den første  
runde gav næsten fuld udbytte med 3 sejre og 1 uafgjort. Der resterer stadig  
2 runder så vi må håbe de kan holde fast i succesen. Derudover er der  
tilmeldt et hold i det nye indendørsspil "Futsal" og her er en runde  
overstået med blandede resultater. 
Futsal er efter spillernes mening rigtigt sjovt og konditionen bliver sat på en 
hård prøve. Det bliver spændene at følge dette spil i fremtiden. Også i år er 
NB flot repræsenteret ved SUF´s julestævne i mellemdagene. Det bliver 
spændene at se om et af NB-holdene kan løbe med sejren i år.    
                                                                                                       ”Kedde” Dreyer 
 
 
 

Kontaktpersonen for stævnet er Bjarne Østergaard (mobil 24 24 02 31) og 
Preben Christensen har stået for opbygningen af stævnets hjemmeside. Klik 
ind på http://futsal.pebbe.dk – her kan man få alle detaljerne. 
Held og lykke til initiativtagerne og vel mødt i Nordals Idrætscenter til alle in-
teresserede publikummer. 
                                                                                                                                  Jens  Hansen 
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Her ses NB’s ”Master-drengene” en almindelig træningsaften mandag den 15.december kl.18.30. 
Der var tilskuerrekord med 2x Erik Jensen (Erik R. Jensen og Erik N. Jensen), som kommentere-
de begivenhederne på banen med: ”Forbavsende lighed mellem Lilleputter (U13) og Masters 
(O55), ulige hold, dårlig dommer, hvem bestemmer, osv. Og så Carl Eriks hold med reflekstrø-
jer!!! Det er da mere end usportsligt i mørket!” 
Aftenens fremmødte Masters: 1 Rüdiger Paustian, 2 Thomas Damgaard, 3 Jan Wind, 4 Bent 
Riemer, 5 Alf Berger, 6 Helge Rudbeck, 7 Ejnar Hansen, 8 Carl Erik Rasmussen, 9 Hugo de la 
Motte, 10 Søren Schmidt. (Walter og Søren var skadet, men klarede fint frokosten efter kampen)  

”Ungdomsspiller” Jan og ”Master of Masters” Carl 
Erik tjekker temperaturen (4 plusgrader denne 
aften!) inden det går løs på ”grønsværen”. 

Vi har fået tilgang af et par lidt yngre "herrer", nemlig Carsten Hald og sidst 
vor 1.holdstræner Walter Schwaermer. Også Jan Wind har vi haft glæde af 
de seneste måneder, og det pynter jo på spillet med disse "unge" menne-
sker! Også selvom ingen af dem tilhører sprinterne. Til gengæld kan de spille 
bolden rigtig godt! 

De sidste par gange har vi været 10 
-11 mand på banen. Rigtig flot! Selv 
den meget våde aften for et par uger 
siden kunne vi mønstre 10 mand. 
 
Ellers prøver vi fremdeles at opsøge 
fremmede venskabsklubber, og vi 
har haft den store glæde at modtage 
et yderst positivt svar fra gamle hæ-
derkronede Københavns Boldklub 
(KB). 
                                            >>>   
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Oldboys afdelingens hold 
i indendørs turneringen 2008-09 
Denne vinter deltager vi igen med 2 hold. 
Et Oldboys og et Superveteran hold. Begge hold er halvvejs i turneringen. 
 
Begge hold har et forbedrings potentiale, men det vil være nemmest for Old-
boys holdet at avancere i stillingen, idet holdet indtager en øjeblikkelig 8. 
plads, mens Superveteranerne er placeret i den anden ende, på en foreløbig 
1. plads. 
Efter sigende mangler Oldboysholdet kun lige at få de små marginaler på 
deres side, før sejrene begynder at tikke ind på lystavlen. Det er måske en 
slags AaB syndrom, der præger holdet! I så fald skal vi bare vente og så ti-
den an, AaB kører i hvert fald med klatten lige nu. 
 
Superveteranerne fik en lidt sløv start i første spillerunde, men en anden run-
de med 3 sejre og en uafgjort satte tingene på plads. 
Nu er det så vigtigt ikke at hvile på laurbærrene, idet der spilles 3 gange mod 
hvert hold og modstanderne kunne jo blive klogere i mellemtiden. I øvrigt er 
der i hele region 4 kun 8 Superveteranhold! Heraf spiller de 7 hold og deraf 
NB Superveteranholdet i én række.  
 
Det kunne i første omgang lyde som om, det er relativt let at begå sig i ræk-
ken. Udenforstående skal hér huske, hvor mange års rutine og erfaring der er 
på et Superveteran hold ;o) 
                                                                                                               Erik 

Som det tegner sig, så ser det ud til, at vi får en god samarbejdspartner i de 
gamle KB-gutter til forår eller sommer. 
Det kunne være fint med et smut til hovedstaden og også en genvisit håber vi 
på. Den gamle Alsinger Vagn Birkeland spiller for øvrigt i KB og er den flittig-
ste til at møde op på deres træningsaften om torsdagen. Jeg mener at vide, 
at Vagn er 82! Ret flot synes jeg. 
 
Også Esbjerg, vor tidligere Vejers-træningslejr partner, har vi kontaktet og 
håber på et positivt svar. 
Forleden dag mødte jeg ved et afskedssamvær på biblioteket Sønderborgs 
viceborgmester Tage Petersen, selv aktiv spiller i Notmark, og han spurgte 
meget interesseret til os gamle "Masters-drenge". Det var Tage, der overrak-
te os den fine check på Alsion i vinter, og han spurgte, hvordan det gik med 
at bruge pengene. Jeg kunne fortælle ham, det jeg netop har beskrevet, og 
han syntes, det lød rigtig godt. 
Walther Schwaermer har lovet at tage kontakt til sine gode venner i Flens-
borg, så det ser rigtig godt ud for os.        

                                                                                                                                                                                                                                                                   Carl Erik 
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Ridepladsen 1 
Tlf. 74 45 15 51 

3 af superveteranernes ”bærende” kræfter: Andres Ebsen, Alfred Hansen og Benny Jørgensen. 
Til holdet hører også Erik Jensen, Benny Larsen og Bjarne Nielsen. 
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Fredag den 26.12. 2008 afholder Nord-Als Boldklub sit julebal nr. 25 i Nord-
als Idrætscenter. Og klubben håber, at rækken af velbesøgte og fredeligt af-
viklede juleballer også denne gang kan fortsætte.  
De sidste år har besøgstallet ligget stabilt på ca. 1.000 personer og dette an-
tal er stadig imponerende. Det vidner om, at tilbuddet om en stor julefest ikke 
er helt tosset. 
Igen i år sørger ”Charlies Disco Show” for musikken og juleballet starter kl. 
21.00 og slutter kl. 01.30. 
 
Der har i årets løb været en del skriverier omkring aldersgrænsen for deltage-
re i halballer. Og en overgang så det ud til, at politiets tilladelse til afholdelse 
af halbal var betinget af, at gæsterne var fyldt minimum 16 år. 
Denne grænse er dog ikke gældende for dette års julebal. Der er således 
adgang for alle unge – det er kun dårlig opførsel, der kan hindre deltagelsen i 
festen. Klubben har den holdning, at det må være op til de unges forældre, at 
vurdere om de unge er klar til at deltage i et julebal. Det er dog stadig ikke 
tilladt for unge under 18 år at købe øl og spiritus under juleballet. 
 
Nord-Als Boldklub har ansvaret for gæsterne og det vil vi naturligvis gøre alt 
for at leve op til. Klubben har i årevis kørt med et professionelt kontrollør-
korps, der således sørger for, at alle de forventede 1000 gæster kan få en 
glad aften. Samtidigt vil en lang række af klubbens trofaste hjælpere (enkelte 
var med tilbage i 1983) igen i år sørge for det praktiske arbejde i forbindelse 
med årets julebal.  
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”Kedde” Dreyer er ny ”julebalchef”  

 

Konkret er det NB’s hjælpebank, der sørger for 
det nødvendige antal hjælpere til opstilling i hal-
len samt servering og service under selve jule-
ballet. 
Eneste nye ved dette års julebal er, at Karsten 
Sigsgaard og Anders Ebsen trækker sig tilbage 
som ansvarlige. Denne tjans overtager bestyrel-
sesmedlem i NB Boldklub, Kristian Dreyer. Han 
har allieret sig med en gruppe af seniorspillere. 
Dermed er rammerne på plads, så hele områ-
dets unge kan mødes til fest og samvær anden 
juledag i Nordals Idrætscenter. 
                                                                          Anders / Jens 
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Ansvarlig redaktør 
Skribent, NB generel 
Skribent, senior/oldboys  
Distribution 

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

74453179  
74491747 
74450890  
74450500 
25474123 

peterglock@sport.dk 
jens@danbonet.dk 
jesper_thomsen@danfoss.com 
ibanthony@mail.dk 
xpost@sport.dk 

Nord-Als Boldklub’s klubblad 

Ungdomsafdelingen skal også være repræsenteret i denne udgave af klub-
bladet, derfor dette flotte billede af U8-holdet, som blev fotograferet for et par 
måneder siden. Beklager, at der ikke har været ret meget stof fra afdelingen i 
bladet i det forløbne år. Det skulle blive meget bedre næste år, hvis de an-
svarlige ledere ellers holder, hvad de har lovet mig!                                      Peter 


