
Gunnar Carl blev Arets NB'er og hyldet for omkring 25 års foreningsarbejde ved afslutningsfesten. FOTO: CLAUS THORSTED

Gunnar Carl er Årets NB'er



FORENINGSLIV: 25 engagere-
de år i Nord-Als Boldklub,
hvor Gunnar Carl bl.a. har
været med til at oprette
Aktivgruppen og nu er
holdleder for veteranerne.

Af Else Højgaard
Tlf. 7342 5115,eho@jv.dk

NORDBORG: - Som person er Gun-
nar et meget engageret menneske.
Det kender vi fra fodboldbanen,
hvor ingen kamp eller bold nogen-
sinde er blevet opgivet, og hvor gej-

sten er helt uimodståelig. I de sene-
re år har diverse faktorer justeret
lidt på »tingene«. Men grundhold-
ningen er der ikke pillet ved. Det så
vi sidst, da Gunnar blev skadet i old-
boys-kampen mod Kollund. Han var
ikke meget for at skulle blive ude.

Sådan lød det fra Nord-Als Bold-
klubs formand, Jens Christian Han-
sen, da han ved klubbens afslut-
ningsfest begrundede valget af Gun-
nar Carl til Arets NB'er.

Sjældent forgæves
Gunnar Carl er fagligt en meget seri-
øs og kompetent leder, hvilket man
bl.a. kan overbevise sig om ved at se
på veteranholdet, som Gunnar Carl
er holdleder for - der er simpelthen

Den sidste fest i sæsonen
Af Else Højgaard
Tlf. 7342 5115,eho@jv.dk

NORDBORG: Nord-Als Boldklub
har holdt traditionen i hævd med af-
slutningsfest for kvinder, seniorer
og oldboys samt trænere og ledere.

126 feststemte medlemmer del-
tog i et af årets højdepunkter, der
fandt sted på Cafe Friends - vældig
passende, for venskab og fælles-
skab var i højsædet.

Foruden fest og glæde og musi-
kalsk underholdning kunne delta-
gerne også markere, at Nordals

Boldklubs herrer nu er rykket op i
serie 2. Hele truppen blev selvfølge-
ligt hædret på scenen og fik en til-
med en erindringsgave.

En fast punkt på festprograrnmet
er uddelingen af pokaler og hæder,
og det imødeses med stor spænding
og forventning.

Æresmedlemmet
Endelig blev forsamlingen vidne til,
at klubben udnævnte Peter Glock til
æresmedlem - beviset på, at Peter
Glock gennem 40 år har leveret et
unikt stykke foreningsarbejde i

,

'

Og du hjælper stadig-
væk. Om det er Fest-l-By

eller andre områder. Man går
sjældent forgæves, når man går
til Gunnar. Det er ca. 25 års for-
nemt foreningsarbejde, der her
er tale om.

Jens Christian Hansen,
formand, Nord-Als Boldklub,

i sin tale til Gunnar Carl

styr på tingene.
Gunnar Carl har også været træ-

ner i ungdomsafdelingen i en del år
og har skabt et målmandstalent,
nemlig sønnen Martin. Nu hedder
projektet så Morten.

FAKTA
. ÅRETS KÅRINGER

Seniorspiller: Thom Jørgensen
Kvindespiller: Mette Hedegaard
Fidus-pokal kvindehold: .. Dorte Fine
Fidus-pokal 1.hold: Martin Lyshøj
Fidus-pokal 2. hold: Nicolai Moos
Oldboys-spiller: Mogens Nielsen
Veteran: Hans Jørgen Lorenzen
Superveteran: Kieran Daly
Master: Søren Schmidt
NB'er: Gunnar Carl

Nord-Als Boldklub.
Igennem de 40 år er sat mange

kulturelle skibe i søen - stort set alle
med deltagelse af Peter Glock.

Gunnar Carl var i sin tid også pri-
mus motor i opstarten afNB'sAktiv-
gruppe. Og der var virkelig »~

den« på Nordals. Der var i 80'erne
mange arrangementer - dg på et
tidspunkt også mange penge i kas-
sen. Sidenhen gled disse arrange-
menter ud af billedet. Juleballet er
dog stadig på NB's repertoire.

- Og du hjælper stadigvæk. Om
deter Fest-I-By eller andre områder.
Man går sjældent forgæves, når
man går til Gunnar. Det er ca. 25 års
fornemt foreningsarbejde, der her
er tale om, sagde Jens Christian
Hansen, der dog opfordrede Gun-
nar Carl til at dele en del af gave-
checken med ægtefællen, Bitten,
for også hun har ydet sit bidrag.

Et sandt drama
NORDBORG: Nord-Als Boldklub
sikrede sig med en 3-1 sejr over Ha-
derslev FK 1. pladsen i serie 3. Der-
med var oprykningen til serie 2 en
realitet. Første halvlegs føring på 1-0
på et mål af Klaus Kjærgaard blev ef-
ter kvarter i anden halvleg udlignet
af et godt kæmpende Haderslev-
hold. Med to mål sat ind i de sidste ti
minutter, sikrede NB'erne sig sej-
ren efter have fået styr på spil og
modstanderne igen. Lars Hansen og
Andre Berglund skabte med deres
to mål en uforglemmelig afslutning
på den nervepirrende kamp.


