
:Nord-Als Boldklub har 40 år
•. og mange oplevelser på bagen
O(DK~~ I RUNDT: I dag er det teter lige fra det rent sports- gruppen dannet med henblik

. å k b I o' lige til lottospil, halfester, på at lave arrangementer, der
Jubilæum - 40 r med Nord-Als Bold lu 40 ar siden, Nord-Als koncerter, byfester og fore- kunne give borgerne i loka-

R t· Boldklub blev stiftet. drag. Jubilæet mar~ere.s ved lområdet spændende tilbud-eCeP IOn\ en uformel reception 1 dag og overskud, der kunne kom-
Det markeres med klokken 15-17i selskabsloka- me NB til gode.
uh . "d li . let på Cafe Friends

Fredag den 13. november 2009 øjn e g reception. Siden starten fo~ 40 år si-
kl. 15-17 I den betegnes oprykningen til

Af Annette Christensen serie 1 i 1989 stadig som et af
Tlf. 7342 5121,ach@iv.dk højdepunkterne i de rent

sportslige aktiviteter. Opryk-
ningen forblev dog en enlig
svale. Tilgengæld har Nord-
Als Boldklub været aktiv på
en lang række områder gen-
nem årene.

For 30 år siden blev støtte-
klubben, Club 22, stiftet, og i
starten af 80'erne blev Aktiv-

r

CAFE OG RESTAURANT FRIENDS

Lille og uformel sammenkomst i selskabslokalet
for klubbens medlemmer, ledere, sponsorer samt venne

Evt. gaver bedes venligst gives som bidrag til
NB's jubilæumsfond, konto: 8011-7476293

Fonden støtter projekter i NB's ungdomsafdeling.
*

www.nordals-boldklub.dk

NORDBORG: I dag den 13.
november er det 40 år siden
Nord-Als Boldklub blev stiftet
som resultat af en sammen-
lægning mellem fodboldafde-
lingerne i Havnbjerg IF og
Nordborg IF. Siden har NB
stået for en lang række aktivi-

Aflyst koncert
Det blev til mange fester, hal-
baller, koncerter foredrag
med mere. En aflyst dobbelt-
koncert med Johnny Cash i
1989lagde dog en dæmper på
aktivitetsniveauet, og siden
er en del afAktivgruppens ak-
tiviteter groet sammen med
NB's øvrige gøremål.

Indtil 1978foregik klub livet
i Nordborg i omklædnings-
rummet før og efter kamp -
og ifølge formand Jens Han-
sen nok i et vist omfang også
på værtshuset »Skæve Thor-
vald«.

Men i 1978 kunne klubben
indvie det gamle redskabs-
skur ved stadion som klub-
hus. Det fungerede som sam-
lingspunkt frem til for-
året1991, da klubben fik til-
budt halinspektørboligen
som nyt klubhus, og det fun-
gerer ifølge NB-formanden
nu som et dejligt samlings-
sted tæt på alle idrætscen-
trets faciliteter. ;-:1
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det, så det blev kun til en sæson i
serie 1.

Indtil 1978 foregik klublivet i
klubhuset og delvis på værtshuset

NORDBORG: Nord-Als Boldklub SkæveThorvald. Men så gik med-
kan 13.november fejre 40 års jubi- lemmerne i gang med at renovere
læum. Klubben blev en realitet ef- det gamle redskabsskur på stadion
ter at fodboldafdelingerne i Havn- og det nye klubhus stod klart i
bjerg IF og Nordborg IF blev lagt 1984.Syv år senere fik klubben til-
sammen, men ifølge formanden budt halinspektørboligen ved id-
Jens Christian Hansen var det byg- rætscentret som klubhus og 14
geriet afNordals Halleni 1967,som aprilblev de nye lokaler indviet
var det egentlige startskud. - NB har i mange henseender

-Hallensplacering i Langesølige haft en stor kulturel betydning for
mellem Nordborg og Havnbjerg lokalsamfundet. Udover at med-
gjorde den til et naturligt samlings- lemmerne har fået en masse ople-
sted for foreningerne og blandt velser, så har Nordborgs øvrigebe-
medlemmerne begyndte man at folkningogså haftglæde af det høje
snakke om, hvad der kunne styrke aktivitetsniveau,siger Jens Christi-
sporten i området, fortæller for- an Hansen. Han peger på, at klub-
manden. Et udvalg bestående af ben har arrangeret en stribe halfe-
spillere og ledere blev nedsat og ster, lottospil,koncerter og andet til
der var stiftende generalforsamling glæde for klubben og de mange,
13.november 1969.Første formand som har deltaget i arrangementer-
var ByrgeJensen. ne.

Et af de sportslige højdepunkter - NBs gamle slogan »Der er

\
var, da man rykkede op i serie 1 i gang i den på Nord-Als«har klub-
1989.Det var med træner LeifIør- ben gennem 40 år medvirket til at
gensen i spidsen for holdet. Men give substans og det vil vi også

r
træneren fandt nye udfordringer fremover,loverJens ChristianHan-
og flere spillere flyttede fra områ- sen. I~ lOC)
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Nord-Als Boldklub fylder 13.
november 40 år.

AF JENS EIlERTSEN


