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40 år Nord-Als Boldklub
Oprindelse
Nord-Als Boldklub (NB) er med sine 40 år en forholdsvis ung klub. Klubben er
resultatet af en sammenlægning mellem fodboldafdelingerne i Havnbjerg IF
og Nordborg IF.

Dengang kom disse foreninger fra 2 forskellige kommuner, hvilket også hører
med til denne side af historien. Nordborg IF er dog en udløber af Nordborg
Ungdomsforening, der blev stiftet den 30. april 1907. Så allerede på dette
tidspunkt blev der spillet forenings-fodbold i Nordborg.

En fælles forening
Den nuværende forenings tilblivelse blev en realitet som følge af Nordals Hal-
lens opførelse i 1967. Hallens placering i Langesø, der ligger midt mellem
Nordborg og Havnbjerg, gjorde stedet
til et ganske naturligt samlingssted for
foreningerne.
Blandt medlemmerne startede såle-
des her debatten om, hvad en sam-
menlægning kunne give af styrke til
sporten i om rådet.

Et udvalg bestående af både spillere
og ledere fra begge klubber blev i
denne sammenhæng nedsat. Dette
udvalg kunne indbyde til stiftende ge-
neralforsamling den 13. november
1969, og en velbesøgt generalforsam-
ling vedtog, at NB var en realitet.

Billedet med NB's formænd fra 1969 til 1994
blev taget i anledning af klubbens 25 års jubi-
læumsfestligheder i 1994.
Byrge Jensen ses siddende på højre side. Veo
siden af ham er Per Søndergaard, bagerst fra
venstre ses Christian "Geggan" Jørgensen,
Børge Zanchetta og Peter Glock

Byrge Jensen, NB's første formand,
skriver i klubbens 25 års jubilæums-
hæfte fra 1994: "Når vi i denne sæson
kan fejre 25 år med NB på en så posi-
tiv måde, skyldes det sikkert, at klub-
ben er stiftet efter ønske fra spillerne, og at mange af de mennesker, der var
med i sammenlægningsudvalget dengang, også i dag er med til at skabe triv-
sel og sammenhold i klubben.
Selvfølgelig har skiftende bestyrelser på fornem vis også formået at sætte
deres præg på udviklingen."
Det har således været en fremsynet og rigtig beslutning, der førte til dannel-
sen af Nord-Als Boldklub. De få klubledere, der dengang ikke ville fortsætte i
den fælles forening, er før eller siden vendt tilbage til foreningsarbejdet. >>>
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Højdepunkter - et lille selektivt udvalg:
Oprykning til Serie 1
Klubbens oprykning til serie 1 i efteråret 1989 må selvfølgelig betegnes som
et af højdepunkterne i klubbens historie.

Med træner Leif Jørgensen i spidsen for et klassemandskab kunne forvent-
ningerne heller ikke være mindre.
Desværre søgte Leif Jørgensen efter 3 år i klubben mod på nye udfordringer.
og da en del spillere flyttede fra området, blev sæsonen i Serie 1 en enlig
svale.

Club 22
Med stiftelsen af Club 22 sikrede NB sig støtte og hjælp fra medlemmer, som
ikke længere kunne være helt så aktive på en fodboldbane.
Formålet med støtteklubben var, at pleje medlemmernes positive tilhørsfor-
hold til Nord-Als Boldklub samt støtte NB med råd og dåd. Dette skulle sikres
ved kammeratligt samvær og selskabelige arrangementer.
NB's støtteklub, CLUB 22, blev stiftet den 2.11.1979 og fyldte således 30 år
her i starten af november. »>
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2003: Julebal i Nordalshallen

1994: En af klubbens mange gode, hyggelige og sjove fester gennem tiderne.

"Vennerne" holder sammen endnu og har stadigvæk nye sjove og hyggelige
arrangementer på programmet. Og selvfølgeligt fejrer de deres 30 års jubilæ-
um på behørig vis - en stor fest for medlemmerne og deres koner.

Aktivgruppen
Aktivgruppen blev i starten af 1980'erne dannet med henblik på at lave diver-
se arrangementer. Det var både tanken at lave spændende tilbud for alle bor-
gere i det omkringliggende samfund, men også at kunne give NB flere midler
til rådighed via overskuddet fra arrangementerne. Der blev i en lang periode'
lave mange fester, halballer, koncerter, foredrag m.m ..
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En aflyst dobbeltkoncert med verdenskendt Johnny Cash (!) lagde dog i
1989 en lille dæmper på aktivitetsniveauet, og sidenhen er en del af Aktiv-
gruppens aktiviteter groet sammen med NB' øvrige gøremål. Initiativtagerne
var Anders Ebsen, Benny Jørgensen, Claus Jørgen Bonde, Gunnar Carl,
Arne Johansen og Bent Enghoff.

Nord-Als Cup
I perioden 1985-1990 arrangerede NB Nord-Als Cup. Det var et udendørs-
stævne for junior- og ynglingespillere. NB havde netop i denne periode nogle
dygtige mesterrækkespillere i disse årgange, hvilket så førte til formålet med
cuppen - et kvalitetsstævne med deltagelse af de bedste spillere fra Dan-

ark, Tyskland og Holland.

1988: Holdene stiller op til åbningsceremoni

Arrangørerne, med Peter Glock, Peer Christiansen, Per Søndergaard, Bent
Riemer, Chresten Blom og Børge Zanchetta i spidsen, gav spillere og publi-
kum nogle fantastiske dage i Nordborg. En hel del landsholds- og ligaspillere
har med begejstring dengang tilbragt pinsen på Nord-Als.

Klubhus
Indtil 1978 foregik klublivet i omklædningsrummet før og efter en kamp - og
måske delvist på værtshuset "Skæve Thorvald" (navnet har ingen forbindelse
til tidligere førsteholdstræner Thorvald Rasmussen).

Derfor var det en stor og glædelig begivenhed, at klubben i marts 1978 kunne
indvie det gamle redskabsskur ved stadion som klubhus. Det gav NB nogle
gode rammer for samvær og klubaktiviteter. Omdannelsen af "træhuset" til
klubhus stod klubbens medlemmer for, og i 1984 blev renoveringen færdig-
gjort, så den sidste del af huset også kunne udnyttes til gavn for klubbens
mange medlemmer. »>
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Vores "gamle" klubhus fungerede som et fremragende samlingspunkt helt
frem til foråret 1991. På grund af diverse planer for idrætscentret fik NB - ef-
ter en hel del drøftelser - tilbudt halinspektørboligen som klubhus.

Dette tilbud sagde klubben ja tak til, og NB kunne den 14. april 1991 holde
åbent hus i de nye lokaler. Her er der ml et dejligt samlingssted, som er tæt
på alle idrætscentrets faciliteter og med en flot terrasse ud mod stadion. Det
gamle klubhus eksisterer skam endnu. Det blev i et stykke transporteret ud til
crossklubben, der således fik et klubhus.

NB - en institution på Nord-Als
NB har i mange henseender haft en stor kulturel betydning for lokalsamfun-
det. Udover at medlemmerne har fået en masse oplevelser og et fantastisk
fællesskab, så har Nordborgs øvrige befolkning også haft stor glæde af klub-
bens høje aktivitetsniveau.
Disse aktiviteter spænder lige fra lottospil til halfester. Fra koncerter til jule-
hygge. Fra byfest til foredrag. Fra storskærm til Konkurrencer. Der er således
dyb respekt for den kæmpe indsats, som NB igennem alle sine 40 år har le-

.veret.
Derudover har medlemmerne i klubben altid sat sit præg på Nordborg. Der er
skabt mange værdifulde fællesskaber i og omkring fodbolden. Disse fælles-
skaber har i alle 40 år været synlige i lokalsamfundet - både som handlings-
kraftige igangsættere men også blot som festlige og fællesskabssøgende
personer. NB's venner, Club 22, er et meget godt eksempel på dette.

"Der er gang i den på Nord-Als" - det gamle slogan - har Nord-Als Boldklub
gennem nu 40 år medvirket til at give substans. Og sådan skal det også være
fremover!

Tekst: Jens Hansen NB-formand
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40 år Nord-Als Boldklub
Foto Ib Anthony og Peter Glock

1977: "Opvisningshold" under Fest-i-by. Fra venstre: Per Søndergaard, Peter Glock, Walter
Schwaermer, Carlo Meyer, Hans Toft, Poul Christiansen, Thorvald Rasmussen, Poul Lyngkilde,
Per Petersen, Peer Christiansen, Bent Riemer, Gert Jensen, Arne Dalvig, Christian Larsen,
Gunnar Antonsen, Verner Petersen og Leif Nielsen.

1981: Bestyrelsesbord ved generalforsamlingen på Nørherredhus
Fra venstre: Poul Lyngkilde, Peter Glock. Bent Enghoff, Christian Jørgensen, Per Søndergaard,IPeter Han~eTJJ,Finn Christensen

1982: NB's 1.hold og 2.hold
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1982: Oldboys 1982: Junior Mester

1984: Gågade i Nordborg med "Faxemanden"
"1 '<""',s.~"J'..Q...,
- ~

1986: Fest-i-by komiteen (med NH)

1990: Bestyrelsen 1992: Serie 3 damer Jysk Mester

1996: Ynglingehold 1996: Miniputter
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Dreyers el·service
6JøM l' ;l, Holm, 6••.30 Nonlbofg

tlf., 7'4 4S 0201

Erik Jensen VVS
- Deres VVS- installatør

seren Nyv.ng og Mogens Qrau
Mellemvej 2, 6430 Nordborg

Tlf. 74450565
Fax 74 45 26 08

ALS MOTOR
Sønderborg

Tlf. 74 43 20 22 Danske ~ankl

Fest-i-by i 40 år!

{i4t~
Byens. Henefrisø,r

Ikke kun for mænd!
Storeg::ufe 33 i Nordborg

TI,f.74450840

www.danskebank.dk

Tænk på penge
når det passer dig ...

PIGECUP siden 2002!
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Jubilæumsreceptionen den 13.nov.2009
Ca. 70 gode venner, sponsorer, ledere og medlemmer deltog i denne marke-
ring af Nord-Als Boldklubs 40 års fødselsdag. De nævnte grupper var ikke
helt ligeligt fordelt, men det gjorde ikke arrangementet mindre vellykket. Re-
staurant Friends havde sørget for dejlige rammer - og ikke mindst for god
mad. I
Det blev godt og vel 2 timer med minder og hyggeligt samvær i centrum - og
de mange fotos, som kunne ses denne dag, vidnede om en aktiv klub med
aktive mennesker. En del af de tilstedeværende har gennem samtlige 40 år
bidraget til fundamentet for hele fodboldklubben - nemlig et stærkt og et dej-
ligt fællesskab.
Der var skam også gaver til klubben - og det var jo bare en dejlig bonus ud
over, at man gerne ville hilse på hinanden og ønske alt godt for klubben frem
over.

Ca. 70 gode venner, sponsorer, ledere og medlemmer deltog i receptionen

Følgende havde indbetalt et bidrag til Jubilæumsfonden:
Marianne Klausen og Alfred Hansen 250 kr.
Bent Enghoff 200 kr.
Jens Chr. Hansen 300 kr.
Ken og Bo Christiansen 112,25 kr.



Svenstrup Ungdoms Forening 500 kr.
Inge Meyer og Chr. Jørgensen 300 kr.
Jytte og Peer Christiansen 200 kr.
Marie og Carlo Meyer 300 kr.
Sønderborg Kommune 1000 kr.
Sportigan / Din Tøjmand 1000 kr.

Og gaver fra nedennævnte fik vi også
på dagen:

Villy Nielsen 2 fodbolde
NB Masters service, fade og bestik
Club 22 ur til klubhuset

inn Borup 1 flaske vin
anske Bank 6 drikkedunke og 500 kr.

Børge Zanchetta gavekort til Sportigan

Mange tak for gaverne og bidrag til jubilæumsfonden samt helt generelt tak til
alle, der var med til at markere dagen på så fornem vis.
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Klubbens nuværende formand Jens Hansen
med tre tidligere NB- formænd. Siddende fra
venstre ses Peter Glock, Christian "Geggan"
Jørgensen og Børge Zanchetta.

På NB's hjemmeside www.nordals-boldklub.dk har Preben Christensen lagt
receptionsbillederne ud. Kig endelig forbi her.

Jens Hansen


