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Michelle Christiansen Møllerskov er 5 år og spiller på U6 hold i NB. 
Mere om ungdomsfodbold på siderne 2 til 8 

”NB-DAG” hos SPORTIGAN den 3. oktober 
Læs mere om arrangementet på side 18 

Lidt om oldboysfodbold på side 14   Lidt om seniorfodbold på side 2 
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EUI- stævnet den 
12.09.2009 
U6’erne tog af sted med 4 
”mand”. Valdemar, Gustav, 
Michelle og Mathias. Humøret 
var højt allerede inden start 
og bare det at komme i det 
ensartede spilledragter gør at 
alle voksede en del allerede i 
omklædningsrummet. Vi spil-
lede 3 kampe som vi ikke 
vandt en eneste af. Det var 
dog rigtig dejligt at se at alle 
spillerne var dybt koncentre-
ret om at SPILLE fodbold og 
nu skriver jeg fodbold med 
stort fordi træneren kunne 
glæde sig over 2 fremragende 
gennemspillede mål. Jeg læg-
ger stort vægt på at alle 3 
mand der er på banen også 
går med i spillet og spiller 
fodbold, og da de fleste hold 
vi møder fast har en stående i målet gør det ikke sagen nemmere og de får 
en del nemme mål mod os da de kan skyde den i et tomt mål, men så hellere 
lære at spille fodbold nu, det at sparke bold tager ikke så længe at lære. Og 
da må jeg sige at vi prøver på at spille os igennem og det er jeg personligt 
meget glad for. 
 
Så stort ros til de 4 udvalgte, en super flot indsats igennem alle kampene. En 
stor tak til forældrene for den fremragende opbakning vi fik, efter vores sco-
ringer ville jublen på sidelinjen jo næsten ingen ende tage, og børnene nyder 
det. Og så var der jo medaljer efter sidste kamp, så det var nogle stolte spille-
re der tog hjem af med deres første medalje i bagagen. Med i stævnegebyret 
var en sportsbolle og sodavand til hver spiller, så også en tak til EUI for et 
rigtig godt arrangement. 

Carsten Schwaermer 

U7’erne mødte talstærkt op med 2 hold, ud af i alt 4 hold i puljen.  
Det er utroligt flot gået, hvis jeg selv skal sige det.  
Flere træner fra de omkring liggende klubber klager over manglede tilslutning 
til deres små årgange, men det problem har vi ikke i NB.  Pt. har vi 14 spillere 
i vores U7 trup. 
Det blev på mange måder en dejlig formiddag med godt vejr, god fodbold og  
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masser af oplevelser for vores spillere og medrejsende fans.  
Men det var også dagen hvor vi kunne tage vores nye spilledragter i brug.  
Det var en flok flotte og stolte NB’er der løb på banen i deres nye tøj.  
Det var ikke helt uden protester da de skulle spille indbyrdes kamp og det 
ene hold var nød til at vende trøjen om, så vi kunne se forskel.  
 
Tiden er ikke til de store sponsoraftaler, så der trækkes i større grad på be-
kendtskaber end egentlige sponsorer. For U7 kom assistancen helt fra Silke-
borg, hvor pakkefirmaet OLC Pack hører hjemme.  
Jeg vil på U7’ernes og NB’s vegne gerne overbringe et stort tak til OLC Pack 
for de flotte spilledragter. 
 
Samtidigt vil jeg også gerne takke Lars Bjørnskov for at ligge blod, sved og 
fritid i at skabe kontakten til OLC Pack. Godt arbejde Lars !  
 
Efter at have vist vores nye outfit og fodbold talent frem, sluttede vi stævnet 
af med medaljer, sodavand og sportsboller. En god afslutning på en dejlig 
dag. 
Efterfølgende kunne ungerne trætte og stolte trille hjemad velvidende at de 
fremover kan stille op i NB's farver.  

Frank Hinrichsen 

En flok ”U7’ere” i deres nye spilledragt 
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Trænerteamet omkring NB’s U15 er dybt imponeret 
over holdets indsats  
Vi har ikke arbejdet længe med disse spillere, og for eget vedkommende var 
den første kamp noget af en prøvelse, i og med at vi kun havde trænet knap 
10 dage uden at have alle med til træning, dvs. at kendskabet til dette hold 
og dets spillere var meget minimalt. 
Det betød at vi skulle være rigtig skarpe i vores måde at arbejde på. Skarpe 
skal forstås sådan at vi altid skulle veje de øvelser vi lagde for dagen og pas-
se på at de ikke blev for svære, men samtidig udfordre spillerne hver gang, 
for de skulle gerne have en følelse af at de lærer noget hver gang de kommer 
til træning, eller i hvert fald have en følelse af at det ikke har været spild af 
tid, men at det havde været sjovt. 
Når man har det sjovt med at spille fodbold har man også glæde ved at være 
sammen med de andre på holdet. Denne glæde og dette sammenhold man 
kan opbygge som hold, kan være lig med gode resultater. Derfor er det me-
get vigtigt for hele trænerteamet at holdet kommer til at fungere, og at vi vil 
prøve at udvikle hver enkelt til at blive en god holdspiller samtidig med at vi 
ikke fjerner de ”særheder”/genialiteter hver enkelt besidder, eller forsøge at 
ændre hver enkelt spiller så de passer ind i et system. 
Det er aldrig systemet der er afgørende for om man vinder fodboldkampe! 
Vores idé er at hver enkelt spiller skal kunne spille mindst to pladser på hol-
det, det vil vi prøve at tilstræbe. Ovenstående er vores mission/mål for denne 
sæson, at udvikle spillere der kan begå sig på et hvert hold uafhængig af sy-
stemet. 
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www.danskebank.dk 
 

Tænk på penge 
når det passer dig... 

Allerede nu må jeg sige at vi er dybt imponeret over at arbejde med så glade 
og ”sultne” spillere, hvor vi har en følelse af at de har en glæde ved spillet og 
ved at være sammen, samtid med at de gerne vil udfordres og lærer noget. 
Det har været en fornøjelse til dato, det skal spillere, forældre samt hele NB 
vide. Super indsats drenge, fortsæt stilen, så bliver det en kanon sæson vi er 
i gang med. ;-) 
 
Slutteligt vil jeg også gerne takke resten af træner teamet, Henning Larsen, 
Brian Poulsen, Morten Guttroff samt Preben Moldt for det store arbejde de 
ligger i det, og har lagt i den forgangene sæson, de gør et kæmpe stykke ar-
bejde og jeg er virkelig glad for at have fået lov til at arbejde sammen med 
disse gutter og er stolt af at have lært dem at kende hver og én. Godt gået 
venner. NB I kan være stolte af dem. 
Der er mange der gør et virkeligt godt stykke arbejde for NB, det fornemmer 
man hurtigt når man kommer som ny i klubben. 
Dette er et af de steder man virkelig føler sig velkommen, en dejlig klub. 
Godt gået til alle der støtter op om klubben på den ene eller den anden må-
de. Det er ikke altid man har tid til at give hinanden et skulderklap eller fortæl-
le hinanden at det var et godt stykke arbejde der blev gjort, men her vil jeg 
gerne benytte lejligheden til at gøre dette. 
Godt gået til alle for et godt stykke arbejde!!! 
                                                                                                                                       Jens Chor 
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Som de 7 stævner der hidtil har været afviklet, har der været solskin og flot 
vejr. I år var der indtil det sidste tvivl om DMI’s prognose for dagen ville hol-
de, men lidt før stævnestart lykkedes det, regnen stoppede og det gode fod-
boldvejr kom frem.  
Hold Danmark og Tyskland havde valgt denne smukke solskinsdag for at 
deltage i stævnet, Herning KFUM, Brabrand fra nord, Krummesser fra syd, 
var yderpunkterne blandt de 55 hold der deltog i årets stævne. 
 
Som de øvrige år var det de lokale dommere der dømte de mange kampe 
der skulle afvikles, før vinderne fra de forskellige rækker kunne findes. 
En del klubber har gennem tiderne valgt at overnatte på friskolen Østerlund 
for at være friske til lørdagens kampe, og i år var der også mange der tog 
imod skolens tilbud. 
Under præmieoverrækkelsen fremførte flere af klubberne på opfordring fra 
Inger Plauborg deres klubsange/kampråb. 
 

Næste års stævne er planlagt til at blive afviklet medio august, og skulle du 
have et godt forslag til stævnet, eller måske have lyst til at være en del af 
gruppen der afvikler stævnet, så henvend dig til undertegnede. 
                                                                                                                         Preben Christensen 

NB PIGECUP 2009 



LANGESØ 

HERREFRISØR 
v/ John H. Rasmussen 

Mågevej 2, Tlf. 74 45 12 31 
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NB-Dag 
Lørdag den 3. oktober fra 13.00 til 15.00 arrangeres der ”NB-Dag” for NB’s 
medlemmer hos Sportigan i Nordborg. 
 
 
 
 
 

 
Til dette arrangement er der i butikken bl.a. tilbud på NB’s nye officielle træ-
ningsdragt. Desuden gives der 10 % rabat på andre varer i butikken. 
 

Invitation til NordInvitation til NordInvitation til NordInvitation til Nord----Als BoldklubsAls BoldklubsAls BoldklubsAls Boldklubs    

AFSLUTNINGSFEST 2009AFSLUTNINGSFEST 2009AFSLUTNINGSFEST 2009AFSLUTNINGSFEST 2009    
(Efterårs-version – den formelle) 

Lørdag den 7. november kl. 18.30Lørdag den 7. november kl. 18.30Lørdag den 7. november kl. 18.30Lørdag den 7. november kl. 18.30    

på Café & Restaurant Friendspå Café & Restaurant Friendspå Café & Restaurant Friendspå Café & Restaurant Friends    

    
God mad God mad God mad God mad ----    populære priser på drikkevarerpopulære priser på drikkevarerpopulære priser på drikkevarerpopulære priser på drikkevarer    

kåringer kåringer kåringer kåringer ----    musik musik musik musik ----    underholdning m.m.underholdning m.m.underholdning m.m.underholdning m.m.    

    

    

    

Pris kun 140 kronerPris kun 140 kronerPris kun 140 kronerPris kun 140 kroner    
(betales ved tilmelding) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Tilmelding foretages til 

Ken Christiansen (24 23 71 79) 

Alfred Hansen (22 50 37 50) 

senest den 31. oktober 2009 



9 

 

Nordborg 
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Klubbens 1.hold før kampen mod ÅBK den 29.08.2009. NB vandt 3-2. 

Seniorfodbold i NB 
- og så en del generelt 
 
Seniorfodbolden er presset i disse år. Fødekæden brydes allerede hos U15 
eller U17 og U19 er ved at være et eksotisk indslag i fodboldverdenen. 
Kort sagt: vi mister en stor del af alle teenagere i klubberne. Det gælder fak-
tisk de fleste idrætsgrene. Og der er ingen trylleformular, som ligger klar til 
brug. 
 
Der er dog mange centrale idrætspolitiske kampagner og diverse initiativer 
vedr. frafaldsproblematikken – hvilket altså vil sige frafaldet i idrætten blandt 
de 13-19 årige. Og i Nord-Als Boldklub afholdt bestyrelsen her i sommer et 
seminar med dette tema. Så fænomenet er hverken nyt eller ukendt. 
 
Derfor vidste jeg om nogen, at det ikke er en ren ”win-win-situation” at blive 
seniortræner - hverken i NB eller de fleste andre steder. På papiret er der 
spillere nok. Men når det kommer til at stille hold til weekendens kampe, så 
er en trup på ca. 40 spillere ikke helt nok til at skrabe 2 hold sammen. Der er 
ganske enkelt rigtigt mange afbud hver eneste uge. Der skal således indkal-
des både gamle og unge – spillere fra U40 og U17 har således hjulpet med 
at få kabalen til at gå op. 
 
For serie 3 er situation, at hele 24 spillere er brugt i de 5 spillede kampe og 
kun 4 spillere har været med alle 5 kampe. Der udskiftes i snit 4-5 spillere fra 
kamp til kamp. >>> 
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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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Glimt fra Serie 3 kampen NB-ÅBK 
og ”VIP Lounge” på Langesø Stadion 

For serie 5 er antallet af brugte spille-
re oppe på 36 i de første 5 kampe. 
Og udskiftningen ligger i snit på ca. 6-
7 spillere fra kamp til kamp. Kun 1 
spiller har været med i alle holdets 
kampe. 
 
Der er i seniorafdelingen gennemsnit-
ligt 14 afbud hver eneste weekend. 
Hos de ældste ungdomsspillere er 
afbudsraten den samme. Spillerne er 
jo bare et par år ældre, når de er 
kommet op i seniorafdelingen. 
 
Udover at alle med lidt fodbold-viden 
er klar over, at det jo nok ikke er deci-
deret præstations-fremmende med så 
mange udskiftninger fra kamp til 
kamp, så viser det også et meget 
vigtigt aspekt i frafaldsproblematik-
ken. 
 
Nemlig: klubberne skal råde over en 
meget stor spillertrup i årgangene 
U15, U17 og U19, hvis man skal gen-
nemføre en turnering. Så ved siden af 
det generelle frafald, så er der >>> 
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Holm Cup 2009 
Endnu en gang holdt HFK, Holm Fodbold Klub, et velbesøgt og godt arrange-
ret fodboldstævne for alle med interesse i fodbold og fællesskab. 
NB var igen repræsenteret på mange fronter. Vi havde vort sædvanlige ”Old 
Stars”-hold med. Denne traditionsrige begivenhed får gamle koryfæer som fx 
Fredy Naef, Jens Hansen og Kaj Duus Jensen til at snøre støvlerne igen og 
igen. Endda helt nye støvler købt til lejligheden. Holdlederne Andrea og Alf 
sørgede igen for fremragende rammer vedr. morgenmad, logistik og proviant 
til turen. Dette er i sig selv et trækplaster. Der skal således lyde en stor tak til 
jeres indsats og gæstfrihed. >>> 

også et massivt frafald udelukkende fordi, at man som klub ikke kan samle 
minimum ca. 24 spillere, som det åbenbart kræves for kunne stille et 11-
mandshold til hver eneste weekend. Modsat seniorfodbold, hvor man kan 
bruge alle i alderen fra 16 år og opefter, så er der i U15, U17 og U19 jo en 
aldersmæssigt logisk begrænsning. 
 
Jeg vil ikke komme mere ind på detaljerne i ovennævnte problematik. Jeg vil 
blot konstatere, at sådan er situationen. Men jeg synes da også, at der sprin-
ger en løsning frem af ovenstående! 
Men det kan man jo gruble lidt over. 
 
Man kan måske også gruble over, hvorfor serie 3-holdet i skrivende stund har 
tabt 3 kampe. Det er både skuffende og langt under målsætningen. Ansvaret 
er selvfølgeligt mit. Men omstændighederne bør også tages i betragtning. 

 

Jens Hansen , seniortræner 
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Lidt fra Oldboysafdelingen (med et par ”kampscener”) 

 

Oldboys 
Holdet ligger i skrivende stund på en delt 1.plads i rækken med 15 point i 6 
kampe og en målscore på 18-19. Der er en kamp tilbage i turneringen! 

 
Veteraner 
Nu hvor sommerferien er slut vil jeg lige give et referat fra veteranernes forår. 
Det har været det dårligste forår mens jeg har været holdleder. 

Fodboldmæssigt gik det hæderligt for de gamle. Der skal efterhånden nok 
streg under ”old”. Og ”stars” kommer rigtigt til sin ret i forbindelse med fælles-
skabet! 
NB havde dog også yngre stjerner med. Disse gjorde det igen rigtigt godt. 
Sidste års vinderhold fra ”Langesø Brugs” måtte dog i år se titlen gå til Tho-
mas Hansens tropper fra team ”Color Signs”. Det var en tiltrængt triumf for 
holdet, der i en årrække nu har været blandt favoritterne til at hente pokalen 
til ”Østerlund-området”. Hermed et stort tillykke til holdet med denne store 
succes. 

På www.alsnyt.dk har Per Franson sørget for et billedmæssigt smukt tilbage-
blik på en særdeles dejlig dag denne første lørdag i august i 2009. 
Traditionen tro havde Peter Glock ligeledes sit kamera med. Dette sikrer så-
ledes et foto af de gamle. Ellers glemmer de bare, at de rent faktisk var med. 
Tak til arrangørerne fra Holm – det er en super oplevelse. 

Jens 
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Masters 
På en silende våd regnvejrsaften den 
17. august drog 7 mand fra  NB.`s  
Super Masters afdeling af sted til Løjt 
for at spille to kampe 
Holdet var voldsomt handicappet på 
grund af flere afbud, idet flere spillere 
var skadet eller forhindret af andre 
årsager. Vi kunne denne aften kun 
stille med 7 spillere. 
I vor første kamp mødte vi et stærkt 
Bov-hold, som var en alt for stor 
mundfuld for os, og det blev til et ne-
derlag på 6 – 1. Vort enlige må blev 
scoret af Alf Berger. 
Efter en kort pause stillede vi så op 
mod et ligeså stærkt hold fra Løjt IF, 
og trætte som vi var uden mulighed 
for udskiftninger, fik vi en sæk på 
hele 7 –  0! 
Nu ser vi så frem til vore to sidste 
kampe i årets turnering, som skal 
spilles i Augustenborg. Til disse kam-
pe forventer vi at kunne stille med et 
noget stærkere mandskab end i Løjt, 
så vi er optimister! 

Carl Erik Rasmussen 

For at forbedre resultaterne for NB’s Masters 
foreslår Carl Erik at modstanderne skal score i 
det lille mål og NB i det store! (Citat E.N.)    

Superveteraner 
Ikke meget bedre gik det for superve-
teranerne. Holdet ligger på en 8.plads 
efter 16 kampe med 17 point og en 
målscore på 35-32. 
Det var stillingen med 2 kampe tilba-
ge i turneringen.  

Vi har spillet 16 kampe, og det er kun 
blevet til 3 sejre og 4 uafgjorte. Det er 
ikke noget at prale af. Vi har dermed 
kun skrabet 13 point sammen og 
mangler endnu 2 kampe. 
Vort spil har ellers været rimelig godt, 
men jeg tror heldet er udeblevet en 
smule, så vi giver den en skalle igen. 

Gunnar Carl 



16

NB-DAGEN 
Lørdag den 4. juli, mødte børn og forældre forventningsfuldt op til afslutning 
på sæsonen. Sommerafslutningen begyndte i dejligt solskin, og bød på 
blandt andet skud og kast på mål. Der skulle en hel del forsøg til inden vin-
derne kunne kåres. I yngste klasse og med 6 træffere ud af 6 mulige (3 skud 
og 3 kast) blev det Mads Peter Østergaard, der stolt kunne hente sin præmie. 
Anden præmien gik til Lars Moldt. I ældste klasse blev vinderen Kevin Wer-
ner og andenpladsen gik til Line May. 
 
Ud over spændingen ved kåringen af "årets spiller", havde også U11 drenge-
ne en lille overraskelse med. Alle 22 drenge havde samlet ind, og overrakte 
"tak for en god sæson" gaver til deres træner-trio; Jesper Kirkegaard, Ejnar 
Hansen og Kim Hansen. 
 
En god eftermiddag, hvor såvel forældre som børn hyggede sig, og fik ønsket 
"god sommer". Næste år håber vi, at flere har lyst til at være med og derved 
styrke sammenholdet i klubben. 
                                                                                                                        Lis Schmidt 
 
I det følgende et par billeder fra arrangementet.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                  
 
 
 
 
 
 

 
  

17 
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Nyt fra Club 22  
Fredag den 4.september blev der afholdt Kulturnat  i Nordborg hvor Club 22 
var repræsenteret med et større arrangement ved Restaurant FRIENDS.  
Vi gjorte reklame for Nord-Als Boldklub med en ”stand” under et partytelt, 
hvor der var en konkurrence på et elektronisk sparkebræt, en sparkekonkur-
rence for småbørn, en gættekonkurrence, en fotogalleri med ca. 50 store fo-
tos fra NB’s klubliv, samtidig skulle der passes en ølvogn på gaden. 
På trods af det elendige vejr havde vi under hele arrangementet mange be-
søgende i teltet og ”forretningerne” blev flittigt brugt. 
Der skal lyde en stor tak til alle som hjalp ved dette arrangement. 

Borgmesteren viste storform ved NB’s sparkebræt under kulturnatten 

I weekenden 21.-23.september var 20 
personer i Hamburg , hvor vi boede på 
et hotel på byens berømte Reeper-
bahn i St. Pauli. 
Vi var på Havnerundfart, Byrundfart, 
Panoptikum, DOM (nordens største 
folkefest), så en fantastisk fodbold-
kamp mellem St. Pauli og MSV Dui-
burg, og alt det med pragtfuld vejr. 
Simpelthen en kanon tur! 
Interesserede kan se mere om turen 
på www.123hjemmeside.dk/club22 

Som bekendt er året 2009 et jubilæumsår for Nord-Als Boldklub. Foreningen 
er 40 år gammel og støtteklubben Club 22 har eksisteret i 30 år. 
Vores runde fødselsdag fejrer vi med en Jubilæumsfest  den 14.november. 
                                                                                                                   Peter 
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DBU's fodboldskole 
i Nordborg  
Dette års fodboldskole blev afviklet i 
uge 31 og der deltog i alt 64 spillere 
med 41 drenge og 23 piger i alderen 
fra 8 - 13 år.  
 
Der var 34 spillere fra N.B. og resten 
kom fra områdets øvrige klubber  
 
Årets tema for fodboldskolen var 
"Spil dig på landsholdet" og hver 
dag skulle spillerne træne en be-
stemt færdighed eks. vendinger, 
finter eller indersideafleveringer. 
 
Onsdag eftermiddag var der besøg 
fra SønderjyskE, hvor de 2 superli-
gaspillere, Jesper Jensen og Chris 
Sørensen, fortalte lidt om livet som  
spiller i superligaen og de 2 sluttede 
af med at udlevere fribilletter til su-
perligakampen mod FC Nordsjæl-
land.  >>> 
 

Birger og Søren havde som sædvanlig 
styr på alt under Fodboldskolen, som 
blev afviklet på Nord-Als Idrætscenter 
og i NB’s klubhus. 
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Ansvarlig redaktør 
Skribent, NB generel 
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: Peter Glock 
: Jens Hansen 
: Jesper Thomsen 
: Ib Anthony 
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peterglock@sport.dk 
jens@danbonet.dk 
jesper_thomsen@danfoss.com 
ibanthony@mail.dk 
xpost@sport.dk 

Nord-Als Boldklub’s klubblad 

NB takker alle trænere, hjælpetrænere og 
øvrige for indsatsen denne uge og håber, 
at vi ses igen i 2010.  
Til fodboldskolen i 2010 vil vi igen ansøge 
om en uge uden for industriferien, men kan 
dog ikke love noget eftersom skolerne skal 
fordeles over alle 6 uger. Vi kender dog 
ugen for 2010 omkring midt i december og 
vender snarest tilbage med yderligere op-
lysninger. 
                                                 Anders Ebsen 


