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A/ •
eneralforsamling 2010 i Nord-Als Boldklub
edag den 29. januar 2010 holdt Nord-Als Boldklub sin ordinære generalfor-

samling i NB's klubhus, hvor 40 medlemmer mødte op. De kunne også se
frem til både fællesspisning og den traditionelle lagkage til kaffen. Og begge
dele vakte igen begejstring.
Den tidligere NB-formand Børge Zanchetta blev valgt som dirigent og skulle
dermed styre forsamlingen gennem dagsordenen. Dette hverv havde han
som vanligt fint styr over.
Der skulle denne aften vælges en ny seniorformand, idet Kristian Dreyer er
blevet træner hos senior herrer og dermed ønsker han at koncentrere sig om
dette hverv i senior-sammenhæng. Til posten som seniorformand blev Klaus
Kjærgaard valgt. Han sidder i forvejen i seniorudvalget og har det sidste hal-
ve år været formand hos senior, mens Kristian Dreyer var ude i verden. Såle-
des erstattes Kristian Dreyer med Klaus Kjærgaard i bestyrelsen. >>>



Der var i øvrigt genvalg til:
Kasserer Kurt Nissen
Ungdomsformand Michael Werner
Bestyrelsesmedlem Ken Christiansen
Bestyrelsesmedlem Alfred Hansen
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Som erstatning for Klaus Kjærgaard som valgt medlem
af seniorudvalget havde bestyrelsen foreslået Thom
Jørgensen. Thom er både spiller, træner og leder i klub-
ben, så det er bestemt en aktiv mand. Han blev da og-
så valgt ind uden modkandidater.

NB's bestyrelse 2010:
Formand Jens Chr. Hansen
Kasserer Kurt Nissen
Ungdomsformand Michael Werner
Seniorformand Klaus Kjærgaard
Oldboysformand Erik Raun Jensen
Bestyrelsesmedlem Jesper Thomsen
Bestyrelsesmedlem Anders Ebsen
Bestyrelsesmedlem Ken Christiansen
Bestyrelsesmedlem Alfred Hansen
Bestyrelsessuppleant Ken Wonsyld
Bestyrelsessuppleant Jesper Kirkegaard Lagkagen vakte igen begejstring!

Forventninger til forældre og medlemmer
"Jeg håber, at vi ved fælles hjælp kan gøre NB endnu bedre. Som man kan
se, er der nok at tage fat i. Kun med aktive spillere og forældre kan vi løfte
denne opgave. Lad dette blive en opfordring til at sige ja, når du bliver spurgt,
om du kan hjælpe din klub eller din træner. Men det vender jeg nok tilbage
til."
Sådan sluttede min nytårshilsen i sidste nummer af bladet.

Nu er klubbens generalforsamling overstået og bestyrelsen og jeg skal i ar-
bejdstøjet igen. Derfor er det naturligt, at jeg følger op på ovenstående. Ikke
fordi jeg tror, at nogen overhovedet ville stille mig til regnskab for en mang-
lende opfølgning. Men simpelthen fordi jeg mener, at processen er vigtig - ja,
det er en forudsætning for at få flere involveret i klubben.

Jamen, hvad forventer vi så af jer?
- At man er loyal overfor klubbens målsætning og holdninger.
- At man indgår i en positiv dialog med bestyrelsen og trænere til udvikling af

klubben.
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- At man bidrager til løsning af even-
tuelle problemer eller uoverensstem-
melser.
- At man udviser ansvar overfor de
lokaler og redskaber, som klubben
stiller til rådighed.

Sådan kunne det godt være stillet op
- sikkert med flere ord og sikkert med
flere forventninger.
Det er dog mere enkelt:
Det handler bare om, at man holder

godt orienteret, og at man i det
mindste ikke helt ukritisk og pr. auto-
matik melder fra, når klubben eller
træneren har brug for en hjælpende Jens Hansen på generalforsamlingen 2010
hånd.

Når jeg ved forskellige lejligheder har hørt om den manglende opbakning fra
medlemmer og forældre, så har det været fremført, at en af de overvejende
årsager simpelthen er, at man aldrig er blevet spurgt om at hjælpe. Når dette
er tilfældet, så er løsningen jo meget simpel.
I bliver selvfølgeligt spurgt.

Hvordan og hvornår - det finder vi i bestyrelsen helt sikkert ud af. Vi har jo en
hjælpebank, som i denne sammenhæng kan komme i spil!

Dette til gavn for din klub, dit barn og dit hold - og også for en selv.

Jens Chr. Hansen
Formand Nord-Als Boldklub

~.trt,,;:.,._ Lederpris 2009
L-! til NB'er
Den 3.12.2009 blev Frøs lederpris for
Sønderborg og omegn uddelt.
Prisen gik til Peter Glock fra Nord-Als
Boldklub og blev overrakt af filialdirek-
tør Hans Vigen Hansen.
Sparekassen støtter med Lederprisen
de mange frivillige ledere i sparekas-
sens lokalområde, som gør en meget
stor og dygtig indsats til stor glæde for
alle. Deres arbejde er forudsætningen
for et rigt forenings- og kulturliv.
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Finanskrise eller blot opdragelse ...
af både børn og forældre

NN: "Kan det passe, at NB ikke har råd til drikkedunke?"

Jens: "Ja, det kan det godt.
Hvis dunkene er blevet ødelagt eller bare er forsvundet"

NN: "Jamen, vi betaler da kontingent!"

Jens: "Og det er godt. Men derfor skal vi ikke stille disse drikkedunke til rå-
dighed. Men det har vi gjort i mange år, og det er heller ikke kun et spørgs-
mål om penge. Det drejer sig mest om bøvl og hygiejne. Kort sagt - forsvund-
ne, ødelagte og ikke altid lige lækre drikkedunke"

NN:"Det kan da ikke være rigtigt, at børnene ikke kan få noget at drikke!" '"

Jens:"Spillerne kan selv medbringe en drikkedunk (evt. med navn på). Så er
man selv ansvarlig for, at dunken er ren, i orden samt tilstede ved kamp eller
træning. Så er sagen jo klaret.
Mange spillere medbringer selv deres drikkedunk. Og det synes jeg er en
god løsning. Hvis man har svært ved at finde ud af at medbringe en dunk, så
er der som regel en vandhane. Og som regel kan der drikkes fra denne.

Det forhindrer ikke, at trænerne i en afdeling kan lave en fælles ordning om
drikke-dunke. Hvis spillere og træner er indstillet på at løse dette i fælles-
skab, er der ingen problemer i det. Det er først et problem, når man mangler
sine dunke. Men så kan man jo bare selv supplere!

Men budskabet i dette er, at det selvfølgeligt er helt legitimt for en træner et-
ler holdleder, at bede spillerne selv
sørge for at medbringe en drikkedunk.
Man kunne jo evt. skaffe holdere, så
de medbragte drikkedunke kunne stå
godt og hensigtsmæssigt"

NN:"De bliver da også ødelagte"

Jens:"Jamen så må man jo bare und-
være en holder. Så står drikkedunken
på græsset!"

NN:"Jeg synes stadigvæk, at det er for
dårligt!"

Jens:"Det er muligt. Men det er i sid-
ste ende problemløst for træneren.
Og det er vigtigt for en træners arbejdsglæde. Men snak da med de andre
forældre. Så finder I nok en løsning!"

J. H.
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Støtter NB og NH's ungdom

Sportens udsendte medarbejder har truffet formanden for Fest-I-By-
komiteen, Poul Lyngkilde midt et travlt forår med forberedelserne til dette års
FEST-l-BY.

"Har I nogle nyheder i år?", - spurgte
vi Poul Lyngkilde om.
"Ja vi forsøger jo at forny os hvert år,
selvom mange af de gode traditioner
er værd at værne om.

Til Damefrokosten har vi i år f. eks.
valgt en fransk menu med mange
spændende retter, og til herrefroko-
sten har vi valgt en mere traditionel
sønderjysk menu bestående af sild
efterfulgt af Skipper Labskovs.

Til deltagerne i Hyggeeftermiddagen •••••
om lørdagen serveres Wienerschnit-
zel med brasede kartofler og smør-
sovs. Og så må vi jo ikke glemme det
gratis sildebord om søndagen, som
plejer at samle rigtig mange gæster.

Det nye islæt sidste år var jo Sø-
løbet, som går hele vejen rundt om
Nordborg Sø, ca. 7,5 km. som kan
tilbagelægges på under en halv timer,
hvis man er hurtig på fødderne.

Men alle, som kommer i mål får et
diplom og endvidere en gratis ring ri-
derpølse og en øl eller en vand. Sid-
ste år afvikledes løbet om søndagen,
men i år starter FEST -I-BY faktisk
med dette løb, for det finder allerede
af sted om torsdagen, - hvilket skyl-
des, at der om søndagen foregår en
del andre løb i området.
»> Billederne i denne artikel er fra Fest-i-by 2009
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Og når vi nu er ved torsdagen, så
åbner vi FEST-I-BY-boderne
kl. 16.00, hvor man kan komme og få
sig en fyraftensøl og en pølse.

Torsdag aften er der et stort diskotek
i det store Festtelt.
Fredag afholdes damefrokosten og
lørdag er der Hyggeeftermiddag for
de lidt ældre med Richard Ragnvald
som solist og om aften Herrefrokost.

Lørdag aften er der musik og dans i
Festteltet, det er "Men in Black" som
spiller.

Søndag eftermiddag kommer
Rasmus Klump på besøg og han har r::, ~~

små overraskelser med til børnene.
Samtidig går Sønderborg Pipes and
Drums rundt på pladsen.
Så alt i alt, synes jeg vi har fået lavet
et flot program for FEST-l-BY 2010"
slutter Poul Lyngkilde.

Sven Erik Frederiksen

Konti ngentsatser 201 O
Nedenstående satser blev vedtaget på generalforsamlingen i januar 2010.

Afdeling Årskontingent (kr.)

U6 - U? 100
U8 - U9 450
U10 - U19 650
Senior kvinder 650
Senior herrer 1050
Oldboys 650
Masters 165
Passive medlemmer 150

I den sammenhæng er det værd
at slå fast:
Det er biftigt at spifte fodbold i
NB - uanset om der sammenli _
nes med andre klubbers kontin-
gent efter om man bare sam-
menligner med, hvad man efters
sådan bruger af penge på for-
brug.
Hvordan opkrævningen frem-
over vil foregå, er ikke helt fast-
lagt endnu. Men der arbejdes
på en simpel PBS-Iøsning.

Her er der også tænkt på at dele kontingentet op (ex. halvårlig opkrævning).
Men som sagt - den endelige løsning følger.

Bestyrelsen
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Nyt fra Club 22
Vi afholdt vort sidste kvartalsmøde på Lokalhistorisk Arkiv i Nordborg med
perfekte rammer for et hyggeligt og lærerigt arrangement med lidt "officielt"
og meget hygge.

Mødet startede dog noget trist da vi
mindedes vor gode kammerat Thor-
vald Rasmussen, som afgik ved dø-
den den 23. november 2009.
Thorvald var medlem af Club 22 fra
stiftelsesåret i 1979 frem til 1987.
Før denne tid har han i 3 år været
NB's 1. holdtræner, klubbens konsu-
lent i 5 år og en god træner for for-
skellige hold i Nord-Als Boldklub.
I 2007 blev han igen medlem af Club
22 og deltog i næsten alle vores ar-
rangementer, selvom han havde et
meget svært handicap. Han var også
en ivrig og glad deltager på vores ture "ud i det blå med Club 22".

Fra den officielle del af mødet (generalforsamlingen) kan der nævnes følgen-
de:
Klubben aktiviteter foruden kvartalsmøderne har været de ugentlige ture un-
der mottoet "ud i det blå med Club 22", hjælp til Damefrokosten under Fest-i-
by og deltagelsen i festugen s "hyggeeftermiddag", weekendophold på St.
Pauli, aktiv deltagelse i byens Kulturnat med en "NB-stand", jubilæumsfest
"30 år Club 22" på FRIENDS og deltagelsen i Julemærkemarchen.

I år vil vi igen deltage i Fest-i-by's
"Hyggeefterm iddag" og lave en "stor"
sommerfest, hvor vores damer også
inviteres til.
Desuden arbejdes der med at byde
medlemmerne "noget maritimt" i løbet
af foråret eller sommeren.
Men den første aktivitet er selvfølgelig
starten af "ud i det blå med Club 22,
som mange glæder sig til.

Der har også været et par valg på
dagsorden.
Så blev Per Petersen valgt som klubbens ny kasserer og hans forgænger
John Larsen fik en stor tak for mange års virke på dette job. »>

Rundvisning efter mødet
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Der var genvalg til Bent Riemer (protokolfører) og Anders Ebsen (revisor).
Et nyt medlem skulle også vælges, og her "faldt" valget på Thorsten Sacha.

Efter den officielle del af mødet og spisningen var der rundvisning på museet
og der blev vist en gammel film fra Nordborg, som blev godt suppleret med
kommentarer fra Erik Manthei og andre "gamle" Nordborg drenge.

Det næste kvartalsmøde afholdes i NB's klubhus fredag den 7. maj kl. 19.00
Peter Glock

Skole Cup 2010 med 111 tilmeldte hold
Fredag 19. marts fløjtes Skole-Cup 2010 i gang.
Det bliver en lang weekend i Nordals Idrætscenter hvor der skal spilles ikke
færre end 216 kampe inden alle vindere er fundet.

Fredag fra 16.30 til 19.50 er det 7.klasserne der er i aktion.
Lørdag morgen 9.00 starter vi med 2.klasserne, efter fulgt af 1.klasserne
10.50, O.klasserne 13.20 og afslutter dagen med 3.klasserne 16.20 til 20.30.

Søndag morgen 9.00 ser vi som første årgang 4.klasser. Derefter forældre og
lærer fra 12.30, efterfulgt af 5 klasserne 15.30 og 6.klasserne 17.50 til 20.30.

Kig forbi i løbet af dagene og oplev den gode stemning i en fyldt hal.
Michael Werner



Nord-Als Boldklub
Indbyder til

Sportigan Cup 2010
f(WOldboy"',vereraoer; Supecrv.!!'t~~r og '·ll!sters.

Nye merJlfJnmgr er qgs# æikoæ"Ø l

Lørdag den 13. marts, 14-16
I Nord-A!s Jdrætscenter

Mød op f Jdubhuset 1:1. 13:3D
KL 14:00 starter turneringen
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Nyheder
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Se lit holds. trQgMl t4

SkoIewp 2010
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lO.fceb 2010

Damerne til regionsfnale i HeQlllS Halen

SOndaod. 7. ftlxUllfkl. 7.00kM~viafs~ bI~-liusHolst!dh~ ved

SPORTIGAN GUP - i år den 13. marts G/ub 22 set med en kunstners øjne

OBU's fodboldskole hos NB afholdes i uge 27.
Tilmelding fra den 10. marts via BilletNet

Stof til SPORTEN kan afleveres til redaktøren via e-mail, NB's
hjemmeside, "boksen" iklubhusets skab eller privatadressen

Midthaven 25. Deadline oplyses på NB's hjemmeside
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Husk NB's Lottospil onsdag klo18.30

Havnbjerg skoles aula

Lidt om U-15 pigerne
Vi var i søndags den 7. februar til Regionsmesterskab i Holsted.
Vi spillede 3 indledende kampe, som endte med sejre i alle tre kampe. Der
kom vi direkte i semifinalen hvor vi mødte Vejen som spiller i mesterrækken
11 mandsfodbold. Dem sejrede vi over 4-2.
Så kom vi i finalen, men der tabte vi i de sidste sekunder mod Svenstrup.
Men alt i alt var det er rigtig god dag, taget i betragtning af at vi kun havde 4
piger med.
Vores 2. plads gav os kvalifikation til Jysk mesterskab i indendørsfodbold
som bliver afholdt den 6.-7.marts i Pandrup.
Michael Erdman

Arkivfoto U15 piger juni 2009



Indendørssæsonen U-13 Drenge
Indendørssæsonen er forløbet rigtig godt. Der har været et godt fremmøde af
spillere, og stemningen blandt drengene har været meget positiv.

Vi har haft et hold med i indendørs turneringen (U-13drenge). Jeg meldte
holdet til i B-rækken, da jeg her regnede med, at vi ville møde jævnbyrdige
hold. Da jeg så holdene i vores pulje kunne jeg se, at vi var kommet i pulje
med bl.a. Åbenrå (A), Haderslev (A), 2 hold fra Midtals, 2 hold fra Egen og
Hørup/Lysabild.

Men selvom puljen så stærk ud, klarede drengene sig flot. De kæmpede og
everede en god indsats, og det resulterede i nogle sejre. Nogle af kampene

• blev kun tabt med en enkelt pind (mål). Godt gået drenge!
Vi har haft 3 hold med til Svenstrup Julestævne, 2 C-hold og 1B-hold. B-
holdet vandt og de 2 C-hold klarede sig flot.
For mange af spillerne på C-holdene, var det første gang de skulle i aktion.

Den 27. februar deltog B-holdet i Dybbøl Cuppen. Her blev vi puljevinder. I
kvartfinalen vandt vi 5-2 over Feltsted, men i semifinalen måtte vi se os be-
sejret af Løjt, som vandt kampen 4-3. Rigtig træls, da vi var klart det bedste
hold. Men et par dumme fejl kostede os sejren. ØV!

Tak for en god indendørssæson.
Lars Mø/lerskov og Mads Kirkegaard

•
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Indendørs sæsonen 09/10 lakker mod enden
Ug drenge ser tilbage på mange gode og spændende timer/ kampe, og den
konstante udvikling bevæger sig mere og mere fra "bisværm" over til velover-
vejet opspil eller flotte kombinationer.

Vi (Lars Tonnesen og jeg) begejstres ved hvert gennemspillet angreb/opspil,
eller en spiller som opsnapper en aflevering ved at læse spillet, eller en uven-
tet god aflevering.
Omvendt fornemmer vi, at drengene vil mere og mere - de lugter "guld", og
udviser stor vindermentalitet, men også stor skuffelse, når det nu var lige ved
og næsten. Ros for flotte afleveringer og god indsats er i orden, men Ug ræk-
ken har vist sig utrolig tæt, hvilket har resulteret i mange gode kampe, såvel i
turneringen som til stævner.
En fast stamme på 11-12 spillere, som altid møder op, ud af en spillertrup på
godt 24 spillere, og en god forældre opbakning, er et solidt fundament for
årgangen, og noget vi virkelig kan bygge videre på.

Vi ser meget frem til udendørssæsonen, og især at spille 7-mands efter som-
merferien, og så forhåbentlig "høste" en del pokaler i næste indendørs sæ-
son.

Hans Jørgen Hansen
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Senior damer
Søndag den 7. februar kl. 7.00 kørte vi
af sted til Medius Holsted hallen ved
Vejen hvor vi skulle spille regionsfina-
le i indendørs fodbold.
Vi var meget spændte på hvilke hold
vi skulle møde, og om vi kunne leve
op til dem.
Den første kamp gik knap så godt
hvor vi tabte. Men de to efterfølgende
havde vi fået gejsten op igen, og dem
vandt vi så.

Dog den sidste kamp var heller ikke for god. Det endte så med vi lå på en
delt 2. plads, men det blev så afgjort at det var de andre som fik medaljen da
de var bedst i den indbyrdes kamp.

Men vi er meget tilfredse med en 3. plads og stolte over vi overhovedet er
kommet så langt.

Pernille Wind

Nyt initiativ i NB
Kort før jul indkaldte vor formand inte-
resserede til et orienterede møde om
opstart af en arkivgruppe. Hvad er så
det?
Jo, NB har igennem sine 40 år fået
oparbejdet et kæmpearkiv, som dels
ligger i klubhuset eller ude omkring
ved forskellige personer.
Formålet med en arkivgruppe skulle
så være, at få samlet al denne doku-
mentation, få den gennemgået og
lagret elektronisk.
På mødet meldte 6 interesserede per-
soner sig og de er: Peter Glock, Hugo
de la Motte, Geggan, Bent Enghoff,
Carl Erik Rasmussen og Bent Riemer. En flok garvede NB' ere som har et
indgående kendskab til klubben gennem alle 40 år.

Et billede som med sikkerhed er at finde
iklubbens nye "Historieportal"
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.S~EUDANFOSS
Gruppen har nu konstitueret sig og er gået i gang med at formulere en op-
gavebeskrivelse og finde elektroniske modeller til lagring af alt dette stof.
Den model vi beslutter os for, skal være enkel i sin opbygning og nem at

I etjene.
Et kæmpe arbejde venter os, vi har taget imod udfordringen og vi løser den.
Vi vil løbende informere om vort arbejde her i sporten, og skulle nogen have
interesse i at se hvad vi laver eller aflevere noget man har liggende og som
omhandler NB, så er vi at finde i NB' s klubhus hver torsdag kl. 15.00 i lige
uger i de sandsynligvis næste 2 til 3 år.

Æresmedlemmer i NB
På en væg i klubhuset finder vi billederne af Nord-Als
Boldklubs 8 æresmedlemmer. Disse hædersfolk
hænger lige ved siden af pokalskabet og supplerer
dermed fordums titler og sejre.

Senest er Peter Glock kommet "på plads" i rækken af
æresmedlemmer.
Når du er i klubhuset, så tag endelig et kig på æres-
medlemmerne. De er gode repræsentanter for NB's

_ irke i de foregående 40 år.

NB's æresmedlemmer er i øvrigt (fra oven): Verner
Pedersen, Peter Hansen, Per Søndergaard, Christian
"Gegan" Jørgensen, Carlo Meyer, Verner Petersen,
Peer Christiansen og Peter Glock.

øverst til venstre hænger et foto fra 1994 af alle NB's
formænd.
Du kan også finde æresmedlemmerne på NB's hjem-
meside. Disse ligger under menupunktet
"Bestyrelsen", hvor du finder "sitet".

Jens Hansen

Bent Rimer
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Det er ikke så længe siden!

Ny sponsor til U15 drengene
AV-Connection har nogen flotte T-shirt som de har sat 3
stk. på som præmier i en lille konkurrence som alle med til-
knytning til NB kan deltage i. Du skal blot gå ind på NB's
hjemmeside www.nordals-boldklub.dk og svare på det
stillede spørgsmål.

(SP;!RTEN)
Ansvarlig redaktør : Peter Glock 74453179 peterglock@sport.dk
Distribution : Ib Anthony 74450500 ibanthony@mail.dk

: Benny Jørgensen 60173180 xpost@sport.dk

Foto J6!?Per Thomsen


