
Søren Sørensen blev ”Årets NB’er 2010” 
 

Søren Sørensen har i mange år været en af klubbens store ressourcer som 
leder, træner og hjælper. Søren er altid glad og positiv. Og sådan udfører han 
også hvervene i klubben. Som leder af klubbens fodboldskole bidrager han til, 
at mange børn og unge får en positiv oplevelse med fodbolden og med Nord-
Als Boldklub. Her har han selvfølgeligt god hjælp af Birger Andersen og An-
ders Ebsen samt resten af hjælperne. 
   
Der er ikke så mange NB’ere, der er kendt i DBU. Søren er med sin mangeåri-
ge kontakt til DBU omkring fodboldskolen, her blevet en kendt og værdsat 

person. Dette kom fint til udtryk, da DBU i forbindelse med fodboldskolens 10 
års jubilæum gav NB mange roser med på vejen – bl.a. havde DBU aldrig 
modtaget en klage over vores fodboldskole. Dette var ret enestående. 
   
 

Søren tager ansvar. Om det er som træner eller som barformand, så har Søren styr på tingene og han for-
venter andre også har det. Er dette ikke tilfældet, så tager Søren affære. Dette ændrer på ingen måde ved, 
at han som udgangspunkt er en rigtig stor hygge-fætter. Og dermed antydes der også, at Søren elsker fæl-
lesskabet - også andre fællesskaber end hos NB.  
  
Søren Sørensen fortjener denne hæder og han kommer nu i godt selskab med andre gode kræfter i NB. 
Han behøver nu heller ikke længere lægge under for, af Jan Wind og Ken Wonsyld kan vifte med den titel, 
når der er dømt drilleri over en øl og en grillpølse. Her er Søren i øvrigt også rigtig kompetent! Vivi har i 
denne sammenhæng helt sikkert også fortjent en stor tak. Selvom det da godt kan være, at hun af og til er 
godt tilfreds med, at vi i klubben kan tage os af Søren.  Et stort tillykke til Søren Sørensen med udnævnel-
sen til ”Årets NB’er” 2010.   
 
Jens C. Hansen, formand  


