
Arldv-Portalen på banen
PRÆSENTATION.- Nord~ls Boldklub har samlet artikler
og fotos fra klubbens mere end 40-årige historie.

mand Peter Glock som primus klubhuset, hvor medlemmerne
motor gik gruppen i gang med så kunne gå på opdagelse, men
arbejdet. Det meste af demere ret hurtigt stod det gruppen
end 1% år er arbejdet foregå- klart, at det ville være smart
et på Nordborg Bibliotek, hvor' at lave en elektronisk portal,
gruppen i efteråret 2010fik til hvor alle kan gå ind og kig:
huse grundet en stor ombyg- ge. Projektet fik navnet Nord-
ning af klubhuset. • Als Boldklub's Arkiv-Portal,

og med Hugo de la Motte som
Elel<tronisk portal en utrættelig scanner af de
Det var oprindelig meningen mange dokumenter ogfotos og
at samle materialet i mapper i Peter Glock som ihærdig boss,

1
'-som samlede alle trådene, kom
der ligeså stille og roligt facon
på tingene. '
Der blev arbejdet henimod

at fremlægge Arkiv-Portalen
for de interesserede i slutnin-
gen af april 2012,efter at alle
demange dokumenter, 'som ik-
ke blev medtaget i den elektro-
niske udgave, var arkiveret i
en række mapper oganbragt
i et skab.

AF CARL ERII{ RASMUSSEN ter Glock, Hugo de la Motte,
Bent Riemer, Bent Enghoff,
Christian »Geggan« Jørgen-
sen og Carl Erik Rasmussen
ogblev i midten af 2010nedsat
af klubbens bestyrelse.
Formålet var at gennemgå

demange dokumenter ogfotos,
som havde samlet sig imapper.
Opgaven var naturligvis inte-
ressant for de garvede NBere,
og med den tidligere klubfor-

NORDBORG: Søndag var dagen,
hvor gruppen bag Nord-Als
Boldklubs nyskabelse, Arkiv-
Portalen med et hav af artikler
og fotos fra klubbens mere end
4O-årigehistorie, kom på banen
med deres projekt. Præsenta-
tionen fandt sted i klublokalet.
Portal-gruppen består af

seks mangeårige NB'ere, Pe-~
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NB's historie på nettet
I Nord-Als Boldklub har en
projektgruppe under ledelse
af Peter Clock gennem et
par år arbejdet med at få
klubbens historie sorteret og

arkiveret.
En væsentlig del i dette

arbejde er en web-baseret
portal, hvor fotos, dokumen- '
ter og kuriositeter vil være

Et hold Nb'ere på en bjergskråning i Norge, dengang langt h4{, vfl! r:,t,.;"
must. Billedet er et blandt mange på en ny NB web-portal. ' .

Stolt gruppe
Søndag den 22.april kunne en
stolt gruppe med Peter Glock i
spidsen præsentere det færdi-
geværk for en række klubmed-
lemmer med formand Jens
Christian Hansen i spidsen.
Også fritidskonsulent Bjarne
Kjær Christensen var mødt
frem for at få et godt kig på
det projekt, som kommunens
fritidsafdeling hjulpet med et
beløb.

Carl Erik Rasmussen for.tæller om Arkiv-Portalen.

Lederen af gruppen Peter Glock sammen med
scanner-eksperten Hugo de la Motte.

Nu er så det største arbej-
de forbi, men frem til den 1.01.
2014vil der blive mulighed for
at tilføje portalen yderligere
oplysninger fra årene 1969til
2009.
Gruppen forventer, at ad-

skillige med kendskab til de
forløbne 40år vil bidrage med
yderligere oplysninger. 40år er
endda i underkanten, idet der
i portalen er medtaget mate-
riale helt tilbage til 1953.NB
blev stiftet i 1969.Som det blev

nævnt under præsentationen,
er det et ganske unikt værk,
idet ingen klubber i JBU's regi
til dags dato har præsteret no-
get tilsvarende, og vi har der-
for i Nord-Als Boldklub lov til
at være stolt over den nye Ar-
kiv-Portal, der har adressen
www.nb-arkivportal.dk.
På mødet blev der rettet en

tak til alle, der har bidraget til
portalen, til Nordborg Biblio
tek for husly og til kommunen
for penge. uge~",--s~
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