
Her ses nogle hædrede ledere. Alfred er
gået på knæ af bar benovelse.

Her ses årets Masters-spiller Helge Rudbeck
og holdleder Bent Riemer.

NB.familien skrap til at feste
AFSLUTNING. Oprykningen til serie 2 gjorde afslutningsfesten i NB endnu festligere.
AF CARL ERII< RASMUSSEN Spæl<ket med traditioner

Den årlige fest er spækket med
traditioner, hvilket formanden
da også fik nævnt, men netop
derfor er festen sikkert også så
populær. Man ved, hvad man
går ind til.

I<åringerne
Fra kåringerne skal her næv-
nes følgende: Årets Seniorspil-
ler hos mændende blev Mar-
tin Hansen, og årets Old-Boys-
spiller blev Martin Christen-
sen. Hos damerne blev Joy
Jensen kåret til årets spiller
og Mette Jepsen fik titlen som
årets Fighter.

For Joy kom kåringen gan-
ske uventet men meget glæde-
lig, og til oplysning skal det

sæson har Mette vogtet målet.
- Titlen som årets veteranspil-
ler måtte Kim Olsen og Car-
sten Schwaermer pænt dele
broderligt mellem sig, og som
superveteran kåredes den ik-
ke tilstedeværende Jesper Kir-
kegaard.

De helt gamle drenge, Ma-
stersspillerne, havde fundet

NORDBORG: For godt en uge
siden sørgede de unge NB'ere
med oprykning til serie 2 for
den perfekte ramme til freda-
gens store afslutningsfest på
Restaurant Friends i Nord-
borg. Stedet,

Velkomsten stod formand
Jens Hansen got, og så var
det ellers betroet Kenn Won-
syld at sørge for at kæde af-
tenens mange begivenheder
sammen. Et job han klarede
med bravour. .

Aftenen igennem sørgede
Dusko Milovie for god musik,
hvilket især de lidt ældre af
festens 116 glade gæster var
meget begejstrede for.

Tre unge piger nød vist den gode mad. Til venstre se Sabine
Paulsen, Christina H. Michaelsen og Mette Jepsen.

nævnes, at Joy spiller i forsva-
ret og er 19år med en ca. syv-
årig karriere bag sig. For den
den 23-årige Mette var det 3.
gang, hun modtog en hæders-

------------------------, bevisning for en god indsats.
.Som en rigtig all-round spil-
ler har hun i sin lange tid som
NB'er spillet alle pladser på et
fodboldhold. og i den forløbne

www.nordborgby.dk

Fra venstre Kim Olsen, Carsten Schwaermer, årets
veteran spillere samt lederen Jesper Thomsen.

frem til Helge Rudbeck, og det
var et godt valg af den lidt yng-
re men stadig hurtige spiller.

Der var naturligvis også
hæder og hyldest til trænerne
i de forskellige klubafdelinger
samt til en række personer, der
alle har ydet en vigtig indsats
til gavn forNB:

Lars Arets NBer
Så var det tid for formand
Jens Hansen til at kårets årets Stor check
NB'er. En meget ærefuld hæ- - Klubbens sponsor, Torsten
dersbevisning. Efter nogle vel- Sasha overrakte under stort bi-
valgte ord blev Lars Møller- fald formanden en dejlig stor
skov kaldt frem under stor check, hvilket Jens kvitterede
applaus fra publikum. Lars for med en. stor tak.
har i en lang årrække bestridt Resten af aftenen gik med
mange poster udover selv at det traditionelle amerikanske
spille fodbold.Hans hverv som lotteri, hvor nogle blev glade
ungdomstræner for de mindre og de fleste skuffede. Sådan
børn passer han pefekt, lige- er det bare. Sidste afdeling
som det arbejdsfyldte arbej- af festen foregik på dansegul-
de som materielforvalter af vet samt ved baren.
klubbens mange trøjer, bolde Seflere billeder på www.din-
og mange andre effekter kræ- .by,dk!sønderborg

ver meget tid.
At Lars så også sammen

med sin søde kone Jaqueline,
også en populær skikkelse i
klubben, har sørget for en
fin videreførelse af Møller-
skov-navnet i Nord Als Bold-
klub med deres tre dejligebørn
Marc, Freja og Michelle, alle"
aktive fodboldspillere, skal
med her. .


