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Flot afslutningsfest på_Nord-Als
I ÅRETS NB: Traditio-
nen tro sluttede
Nord-Als Boldklub
sæsonen af med en
stor fest .

NORDBORG: Knap halvanden
hundrede medlemmer af
Nord-Als Boldklub var for-
leden til afslutningsfest på
Hotel Nørherredhus. Her var
der pyntet op i klubbens røde
og sorte farver,og de mange
-gæster kunne i festsalen dels _
mødes med "familien NB"og
dels hylde de mange "Årets
BN'er". Alle afdelinger var
godt repræsenteret, og som
sædvane blev festen afviklet i
højt humør og med god stem-
ning. Programmet og ram-
merne stod bestyrelsesmed-
lemmerne Alfred Hansen,
Ken Wonsyld, Kristian Drey-
er og Ken Lyngkilde Christi-
ansen for.Musikken blev
denne gang leveret Jørgen
Anker. Uddeling af pokaler
mv. gav følgende kåringer:

Årets NB'er 2014blev Knud - ved arrangementer i NB regi.
Asmussen, der er holdleder Således har. Knud været
for klubbens serie 5hold, en hjælper til samtlige afholdte
post som klubben i en del år arrangementer i NB regi i
har gjort en stor indsats for 2014.Derudover har Knud
at få besat. Derudover har endnu ikke sluppet spillet på
Knud igennem sit "NB-liv" banen helt, da han stadigvæk
været ungdomstræner for er 'aktiv på klubbens superve-
flere årgange, han er en teran hold. Faktisk har Knud
flittig dommer ved ungdoms- spillet på samtlige hold i
kampe, Skolecupog NB's . oldboys afdelingen, med
Pigecup og han melder sig undtagelse af masters.
altid som frivillig hjælper

Knud Asmussen blev Årets NB'erved afslutnings-
festen. Asmussen er et rigtigt klubmenneske
med stor kærlighed til foreningslivet og fodbol-

. den. Foto: Nord-Als Boldklub

Kim Hansen blev Årets Seniorspiller og hædret
som sådan på Nord-Als Boldklubs afslutning-
fest. Foto: Nord-Als Fodboldklub -

Årets Seniorspiller 2014 - Efterår. Kim Hansen.
Årets Kvindespiller 2014 - Efterår. Mette Behrendtz,
Sæsonens fighter NB Serie 3: Bo Larsen-Ledet
Sæsonens fighter NB Serie 5: Albert Dugaj.
Sæsonens fighter NB Kvinder. Rikke Munk.
Årets spiller 2014 NB Oldboys: Mogens Christian Nielsen.
Årets spiller, 2014 NB Superveteraner. Torsten Sascha.
Årets spnler 2014 NB Masters: Helge Rudbeck.


