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NB dagen 2017 

Nord-Als Boldklub afholdt fredag d. 30. juni NB dagen 2017, hvor den 

danske sommer desværre viste sig fra sin regnvåde side. Regnvejret 

afholdt dog ikke 175 NB’ere fra at deltage og nyde hinandens selskab 

inde i hallen og i klubhuset.  
 

NB dagen er for alle omkring klubben, men primært sæsonafslutning 

for hele klubbens ungdomsafdeling og er dermed en tilbagevendende 

begivenhed, som er imødeset af både spillere, trænere, ledere, foræl-

dre og søskende.  
 

Højdepunktet på NB dagen var da alle ungdomshold på skift blev kaldt 

op, hvor de blev præsenteret og fik uddelt medaljer og pokaler, foran 

et stolt forælder publikum, som ivrigt fotograferede deres glade børn 

og deres trænere.  
 

Ved de yngste årgange var der medaljer til alle spillere, mens der fra 

U10 og opefter blev valgt en årets fighter og en årets spiller pr. år-

gang. Kåringerne var ventet med stor spænding. 
 

Efter kåringerne var der fællesspisning, som foregik i tørvejr  inde i hal 

1 i Nordals Idrætscenter og grillmaden blev tilberedt af klubbens frivilli-

ge hjælpere.   
 

NB dagen blev endnu en gang en hyggelig dag og aften i NB-familiens 

skød, hvor alle nu nyder ferien og ser frem mod den kommende sæ-

son.  
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Adresseændring 

Så husk at meddele  

det til NB 

Dette gøres til 

miw@mwerner.dk 



Efterårssæsonen er i fuld gang 

Jeg håber at I alle sammen har haft 

en rigtig god sommer. Vejret har 

ikke været prangende i sommers 

og det er det heller ikke for tiden. 

Heldigvis spilles der fodbold allige-

vel i NB og for tiden kommer der 

flere børn og unge til. Specielt i de 

yngste årgange er der fremgang. 

Det er meget glædeligt og for mig 

at se og det vidner om at det er 

sjovt og lærerigt at spille fodbold i 

NB. Flere spillere fordrer også flere 

trænere og ledere. Det har bl.a. 

betydet at der henover sommeren 

er kommet nye ledere til omkring 

ungdomsholdene, hvilket også vid-

ner om at lysten til frivilligt arbejde 

lever i bedste velgående. Dog har 

vi altid brug for flere hænder, så 

har du tid og lyst til at give en 

hånd, så meld dig endelig. 
 

Sommerferien var knap slut før vi 

endnu en gang skulle afholde NB´s 

Pigecup. Stævnet måtte desværre 

denne aflyses pga. for få tilmeldin-

ger. Det er naturligvis rigtig ærger-

ligt, specielt nu hvor pigefodbolden 

efter den danske EM succes er på 

sit højeste, men vi skal også kunne 

se os selv i øjnene og levere et or-

dentligt stævne og det var ikke mu-

ligt i år. Der arbejdes nu på hvor-

dan vi kan gøre NB’s Pigecup mere 

attraktivt og om det skal forsøges 

igen i 2018.  

 

Efteråret byder også på Skolecup, 

som afvikles fra d. 27-29. oktober. 

Skolecup arrangeres igen i samar-

bejde med Nordals Skolen, som vi 

forvejen samarbejder med omkring 

Fodboldlinjen på Nordals Skolen.  
 

Det er igen Beth Jensen som er pri-

mus motor for stævnet. Nordals 

Skolen putter for tiden ressourcer i 

planlægningen og vil desuden stille 

med elever og lærere, som frivillige 

hjælpere til stævnet. Piger som del-

tager ved Skolecup 2017 og som 

efterfølgende melder sig ind i NB, 

vil få et halvt års gratis kontingent. 

Denne forsøgsordning vil forhåbent-

lig animere flere piger til at spille 

fodbold i NB.  
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Formanden har ordet 

Fortsættes på næste side>>> 



Formanden har ordet 
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I år støttes Skolecup af IP Nielsen 

fonden med hele 10.000 kr., hvilket 

jeg glæder mig meget over. Det er 

dejligt og vigtigt at lokale fonde 

støtter op om vores initiativer for 

lokalområdet og det betyder at vi 

kan levere et super godt produkt i 

form af et velorganiseret stævne 

med gode præmier. Jeg glæder mig 

til Skolecup 2017! 
 

Efteråret byder også på NB afslut-

ningsfest, som igen i år holdes på 

Nørherredhus og denne gang d. 11. 

november.  

Festen er for alle voksne spillere, 

trænere, ledere, hjælpere og støtte-

medlemmer. Jeg håber vi ses til en 

fornøjelig aften i NB familiens sel-

skab.  
 

Jeg håber at alle er kommet godt i 

gang med eftersæsonen og ønsker 

jer alle gode træninger og kampe. 

Jeg glæder mig til et spændende 

efterår, hvor der som altid vil være i 

gang i den i NB.  

              Jesper Larsen 

   Formand Nord-Als Boldklub  

 

U12 piger mod Hørup 21. maj 2017 



2.750,00 kr. så meget har Støvle-

centralen på nuværende tidspunkt 

overført til Ungdomsafdeling i Nord-

als Boldklub. Pengene er kun et lille 

ekstra plus ved Støvlecentralen, 

MEGET vigtigere er alle de man-

ge fodboldspillere, der er blevet 

hjulpet igennem Støvlecentralens 

levetid. 
 

Små nye spillere, der stråler, 

når de finder et par støvler, som 

er de helt rigtige. 
 

Små spillere hvis fødder vokser 

med lynets hast, som laver en 

byttehandel i Støvlecentralen. 
 

Store spiller, der synes, det er 

fantastisk at kunne ”arve” et 

par fede støvler. 
 

Trænere, der blot mangler et 

par med gode knopper, så de 

kan stå fast under træning og 

kamp. 
 

Spillere der har glemt 

støvlerne på skolen 

og har behov for at 

låne et par til week-

endens kamp. 
 

Konceptet er mere end 

godkendt af Støvlecen-

tralens brugere, mange 

kommer igen og igen og 

ikke så sjældent kom-

mer der nye henvendel-

ser fra nye brugere.  
 

 

Snart er sommeren forbi og mange 

hold finder vej indenfor. Støvlecen-

tralen har også super fine inden-

dørssko i flere forskellige farver, 

mærker og numre. 
 

HUSK: Bundgaard Sport og tøj 

giver rabat, hvis du køber nye støv-

ler hos ham, og samtidig donerer 

dine gamle støvler til Støvlecentra-

len.  
 

Du er ALTID velkommen til at kon-

takte undertegnede, hvis du har 

brug for et par Støvler eller hvis du 

har Støvler du vil donere til Støvle-

centralen. 
 

Kontakt kan ske via Støvlecentra-

lens facebookside eller med SMS 

eller opkald til tlf. 61799634 (Efter 

kl. 16.00 i hverdage)  

                                 Jette Axelsen 

Nyt fra Støvlecentralen 
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Fort



 

Skolecup 2017 
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Formand  Jesper Larsen 

Kasserer   Michael Werner 

Ungdomsformand  Jørgen Bundgaard 

Seniorformand  Lars Møllerskov 

Oldboysformand   Jakob Steinvig  

Bestyrelsesmedlem   Mikael Kjærgaard 

Bestyrelsesmedlem   Anders Ebsen 

Bestyrelsesmedlem   Ken Christiansen 

Bestyrelsesmedlem   Thom Jørgensen 

Bestyrelsessuppleant   Poul Antonisen 

Bestyrelsessuppleant  Ken Wonsyld 

 

Bestyrelsen 2017 



Skolecup 2017 
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Fra d. 27.-29. oktober indbyder 

Nord-Als Boldklub og Nordals Skolen 

til Skolecup 2017 i Nordals Idræts-

center.  

Skolecup er indendørs fodbold og 

for alle 0.-9. klasser på skoler i 

gammel Nordborg, Augustenborg og 

Sydals kommune. Et hold må bestå 

af 4 spillere plus maks 3 udskift-

ningsspillere. Alle hold skal som mi-

nimum have én pige på banen ad 

gangen. Holdene spiller mod hinan-

den årgangsvis og det koster kun 

250 kr. pr hold.  

 

Forældre og lærere har også mulig-

heden for at dyste på banen, når 

der søndag spilles om en flot van-

drepokal i forældrerækken.  
 

Invitationerne er på vej ud på sko-

lerne og sidste tilmelding er d. 29. 

september. 
 

Både planlægning og afvikling af 

Skolecup 2017 sker i et samarbejde 

mellem Nord-Als Boldklub og Nord-

als Skolen. På stævnedagene vil 

frivillige fra Nord-Als Boldklub og 

elever og ansatte fra Nordals Skolen 

hjælpe til.  

Skolecup er i år støttet af IP Nielsen 

fonden.  
 

For spillere vil der ud over en sjov 

fodboldoplevelse være pokaler, me-

daljer og mindre præmier at vinde, 

mens tilskuere også vil have mulig-

hed for at opleve en dejlig stemning 

i hallen. Skolecup 2017 er et oplagt 

klasse-arrangement, hvor både for-

ældre og børn vil have mulighed for 

socialt samvær uanset om man spil-

ler fodbold eller ej. Alle er velkom-

ne; fodboldspillere -som ikke fod-

boldspillere.  

        Se indbydelsen side 20 



Søndag den 18. juni 2017 deltog 

NB’s U13 piger i regionsfinale i Ha-

derslev. I strålende solskin og i højt 

humør drog piger, trænere og hep-

pekor afsted. 

 

4 kampe af 2 x 10 minutter skulle 

afvikles i løbet af dagen. Pigerne 

tabte de første 2 kampe, hvor det 

var svært for dem at få spillet til at 

fungere.  

 

På banen til kamp nr. 3 var de som 

forvandlet og sikkert hev de en sejr 

hjem på 1-0, endelig kunne vi få lov 

til at høre sejrssangen. I sidst kamp 

scorer vi først i kampen, men des-

værre udligner modstanderne i sid-

ste minut og kampen ender uafgjort 

1-1, men også i denne kamp viste 

pigerne sikkert og velovervejet fod-

boldspil. 

  

Det er altid en fornøjelse at være 

sammen med alle U13 pigerne, der 

er aldrig sure miner, der er altid 

fest og ballade. I 25 graders varme 

brugte de pauserne til at fjolle, gri-

ne, slå kolbøtter og hygge. Kamp-

ånden og sammenholdet viste sig 

således også inden sidste kamp, 

hvor Matilde desværre var ude med 

migræne. Pigernes kampråb lød 

således ”Hvad kæmper vi for – Ma-

tilde” det betyder bare alverden, at 

de er så gode for og ved hinanden. 

  

Dagen sluttede med kage bagt af 

Mette træners mor og velfortjent is 

på McD.   

Regionsfinale U13 piger 
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M+55 mod Aabk  
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Tøjeksperten - Storegade 34 - Nordborg 



Oprydningsdag 
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 I slutningen af august  havde besty-

relseln afsat til rengøring og opryd-

ning i klubhuset og i lokalerne i 

kælderen. 

Alle spillere i ungdomsafdelingen fik 

mulighed for at afhente  gratis NB 

spilletøj  så længe der var noget på 

”lager” 
 

Under oprydningen dukkede der 

også nogle gamle julehæfter op, 

bladene var fra årg.  1930, 1934 og 

1939 
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Nymøllevej 8, Guderup . 6430 Nordborg 

Tel.:  7445 8590 ALS 
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 M+32 mod Sønderborg Inter 14 sep. 
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NORD-ALS AUTOVÆRKSTED ApS 

Nordborgvej 54, Svenstrup, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 63 06 

Alle former for reparationer udføres! 



Bolddrenge til FC Sønderborg 
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Nordals Boldklub’s U11/12 drenge var i inviteret af FC Sønderborg til at 
være bolddrenge i deres kamp mod B1909. En opgave som 7 drenge påtog 
sig og udførte til perfektion. 



16 

 OK Benzinkort 

Tank penge til Nord-Als 
Boldklub 
Få et OK Benzinkort til billig 
benzin og diesel, og støt Nord-
Als Boldklub 

Nord-Als Boldklub har en sponsoraf-

tale med OK, der er bygget op om-

kring OK Benzinkortet. Når du op-

retter et OK Benzinkort gennem os, 

støtter OK Nord-Als Boldklub med 6 

øre pr. liter benzin eller diesel, du 

tanker på kortet. Derudover modta-

ger vi en bonus, når du første gang 

har tanket 500 liter på dit OK Ben-

zinkort. 

Så få et OK Benzinkort, og tank 

penge til Nord-Als Boldklub. 

Få et OK Benzinkort. 

Har du spørgsmål, er du velkom-

men til at kontakte Jens Hansen på 

24 43 50 58. 
 

Med et OK Benzinkort i hånden kan 

du tanke billig benzin og diesel på 

mere end 670 OK-tankstationer 

over hele landet. Læs mere om dine 

muligheder med OK Benzinkort her. 

Hos OK kan du også købe billig fy-

ringsolie, el og varmepumper. Du 

kan bestille døgnet rundt. Gå ind på 

www.ok.dk, eller ring 70 10 20 33. 

     

Se mere på NB’s hjemmeside. 

Vi har i øvrigt sponsornummer    

561497 

http://www.ok.dk/


 

 

 

 

 

Sønderborg :  

Rohleder Sport . Perlegade 27 . 6400 Sønderborg .  

T 74 42 41 10 . Epost soenderborg@intersport.dk 

Gråsten :  

Rohleder Sport . Nygade 14 . 6300 Gråsten .  

T 74 65 21 21 . Epost graasten@sport-direct.dk  
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Årets NB 'er 2016 

Kenn Christiansen 

mailto:soenderborg@intersport.dk
mailto:graasten@sport-direct.dk
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Fodboldboldskolen 2017 



Fodboldskolen gik rigtig godt, vi 

havde 54 børn fordelt på 3 grupper. 
 

De yngste var 16 spillere der havde 

Jesper og Laura som trænere, i 

mellem gruppen var der 18 børn, 

der havde Sebastian og Eldison som 

trænere, og i den  ældste gruppe 

var der 20 spillere som  havde Em-

ma og Jesper som trænere. 
 

Vi var rimelig heldige med vejret, 

det var kun fredag der drillede os 

med lidt regn. 

Ugen løb uden de helt store proble-

mer. Dog var der en af spillerne der 

tog på sin egen udflugt, vi fandt 

dog vedkommende igen, hvorefter  

vi fik kontakt til forældrene senere 

på dagen, hvor der blev der aftalt at 

vi fik spilleren kørt hjem. En ikke så 

god oplevelse der dog blev løst til 

alles tilfredshed  
 

Vi havde også en mor der  var no-

get nervøs ved at ”efterlade” sit 

barn på fodboldsskolen, men også 

dette problem blev løst til alles glæ-

de. 
 

De 6 trænere der var tilknyttet fod-

boldskolen var alle engagerede og 

gjorde bare at børnene følte sig 

trygge  ved dem. 

Vi har jo også haft en til at opvarte 

os alle omkring fodboldskolen, Bir-

ger er bare vellidt og gør et kanon 

stykke arbejde i køkkenet, en kæm-

pe tak skal der lyde til ham. 
 

Søren sprang til med en stor hjælp 

da Bjarne var syg, også til ham skal 

der lyde en stor tak for et godt 

sammen arbejde. 

Tiltag til næste års fodboldskole 

Lidt om hvad jeg havde tænkt mig 

at ændre fremover, jeg vil gerne 

have lavet en hjælperbank over 

trænere som kunne tænke sig at 

være en del af fodboldskolen. 
 

Man tager fodboldskolen med som 

et punkt  ved opstartsmødet når 

den nye sæson går i gang. 
 

Der vil også blive sendt en mail til 

hvert tilmeldt spiller på fodboldsko-

len med oplysninger om hvem der 

er hjælpere og trænere på årets 

skole, således at der fremover bli-

ver lettere at komme i kontakt med 

os vis der skulle opstå et behov for 

dette. 
 

       Vi ses til fodboldsskolen 2018 

          Palle Søgaard  

Fodboldboldskolen 2017 
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U9 drenge 22. august 
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Mængden af dokumenter i NB Ar-

kivportalen stiger fortsat støt, og 

det skyldes primært, at vi løbende 

ajourfører hjemmesiden med alle 

aktuelle ”begivenheder” som klub-

ben står for. 
 

Her er NB’s facebook side for os en 

meget stor hjælp (tak for det Je-

sper!), idet alt hvad vi derfra vurde-

rer som værende vigtigt, spænden-

de, eller som er en kuriositet, bliver 

kort efter ”foreviget” i Arkivporta-

len. 
 

Fra det løbende år har vi i skrivende 

stund allerede  samlet 51 nye links 

til dokumenter fra klubbens mang-

foldige aktiviteter, og da Arkivpor-

talen for tiden ”dækker” 108 år fod-

bold i Nordborg, kan man få en for-

nemmelse af, hvor omfangsrig den 

efterhånden er blevet.      
 

Selvfølgelig vedligeholder vi fortsat 

også den ”ældre” del af arkivet, for 

en gang imellem dukker der ”et helt 

nyt” dokument op, eller et som er i 

bedre tilstand, end det vi allerede 

har i arkivet. Som for eksempel bil-

ledet nedenfor som var af ringe 

kvalitet fra et avisudklip.  
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Nyt fra arkivgruppen  

Hugo fra arkivudvalget fandt originalbilledet på Nordborg Lokalarkivet, og 

nu kan vi på hjemmesiden vise et meget bedre billede af dette oprykker-

hold fra 1986, selvfølgelig med navne.  



Nyt fra arkivgruppen  
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Et andet eksempel som efter vores 

mening også fortjener en pænere 

præsentation i Arkivportalen.  

Billedet er hentet fra klubbladet 

SPORTEN  fra 1975 og viser, sam-

men med lang artikel om begiven-

heden, træner Børge Neesgaard 

sammen med sit ynglingehold som 

han altid kaldte ”mine gutterdren-

ge”.  

Er der nogen, som har originalbille-

det, så vil vi gerne låne det og lave 

en flot side med holdet og navnene. 

Venligst 

Peter Glock  

mail: peterglock@bbsyd.dk 

U15 drenge fra kampen mod MIF/NSU 



 
Sporten nr. 4. 2017 udkommer i december 

Indlæg kan sendes til pc@pebbe.dk 

 

   Efterårs-version – den formelle 

   Sæt kryds i kalenderen 

   Lørdag den 11.  november  

på Hotel Nørherredhus 


