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Lidt nyt fra nb-arkivportal.dk 
Arkivgruppen er nu færdig med gennemgangen af Portalens indhold og 
diverse ”tekniske fejl” er rettet. 

Der er også lavet enkelte forbedringer, f.eks. kan man nu via et klik på 
forsidens slideshowfoto se en side med yderligere oplysninger til bille-
det. 

Sidste år havde vi i gennemsnit 91 besøg pr. dag og dette tal er i år nu 
i skrivende stund steget til omring 135 besøg pr. dag! 

Der kommer stadig nye dokumenter til, bl.a. dukkede der i forbindelse 
med en større oprydning i ”klubhusets kælder” dette billede fra Skole 
Cup i 1994 op.  

Arkivgruppen er altid interesseret i  ”lignende fund” ! 
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Det er sørme, det er snart, det 

er jul 
Tiden flyver afsted og efteråret er 

allerede gået på hæld og fodbolden 

er rykket indendørs, selvfølgelig 

undtagen de seje som stadigvæk 

spiller lidt udenfor. Men med det 

regnfulde efterår vi har haft, så un-

der jeg alle at komme indendørs. 
 

Jeg håber alle i NB har haft en god 

sæson med mange gode oplevelser, 

spændende og velspillede kampe. 
 

Der har i hvert fald været gang i 

den i NB i 2017. Mange ungdoms-

hold har været på tur, enten på 

træningslejr eller til stævne. U18 

pigerne kom langvejs hjemmefra da 

de deltog i et stævne i Barcelona i 

uge 42, som de i øvrigt vandt. Det 

glæder mig at så mange af vore 

hold kommer ud og får oplevelser 

sammen. NB vil rigtig gerne at så 

mange som overhovedet kommer 

på en tur i løbet af året og vi yder 

gerne tilskud. –og U18 pigernes tur 

til Barcelona viser at en stor indsats 

og engagement fra spillere og for-

ældre kan veksles til en tur til sy-

den. Mindre kan selvfølgelig også 

gøre det og jeg håber at mange 

kommer afsted i 2018. 
 

Det har på mange måder været et 

flot år i NB. Fest i By havde 50 års 

jubilæum og endnu en gang fik ko-

miteen bag Fest i By sammensat et 

utroligt flot program med noget for 

alle. –og endnu en gang gav Fest i 

By et flot regnskabsresultat som 

vores børn og unge nyder godt af. 

Her må jeg også nævne vores Lot-

to, som har haft et forrygende år og 

som endnu en gang yder et stort 

tilskud til klubbens mange aktivite-

ter. Sportsligt har vi også haft et 

godt år. Flere spillere og trænere er 

kommet til i såvel ungdoms som 

seniorafdelingen. U18 pigernes flot-

te oprykning til liga 1, den højest 

rangerede række under DBU Jyl-

land, skal naturligvis nævnes og det 

samme skal forårets oprykning til 

serie 2 i herrer senior. Pigerne går 

et spændende år i møde, hvor det 

helt sikkert bliver udfordret og der 

venter dem endnu mere modstand 

end de hidtil har fået.  

Seniorherrer må i 2018 tilbage i 

serie 3, men der venter et meget 

spændende år med en enorm ta-

lentfuld og ung seniortrup.  
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Formanden har ordet 

Fortsættes på næste side>>> 



Formanden har ordet 
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Julen betyder også NB julekalender 

og jeg er endnu en gang meget 

stolt over, at vi kan udgive en så 

flot kalender med så mange flotte 

præmier. Jeg håber I alle sammen 

har sikret jer en kalender. Der skal 

lyde en stor tak til alle sponsorer og 

sælgere.  
 

Den anden lørdag i november blev 

vores traditionelle afslutningsfest 

afholdt på Nørherredhus. 140 NB’e-

re var mødt op til en festlig aften i 

hinandens selskab. Det er for mig 

en stor glæde, at så mange, som er 

tilknyttet vores klub i en eller anden 

form, møder op for at fejre fælles-

skabet. Jeg vil gerne takke alle for 

en fantastisk aften og Nørherredhus 

for nogle gode rammer. Netop den-

ne aften viser det brede spektre af 

mennesker, som på hver deres må-

de yder en stor indsats for NB. Der 

var både æresmedlemmer, trænere, 

spillere, hjælpere og ledere til stede 

og alderen spændte lige fra 16-80 

år. Det gør mig glad og stolt at vi 

formår at feste og hygge os sam-

men på tværs af alder, roller og 

vilkår. Aftenen bød naturligvis også 

på mange kåringer og uddelinger af 

priser. Aftenens fornemste NB hæ-

der gik til Klaus Kjærgaard, som 

fortjent blev årets NB’er 2017, 

mens Peter Glock og Poul Lyngkilde 

fik en fornem hæder da de modtog 

DBU Jyllands hæderstegn, som blev 

overrakt af region 4 formand Jens 

Hansen. Læs mere om både Klaus, 

Peter og Poul andet steds i dette 

nummer af Sporten.  
 

Nu hvor 2018 nærmer sig så er det 

også ved at være generalforsam-

lingstid. Generalforsamlingen fore-

går denne gang fredag d. 26. januar 

2018 i klubhuset. Inden den officiel-

le del, vil der naturligvis være fæl-

lesspisning. Mere information og 

mulighed for tilmelding kommer på 

hjemmesiden og facebook i starten 

af det nye år. Jeg vil opfordre alle 

til, at møde op til generalforsamlin-

gen og få indblik i årets gang i vo-

res dejlige klub og samtidig også få 

muligheden for at få indflydelse på 

hvad der skal ske fremover i NB. 

Alle er velkomne og jeg garanterer 

hyggeligt samvær både før, under 

og efter den officielle del af aftenen.  
 

Til sidst vil jeg gerne takke alle i og 

omkring NB for jeres indsats i 2017! 

Det er glædeligt at så mange har 

lyst til at yde en indsats for vores 

klub, til glæde og gavn for mange! - 

og jeg håber at I har lyst til at fort-

sætte i 2018.  

Rigtig glædelig jul og godt nytår. 

  Jesper Larsen 



Lige et par ord fra seniorafdelingen. 

Så er vores udendørssæson 2017 

vel overstået. En god sæson med 

mange nye unge spillere. Vi kan på 

nuværende tidspunkt præsentere 

47 seniorspillere, hvilket jeg synes 

er flot. Vores U17 hold måtte des-

værre efter sommerferien trække 

deres hold i turneringen pga. for få 

spillere. Men de er blevet godt mod-

taget i seniorafdelingen, og træner 

nu med der. Nogle af dem har alle-

rede haft debut på vores serie 3 og 

serie 5 hold. Foråret startede med 

et hold i serie 5 og et hold i serie 3. 
 

For 2. holds vedkommende blev det 

meget spændende til sidst, for hav-

de de vundet udekampen mod Not-

mark, så var de som bedste 2%er 

rykket op i serie 4. Men de tabte 

desværre kampen med 2-1. Men 

som der blev sagt i omklædnings-

rummet efter kampen, "skidt pyt, vi 

prøver igen næste sæson. 
 

Efterårssæsonen for 2. holdet endte 

med en 3. plads. En go sæson med 

mange tætte kampe. 
 

1. holdet i serie 3 afsluttede deres 

forårssæson på fornemste vis. 

Kampgejst, vilje, kammeratskab og 

go fight gjorde, at de vandt puljen 

og dermed rykkede op i serie 2. 
 

Efter en sæson i serie 2 måtte de 

desværre indløse billetten til serie 3 

igen. De var kommet i en stærk 

pulje med mange jævnbyrdige hold. 

Mange af kampene var tætte, men 

de manglede skarpheden i de afgø-

rende situationer. Måltørke og afbud 

til nogle af de "vigtige" kampe var 

med til, at de ikke fik de fornødne 

point, som gav dem overlevelse i 

serie 2. Men med det unge ambitiø-

se mandskab og trænerteam, så er 

jeg helt sikker på, at vi snart er at 

finde i serie 2 igen. 

Lige nu er vi i fuld gang med  

futsalsæsonen vor vi har 2 senior-

hold med i turneringen. 
 

Til slut vil jeg ønske  seniorafdelin-

gen og deres familier en glædelig 

jul og et godt nytår. 
 

På gensyn i 2018 til et nyt fodbold-

år.  

            Lars Møllerskov 

Nyt fra senior 
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I weekenden d. 27.-29. oktober 

blev Skolecup 2017 afviklet i Nord-

als Idrætscenter. 

Hele 71 hold fra 0.-9. klasse fra 

områdets skoler dystede i indendørs 

fodbold i den stemningsfyldte hal. 

For hvis der er noget Skolecup er 

garant for, så er det god stemning!  

Faktisk var det ikke kun børn der 

havde muligheden for at dyste mod 

hinanden på banen. Således dyste-

de forældre og lærere fra områdets 

skoler, søndag middag om den pre-

stigefyldte vandrepokal, som denne 

gang blev vundet af lærerne fra 

Nordals Skolen. Skolecup 2017 blev 

arrangeret af Nord-Als Boldklub og 

Nordals Skolen. Samarbejdet om-

kring det traditionsrige Skolecup 

har været givtigt for både fodbold-

klubben og for skolen. Således var 

det frivillige fra Nord-Als Boldklub 

og frivillige forældre, elever og læ-

rere fra Nordals Skolen som gen-

nem weekenden varetog alle prakti-

ske opgaver omkring stævnet. Alt i 

alt har ca. 40 frivillige været del af 

planlægningen og gennemførelsen 

af stævnet. Skolecup 2017 blev 

støttet af IP Nielsen fonden.   

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 

Fortsættes på næste side>>> 

 

Bestyrelsen 2017 



Skolecup 2017 
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Vi er glade for at Nordals Skolen og 

NB endnu en gang har samarbejdet 

omkring Skolecup, som vi ser som 

en god mulighed for alle klasser på 

områdets skoler, til at være sam-

men på kryds og tværs udenfor sko-

letiden. Samtidig er vi glade for at 

hjælpe med et så flot og traditions-

rigt arrangement på Nordals, siger 

stævnelederne Beth Jensen og 

Frank Andersen, som er henholdsvis 

lærer og viceskoleleder på Nordals 

Skolen og ungdomstræ-

nere i Nordals Boldklub.   

Nord-Als Boldklubs for-

mand Jesper Larsen er 

helt enig: Vi ser det som 

en enorm stor styrke at 

Skolecup arrangeres i 

samarbejde med den lo-

kale folkeskole. Det viser 

nemlig, at vi sammen kan 

skabe et fantastisk arran-

gement og at vi er fælles 

om at skabe gode ram-

mer for børn og unge på 

Nordals. Det kræver en-

gagement at planlægge 

og gennemføre Skolecup og det har 

alle de frivillige og specielt Beth og 

Frank udvist.  

Som noget nyt tilbød Nord-Als Bold-

klub alle piger som deltog i Sko-

lecup, et halvt års gratis kontingent 

efterfølgende og indbød dem til 

åben træning 14 dage senere. Den 

åbne træning blev en stor succes, 

hvor 14 nye pigespillere mødte op, 

hvilket har resulteret i to nye pige-

hold til denne indendørs sæson.  



Klaus Vig Kjærgaard er en rigtig 

NB’er. 

At være en rigtig NB’er er en slags 

følelse og et tilhørsforhold, som gør 

at man simpelthen ikke kan lade 

være med at give en hånd med når 

klubben har brug for det og at man 

gør det med glæde. Dette passer 

indiskutabelt på Klaus.  
 

Klaus har altid været frivillig hjæl-

per ved diverse NB-arrangementer 

såsom Julebal, Fest i By, damefro-

kost, Skolecup, Lotto etc.  
 

I 2010 startede han sin lederkarrie-

re i klubben, hvor han netop trådte 

til, da der ekstraordinært var brug 

for en ny formand for seniorafdelin-

gen pga. en trænerrokade. Klaus 

tog ansvaret i stiv arm og udførte 

jobbet på bedste vis i 7 år indtil ud-

gangen af 2016.  
 

Klaus var en dygtig og klog formand 

for seniorafdelingen og havde altid 

fingeren på pulsen omkring hvad 

spillerne gik og tænkte og følte. 

Desuden var Klaus som formand 

med til at føre klubbens 1. hold op i 

serie 1, grundlægge succesen med 

kampprogrammer som stadigvæk 

sælges på stadion og med til at 

etablere en masse goder for seni-

orspillerne.  
 

Klaus gjorde tingene på sin helt 

egen stille facon, som fungerede 

for ham og for hele afdelingen.  
 

Klaus fortsatte hvervet som for-

mand for seniorafdelingen indtil han 

var sikker på at den rigtige afløser 

var fundet og nærmest inden Klaus 

var fratrådt formandsskabet sagde 

han ja tak til nye opgaver i Old 

Boys afdelingen og som klubbens 

repræsentant i FC Sønderborg.  
 

For Klaus har fodbolden fyldt meget 

siden han var dreng og for den lille, 

hurtige og tekniske spiller har Nord-

Als Boldklub altid fyldt og betydet 

meget. Klaus har stort set hele sin 

ungdom og seniorkarriere spillet i 

de røde og sorte farver, kun afbrudt 

af et ophold i Sønderborg da ambiti-

onerne og evnerne rakte længere 

og et kort ophold i Esbjerg, da stu-

diet kaldte.  
 

Klaus har på banen og i omklæd-

ningsrummet altid været en vigtig 

brik og rigtig holdspiller.  
 

Netop det at være en holdspiller 

kendetegner også en rigtig NB’er. 

Klaus er en af de slags mennesker 

som gerne giver noget af sig selv 

for at andre kan opnå noget større. 

Desuden træder han altid til, hvor 

der er brug for hjælp og siger me-

get sjældent nej og netop disse 

kvaliteter er guld værd i foreningsli-

vet.   

Stort tillykke til Klaus Vig Kjær-

gaard med udnævnelsen til 

årets NB’er 2017      

Jesper Larsen 

Formand Nord-Als Boldklub 

Årets NB’er 2017 
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Årets NB’er 2017 

Årets NB’er 2017 Klaus Kjærgaard og 

NB’s formand Jesper Larsen 
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Oldboysafdelingen  
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Tak for 2017, det har været  2 gode 

halvsæsoner,  forår og efterår, for 

alle 3 årgange. Nogen har klaret sig 

bedre end andre, men vi har haft 

det sjovt og fået spillet noget godt 

fodbold.  
 

Det har faktisk kun været de ”unge” 

af de gamle der haft svært ved at 

stille hold i den sidste halvdel af 

året. Så det vidner jo bare om godt  

sammenhold, og at vi gamle, stadig 

skal ud og vise talenterne, og nyde 

den kolde øl i 3 halvleg efterfølgen-

de. 
 

Socialt har vi i år fået afholdt  et 

arrangement, som bestod af en hel 

dag med Skydning/Golf/Hygge, på 

tværs af alle Oldboys’erne. Vi var 

25 +/- i løbet af hele dagen 

Så glæd jer gamle drenge, arrange-

ment 2018 er allerede i støbeskeen. 
 

Tillykke til årets spillere i Oldboys 

afdelingen. 

 Årets Oldboys 

Rene Amstrup   

 Årets Super Veteran  

Carsten Schwaermer  

 Årets Super Masters  

Frank L Petersen  

Til sidst vil Jeg bare lige endnu en 

gang lige sige tak til spillere, holdle-

dere og bestyrelse… 

Glædelig jul og Godt nytår 

Oldboys Formand   

Jakob Steinvig 
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Nymøllevej 8, Guderup . 6430 Nordborg 

Tel.:  7445 8590 ALS 
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 U12 futsal d. 19. november 
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NORD-ALS AUTOVÆRKSTED ApS 

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

Alle former for reparationer udføres! 



Åben pigetræning 15. november 
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NB har afholdt åben træning for piger. Arrangementet var en kæmpe suc-
ces og resulterede i 14 nye pigespillere i NB.  
Derfor opretter klubben fra i dag et helt nyt U10 pigehold, mens U13 piger-
ne nu igen har spillere nok til deres eget helt hold.  
Alle nye piger er naturligvis stadigvæk velkomne!  
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 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 

Generalforsamlingen 2018 afholdes fredag d. 26. januar 2018 

kl. 19.30 i NB’s klubhus. 

Spisning i cafeteriet inden generalforsamlingen 

Tilmelding via hjemmesiden i starten af januar. 

Dagsorden ifølge vedtægter. 

 

Følg med på hjemmesiden og Facebook hvor der vil blive  

orienteret yderligere i januar 2018. 

Generalforsamling 2018 

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  

17 

Årets NB 'er 2017 

Klaus Kjærgaard 

mailto:soenderborg@intersport.dk
mailto:graasten@sport-direct.dk
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Årets gang i ungdomsafdelingen 

Så nærmer julen sig, og man skal til 

at gøre status på året som er gået. 
 

Vi i NB ungdom kan se tilbage på et 

fantastisk år, vi har haft hold på 

træningslejre  hos NIC, vi har haft 2 

hold på træningslejr i Rødding, vi 

har sendt hold til stævner i Frederi-

cia og i Barcelona.  
 

Altsammen noget som vi meget 

gerne vil understøtte, da det er med 

til at skabe et stærkt sammenhold 

på de enkelte årgange, samt i klub-

ben som helhed. 
 

Netop det - at det er i klubben som 

helhed at man skal finde sammen-

holdet, det er en meget vigtig 

grundsten i hele vores arbejde. For 

uden de mange frivillige, som arbej-

der hele året rundt, ville vi aldrig 

kunne give vores unge menesker de 

oplevelser, som vi har givet dem i 

2017.  
 

Så stort tak til alle i hele klubben, 

som dag ind og dag ud yder et 

kæmpe arbejde , så vi kan give de 

unge de bedste muligheder for at 

finde kammerater og for at finde 

udfordringer i sporten. 
 

Jeg er også glad og stolt over at vi 

også i 2017, har kunne rumme bå-

de elite og bredde fodbold i vores 

klub, det er altid svært når man 

skal kunne give optimale forhold for 

både eliten og for bredden, men jeg 

mener faktisk at det også i 2017 er 

lykkes meget godt. 
 

At vi i NB er priviligeret 

med solide trænerteams på de  

 

enkelte årgange, er ikke en selvføl-

ge. At finde så mange, som er klar 

til at give klubben så meget af de-

res fritid, er vi og alle spillerne me-

get taknemlige over. Så tusind tak 

for det gode samarbejde som vi har 

haft i løbet af året, et år med udfo-

ringer som altid, men alle har arbej-

det mod det fælles mål : 
 

At NB skal være den bedste klub at 

spille fodbold i. 
 

Vi har i år måtte sige farvel til vores 

ældste drenge, som efter sommer-

ferien rykkede op til senior. Det er 

altid lidt specielt at skulle aflevere 

vores spillere til andre, men jeg har 

fuld tiltro til at de "voksne", har ta-

get pænt imod vores drenge. 



Det er jo lidt imponerende at vi i en 

klub som NB, nu igen selv kan ud-

vikle vores egne spillere til vores 

seniorafdeling. 
 

Jeg vil også lykønske vores ældste 

piger, som nu i 2018 skal til at spille 

i den højeste række i danmark, ef-

ter et år hvor de er gået fra succes 

til succes, bl.a. med stævne sejr i 

Barcelona og nu oprykning. Godt 

gået piger !! 
 

Det er vigtigt for en klub, at man 

har nogle spillere, som man som 

ungdomsspiller kan se op til, og 

spejle sig i. Men som man også kan 

møde og sige hej til på banerne. 
 

Det har vi i klubben, både pigerne 

og drengene er nogle vi kan være 

stolte af. 
 

Så jeg vil ønske alle en rigtig god 

jul og et godt nytår, vi ses på ba-

nerne i 2018 !! 

           Jørgen Bundgaard 

               NB ungdom 

Årets gang i ungdomsafdelingen 
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U18 piger i Barcelona 
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U18 piger i Barcelona 

Nordborg Boldklubs U 18 piger har 

afsluttet en helt fantastisk sæson. 

Pigerne sikrede sig første pladsen i 

U18 Liga 2. rækken, og skal dermed  

spille Liga 1, der er DBU Jyllands 

bedste række. En historisk opryk-

ning for klubben, der nu har det 

højest rangerende ungdomshold i 

Sønderjylland 
 

Dernæst vandt holdet stævnet i Co-

sta Brava Cup i Barcelona hvor på 

flotteste vis repræsenterede både 

deres klub og deres land. 
 

Sangen: ”Vi vandt i dag” med Nick 

& Jay og EM- landsholdet 2012 blev 

pigernes sang under hele stævnet i 

Barcelona. 

En sang og en tekst der meget fint 

beskriver drømmene, den styrke og 

det sammenhold der gennem hele 

sæsonen har været helt unikt for 

dette hold. 
 

Små citater fra sangen: 

La´mig drømme 

Drømme om mirakler 
 

Så hvis de spø´r os hva´vi tror på 

Si´r vi: ”Vi tror på det her øjeblik 

-Hvor vi står her 

Skulder ved skulder 
 

De skal vide, at vi er vindere 

For selv om vi falder, falder 

Rejser vi os op igen 

Med hjælpen fra en ven 
 

En fantastisk præstation af pigerne 

godt hjulpet af et fantastisk træner-

team. 

Trænere, der formår at hjælpe hver 

enkelt spiller, ikke til at blive den 

nye Messi, men til at blive den bed-

ste udgave af sig selv både på- og 

udenfor banen. 
 

At komme hjem fra Barcelona med 

guldmedaljer og pokal er helt fanta-

stisk, men at blive modtaget af sø-

skende, forældre, bedsteforældre 

med flag og et stort kagebord kan 

næsten ikke beskrives med ord.  - 

Det er bare en helt fantastisk ople-

velse 
 

Så la´ os drømme 

Drømme om mirakler - Og glæde os 

til nye oplevelser i 2018. 
 

Der er nok ingen tvivl om at pigerne 

vil få væsentlig mere modstand næ-

ste sæson. Men der er heller ingen 

tvivl om: 

De er vindere 

Og selv om de falder, falder 

Så rejer de sig op igen 
 

De vil stå skulder ved skulder og 

være fantastiske repræsentant for 

både klubben og pige/

damefodbolden i Jylland. 
 

Mange tak for lån af jeres fantasti-

ske piger – det har været en udelt 

fornøjelse. 
 

Sidst men ikke mindst – et stort tak 

til Linak og Pehama for de flotte 

rejsedrager, til klubben, de frivillige 

og forældrene som gjorde denne tur 

mulig. 
 

På vegne af pigerne og trænerne, 

Grethe Feldborg (en heldig mor, der 

fik lov at komme med. 



DBU Jyllands hæderstegn til Pe-

ter og Poul 

Peter Glock og Poul Lyngkilde er 

begge indbegrebet af Nord-Als 

Boldklub. 
 

De har begge været med helt fra 

starten i 1969, hvor klubben blev 

grundlagt via en fusion mellem 

Nordborg Idrætsforening og Havn-

bjerg Idrætsforening. De er begge 

udnævnt som æresmedlemmer i 

Nord-Als Boldklub.  
 

Peter Glock har gennem sin tid haft 

mange lederposter i klubben, hvoraf 

tre bør fremhæves; formand for 

Nord-Als Boldklub fra 1991-2001, 

ungdomsformand fra 1977-1984 og 

bestyrelsesmedlem i næsten 25 år. 

Peter er på flere områder stadigvæk 

aktiv i klubben.  
 

Poul Lyngkilde har haft mange ka-

sketter på gennem sin tid i Nord-Als 

Boldklub, hvor han bl.a. har været 

formand for seniorafdelingen i 8 år, 

bestyrelsesmedlem i 10 år og leder 

af den frivillige aktiv-gruppe i 9 år. 

Poul er stadig en aktiv del af klub-

ben og Fest i By.  

De er begge den slags støbninger 

som altid giver en hånd med, ikke 

kun til glæde for hele klubben, men 

også for lokalsamfundet. Deres ind-

sats gennem 50 år ved Fest i By i 

Nordborg har gennem flere genera-

tioner gjort glæde og gavn i hele 

byen. Byfesten startede allerede i 

1967 og her var Peter og Poul na-

turligvis med, altså inden Nord-Als 

Boldklub blev stiftet. Siden da har 

de som beskrevet  brugt enormt 

mange frivillige timer i Nord-Als 

Boldklub og derfor var tildelingen af 

DBU Jyllands hæderstegn mere end 

fortjent.  
 

Stort tillykke til Peter og Poul med 

den flotte og velfortjente hæder!  
 

Selve overrækkelsen fandt sted i 

forbindelse med Nord-Als Boldklubs 

afslutningsfest på Nørherred hus d. 

11. november 2017.  
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Nord-Als Boldklub holdt traditionen 

tro afslutningsfest for trænere, le-

dere, hjælpere, æresmedlemmer og 

seniorspillere og oldboys her hvor 

efteråret går på hæld.  
 

Festen blev holdt på Hotel Nørher-

redhus i Nordborg.  
 

Der var hele 140 feststemte og for-

ventningsfulde gæster, som havde 

glædet sig til mødet med ”familien 

NB” i den flotte festsal på Nørher-

redhus, som i dagens anledning var 

pyntet i Nord-Als Boldklubs røde og 

sorte farver. Det store fremmøde 

vidner om et godt sammenhold i 

klubben, hvor alle nyder hinandens 

selskab.  
 

Der var tre æresmedlemmer tilste-

de; Peter Glock, Carlo Meyer og 

Poul Lyngkilde.  
 

Som altid var festen præget af højt 

humør og god stemning og som en 

fast bestanddel af det festlige pro-

gram var uddelingen af pokaler mv. 

altid imødeset med stor spænding 

og forventning. Denne gang med 

følgende kåringer. 
 

Årets NB’er 2017:     

Klaus Kjærgaard  

Årets Seniorspiller 2017:     

Niels Lund 

Sæsonens fighter NB Serie 2: 

 Henning Hess 

Sæsonens spiller NB Serie 5:   

Andreas Brogaard 

Sæsonens fighter NB serie 5:  

Andreas Garbøl        

Årets spiller 2017 NB Oldboys: 

 René Armstrup 

Årets spiller 2017 NB Superve-

teraner:  Carsten Schwaermer 

Årets spiller 2017 NB Masters:

 Frank Petersen 
 

Ved festen blev DBU Jyllands hæ-

derstegn tildelt Peter Glock og Poul 

Lyngkilde for deres frivillige indsats 

i klubben og ved Fest i By gennem 

50 år.  

Årets spiller 2017 ved masters  Frank Petersen  

og oldboysformand Jakob Steinvig 



 
Sporten nr. 1. 2018 udkommer i februar 

Indlæg kan sendes til pc@pebbe.dk 

 

   Efterårs-version – den formelle 

   Sæt kryds i kalenderen 

   Lørdag den 11.  november  

på Hotel Nørherredhus 

  

 

 

 

Nord-Als Boldklub  

ønsker alle  

sine medlemmer  

og deres familie, 

venner af klubben,  

annoncørerne og  

sponsorerne 

Glædelig Jul og Godt Nytår 


