
 

 

 

 

 

 

Nord-Als Boldklub 2016 
Formandens beretning til generalforsamlingen d. 27. januar 2017 

 

Året 2016 har været et spændende år for NB. Der er sket udvikling i alle afdelinger af klubben, NB 

har udvidet skolesamarbejdet og traditionsrige aktiviteter har endnu en gang været med til at skabe 

et flot regnskab.  

Denne beretning vil berøre den sportslige situation og beskrive årets gang i NB.  

 

Medlemstal 

Ved årets udgang havde NB 275 aktive fodboldspillere, hvilket er en lille fremgang set i forhold til 

året før.   

Medlemstallet har været stødt stigende de seneste år og har nu stabiliseret sig. Klubbens tre 

afdelinger, ungdom, senior og Old boys, har gennem en årrække gjort en stor indsats for at 

rekruttere nye medlemmer. Selve rekrutteringsarbejdet har været en succes og i netop dette arbejde 

”høstes frugterne” en del lettere end når det handler om fastholdelsen, da ét nyt medlem er en 

succes. Stabiliseringen af medlemstallet, dvs. fastholdelsen af medlemmer er absolut mere 

krævende og succesraten kan først måles senere. Det er det arbejde afdelingerne har været i gang 

med i 2016 og ud fra tallene må arbejdet siges at være gjort godt. Fastholdelsen af medlemmer er 

dog altid en igangværende proces som vil fortsætte i 2017.  

Ungdomsafdelingen, som er klubbens omdrejningspunkt har været stærk i 2016 og har haft hold 

med i turneringen lige fra U6-U16. Ungdomsafdelingen er ikke blot omdrejningspunktet i NB, men 

også fødekæden opad. Netop derfor er det ekstra glædeligt at klubben i 2016 rådede over et U16 

pige og et U16 drenge 11-mands hold. Disse årgange er ikke blot de næste seniorspillere, men også 

den kritiske årgang, hvor arbejdet med at fastholde de unge mennesker kræver en ekstra indsats. Det 

arbejde lykkedes i 2016 og det forlyder at holdene vil fortsætte som U17 til efteråret 2017.  

 

At der gøres et stort og godt stykke arbejde i ungdomsafdelingen, ses ikke blot på antallet af hold og 

medlemmer, men også i andelen af børn der spiller fodbold i NB i given årgang set i forhold til 

antallet af børn i årgangen som bor i vores område. En stikprøve i tre årgange, hvor antallet af børn 

som spiller fodbold i NB ses forhold til antallet af børn som går på Nordals Skolen, Friskolen 

Østerlund og Oksbøl Friskole, viser at minimum en femtedel af børnene spiller fodbold i NB:  

 Drenge årgang 2006; 25 % spiller fodbold i NB 

 Drenge årgang 2003 og 2004; 31 % spiller fodbold i NB 

 Piger årgang 2005 og 2006; 20 % spiller fodbold i NB 

Ovenstående tal og stikprøver viser at NB har godt fat i områdets børn og unge og her spiller både 

rekrutteringsarbejdet og arbejdet med fastholdelse en stor rolle.  

 

De mange børn kræver flere og flere trænere, hjælpere og holdledere. Således har det i 2016 været 

en tendens i ungdomsafdelingen, at det enkelte hold har flere trænere eller hjælpere tilknyttet end 

tidligere. Det er en spændende tendens og udvikling, som giver flere frivillige i klubben, giver den 

enkelte træner mere frihed, men aller vigtigst gør det enkelte hold mindre sårbart. Med flere trænere 

 



 

 

og hjælpere tilknyttet, er risikoen for at et hold ”falder sammen” mindre, hvis en træner eller 

hjælper skulle springe fra i utide.  

 

Senior afdelingen har i 2016 måttet vinke farvel til senior damer, som i efteråret valgte at lukke 

holdet ned. Holdet havde gennem længere tid været et minimum af spillere og trænerne ønskede at 

prøve nye udfordringer med ungdomsfodbold i klubben.  

Senior herrer er gået gennem en positiv udvikling i 2016. Afdelingen rummer stadigvæk to hold og 

for første gang i flere år, har det ikke været et problem at stille to hold hver weekend. Tværtimod 

har 2. holdet op til flere gange ikke spillet, da modstanderen ikke har kunnet stille hold. Der er 

kommet en del unge spillere til afdelingen, som er med til at gennemføre et generationsskifte, 

primært på 1. holdet. Udviklingen hos senior herrer har været med til at påvirke stabiliseringen af 

medlemstallet i positivt.  

 

Medlemstallet ved udgangen af 2016 skal også ses i lyset af at klubben i 2016 ikke rådede over et 

veteranhold, som ellers har været en fast bestanddel af klubben i mange år. Antallet af 

turneringshold i Old Boys afdelingen blev dog opretholdt, da Masters for første gang i klubbens 

historie havde tilmeldt holdet til turneringsfodbold.  

 

Sportsligt 

Som nævnt ovenfor har NB godt fat i bredden og mange børn og unge spiller fodbold i klubben. 

Bredden er klubbens fundament og netop derfor er det vigtigt at der er et holdtilbud til så mange, 

som overhovedet muligt, uanset om man er 6, 15 eller 33 år gammel. Vi er en breddeklub og det 

skal vi fortsætte med at være. Det betyder dog ikke at vi ikke skal fremhæve gode sportslige 

resultater, for dem samler vi naturligvis også på.  

Enkelte resultater fra 2016 stikker ud og fortjener at blive nævnt:  

 U16 piger har gennem 2016 udviklet sig fra at være et rigtigt godt pigehold, til at blive et 

enormt stærkt hold med en masse talent og ekstrem vindermentalitet. Dette takket være en 

stor og engageret indsats fra trænerne og pigerne og ikke mindst en stor forældreopbakning. 

Således endte pigerne som landets 4. bedste hold i Futsal rækken i det tidlige forår og i 

udendørs sæsonen tog pigernes udvikling for alvor fart. I foråret sikrede pigerne sig 

oprykning til mesterrækken allerede tre runder for turneringens afslutning, men 

kulminationen på et fantastisk forår kom da holdet med en finalesejr på 1-0 over Ringkøbing 

IF, sikrede sig det jyske mesterskab. Efteråret stod på mesterrække fodbold, hvor holdet 

fortsatte sit imponerende spil. Det blev til blot ét nederlag som oprykkere og en sikker 2. 

plads i rækken, kun overhalet af Højer/Tønder. I 2016 var NB´s U16 piger således det 

stærkeste hold i og omkring Als og Sundeved.  

 NB´s Old Boys hold lagde lidt tvivlsomt ud i efteråret 2016, men lige pludselig fik holdet 

spillet sig i form og flere spillere meldte sig på banen. Opblomstringen viste sig at fortsætte 

og holdet endte med at vinde Old Boys rækken. Dermed ventede et semifinale opgør om at 

spille sig i finalen om region 4 mesterskabet. Semifinalen blev afgjort hurtigt af to NB mål 

og Old Boys drengene spillede derfor region 4 finale mod Løjt da efteråret gik på hæld. I 

finalen mødte holdet dog sine overmænd. Historien om Old Boys holdet er dog rigtig god og 

positiv, da glæden ved fodbolden og sammenholdet bar dem langt i 2016.  

 

 

 

 



 

 

Økonomi 

NB havde for 2016 budgetteret med et underskud på 48.500 kr., men ved regnskabets afslutning 

endte det med et lille plus, altså i omegnen af 50.000 kr. i plus i forhold til budgettet.  

Forskellen mellem budget og resultat for året 2016, skyldtes primært færre udgifter til uddannelse af 

trænere og færre udgifter til stævner og træningslejre i ungdomsafdelingen. Isoleret set er et lille 

plus i forhold til et stort minus naturligvis positivt, men omvendt vil NB gerne uddanne klubbens 

trænere og have børn og unge af sted på træningslejre og til stævner.  

Tager man ”drift-brillerne” på så vil det optimale budget og rengskab gå nogenlunde i 0, da klubben 

ikke skal spare penge op og da slet ikke i tider hvor der stort set ikke tilskrives renter for 

indestående. Det er dog altid rart og ikke mindst nødvendigt at have en solid egenkapital, så 

investeringer er mulige i fremtiden og uforudsete udgifter kan afholdes. Egenkapitalen er solid og 

som det fremgår af ovenstående blev denne ikke mindre i 2016.  

 

Gennem de seneste år har NB budgetteret med underskud og det er naturligvis ikke holdbart i 

længden. Det bunder dog i høje aktivitets ambitioner for vore medlemmer og deres trænere og en 

tro på at dygtigere trænere og ambitioner om aktiviteter vil give klubben flere og i hvert fald 

fastholde de nuværende medlemmer. Samtidig er det også et udtryk for, at NB fortsat søger efter 

den eller de nye indtægtskilder, som kan være med til at gøre driften mere rentabel.  

I 2016 fik NB for alvor udbytte af OK aftalen, hvor NB får en lille del af hver tankning der 

foretages med OK benzinkort, som er tilknyttet klubben. Desuden kan der også tilknyttes en 

elaftale. Aftalen gav 10.000 kr. i udbytte i 2016.  

Fest i By og Lotto er stadigvæk de største støttefunktioner rent økonomisk for klubben og deres 

bidrag til den samlede økonomi har enorm stor betydning. Fest i By gav i 2016 et flot overskud lige 

over 90.000 kr. på trods af vejrforhold som ingen kunne forudse eller gardere sig imod. Bededagene 

bød på både frost, regn og solskin og kunne altså ikke have været mere uforudsigelig. Fest i By 

arbejder stenhårdt og har gennem de seneste år virkelig fået fat i lokalområdet.  

Det traditionsrige Lotto har igen igen overrasket og vist sin berettigelse, med et flot overskud i 

omegnen af 60.000 kr. Det skal dog siges at der først for alvor kom gang i butikken i efteråret, 

hvilket formentlig er symptomatisk for den slags aktiviteter. Det bliver spændende fremover om den 

nylige lukning af Dybbøl Bankocenter vil kunne påvirke Lotto positivt.  

Foruden de ovennævnte indtægter, så er sponsorindtægterne naturligvis fortsat en nærmest 

uvurderlig del af NB’s samlede økonomi. Sponsorudvalget i klubben har gennem 2016 endnu en 

gang formået at levere på højt plan og gennem året har stort set alle ungdomshold fået nyt 

spillersæt.   

Indtægter er desværre nærmest umulige at styre og ovenstående fire hovedindtægter er i hvert fald 

svære at garantere år for år. Kontingentet er en af de få indtægter som vi selv har mulighed for at 

påvirke og styre i nogen grad. I 2016 fastholdt vi kontingentet fra 2015 og det var altså fortsat 

relativt lavt i forhold til andre klubber i området. I bestyrelsen vil vi gerne fastholde et relativt lavt 

kontingent, for at sikre at flere derigennem får muligheden for at spille fodbold i vores klub. Det er 

naturligvis klart at kontingentet kun kan holdes lavt hvis de andre indtægter fastholdes og nye 

findes.  

 

Skolesamarbejde 

For efterhånden halvandet år siden indgik NB samarbejde med Nordals Skolen omkring 

Fodboldlinjen på Nordals Skolen. I skoleåret 2015/2016 deltog 16 elever, hvilket næsten er 

fordoblet i det nye skoleår, hvor hele 30 elever fra 7. og 8. årgang deltager på fodboldlinjen. 

Eleverne træner fortsat to gange to lektioner ugentlig og bruger NB’s bolde, andre materialer og 

klubhus. Samarbejdet blev gennem 2016 fuldt af forsker fra Center for ungdomsstudier Søren 

Østergård, som var engageret i projektet Skolen og forening i bevægelse, støtte af Nordea Fonden, 

DIF og DGI. Som afslutning på projektet afholdes Temadag om Åben Skole i januar 2017, hvor 

fodboldlinjen er inviteret som oplægsholder. 



 

 

Træningen ledes af Kim Hansen, U16 pigetræner i klubben og Jesper Larsen, formand i klubben. 

De er begge ansat på Nordals Skolen og derfor har NB ingen udgifter til løn eller godtgørelse. Lige 

netop økonomien var et stort spørgsmål inden samarbejdet blev påbegyndt. NB har ingen udgifter 

haft og har stadigvæk mere end en tredjedel tilbage af de 40.900 kr., som DBU gav i tilskud til 

samarbejdet. Desuden har NB gennem samarbejdet fået 5 nye medlemmer i klubben, dog alle 

sammen nogen som har spillet i andre klubber, dvs. det er som sådan ikke nye fodboldspillere.  

 

Det som har været den helt store gevinst for NB gennem samarbejdet, er faktisk den udvikling 

samarbejdet har taget gennem 2016. Allerede i foråret tilbød lærere fra Nordals Skolen at stå for 

planlægningen og afviklingen af Skolecup 2016. Dette tilbud udviklede sig til, at skolen tilbød sig 

som medarrangør af Skolecup 2016. Nordals Skolen tog i efteråret rundt på områdets skoler og 

reklamerede for Skolecup og stod i øvrigt for udsendelse af og opfølgning på invitationer og 

tilmeldinger, hvilket altid har været en stor opgave. Skolens engagement i Skolecup har åbent nye 

døre, som vi som klub ikke havde mulighed for at åbne. Eksempelvis ville vi ikke som klub have 

mulighed for at tage rundt på områdets skoler i skoletiden og reklamere for Skolecup. Netop denne 

indsats betød faktisk at der deltog flere hold i 2016 end i 2015 også fordi skolen besluttede at 

invitere 9. klasse med igen, hvilket var en succes.  

Udover skolens engagement i planlægningen, stillede skolen også med frivillige til gennemførelsen 

af stævnet. Således var en tredjedel af eleverne fra fodboldlinjen frivillige på stævnedagene og 

derudover meldte 7 lærere sig. Alle sammen unge og voksne som ikke før havde hjulpet ved NB 

arrangementer.   

Samarbejdet omkring Skolecup har været en øjenåbner for os som klub. For os har det vist sig som 

en af måderne hvorpå vi kan rekruttere nye frivillige og samtidig har vi muligheden for ”danne” 

fremtidens frivillige i form af eleverne fra fodboldlinjen. 

Samarbejdet har desuden bidraget til bestyrelsens ambitioner om at uddelegere sådanne aktiviteter, 

så de sportslige udvalg i klubben kan koncentrere sig om den daglige drift, jævnfør 

omorganiseringen som startede i 2015.  

 

Stævner 

Skolecup 2016 var ikke kun specielt fordi det blev arrangeret sammen med Nordals Skolen, men 

også fordi det var nr. 50 i rækken. Det er fantastisk at konceptet Skolecup har holdt i så mange år og 

efterhånden er der bedsteforældre på sidelinjen, som hepper på barnebarnet og samtidig husker 

tilbage på deres egen Skolecup-tid. På baggrund af jubilæet blev det besluttet at købe ekstra 

præmier til deltagerne ind i form af pokaler og bolde og trøjer til de frivillige, hvorfor Skolecup 

2016 ikke gav overskud, som der ellers var budgetteret med. Skolecup 2016 blev en stor succes og 

som nævnt med et stigende antal hold i forhold til 2015.  

Pigecup 2016 overraskede derimod positivt, hvis man ser med økonomiske briller. Takket være et 

flot sponsorat fra Broager Sparekasse, blev stævnet en økonomisk gevinst på trods af et rekord lavt 

antal deltagende hold. Selvom der var færre deltagere end sædvanligt, var det et velgennemført 

stævne i august måned. Pigecup vil forhåbentlig fortsætte fremover.  

 

Samarbejde med Nordals Idrætscenter (NIC) 

I 2016 har NB arbejdet ekstra på, at skabe en endnu bedre dialog med NIC omkring baner, herunder 

pleje og klargøring af disse. I den forbindelse er der i 2016 blevet afholdt to dialogmøder med NIC 

omkring netop baner og ikke mindst om forventningsafstemning omkring hvordan og hvornår baner 

klargøres. Ved disse møder er NB’s ønske om en kunstgræsbane også blevet drøftet. En 

kunstgræsbane ved NIC ligger ikke lige om hjørnet, specielt fordi NIC og Idrætsfonden i første 

omgang vil renovere indgangsparti og gulve i NIC. Drøftelsen er dog i gang og vi vil fortsætte med 

at bringe emnet på banen på dialogmøderne, som er aftalt skal holdes mindst to gange årligt.  

Bestyrelsen er enig om at den gode dialog med NIC er vejen frem og på sigt vil være med til at 

skabe endnu bedre forhold for fodbolden i NB.   



 

 

D. 26. januar 2017 er der valg af to brugerrepræsentanter til Idrætsfonden. Det er første gang at 

foreningerne, som er brugere af NIC, har muligheden for at opstille kandidater og stemme.  

 

Arkivportalen og facebook 
Hjemmesiden fik i 2016 nyt design, efter at bestyrelsen sammen med webmasteren havde holdt 

sommerseminar med hjemmesiden som tema. Hjemmesiden var i 2016 fortsat den primære 

platform for generelle informationer om NB, mens facebooksiden endnu en gang slog rekorder og 

blev brugt flittigt til at dele aktuelle historier. Ved årets afslutning havde facebooksiden 1130 

følgere, hvilket er stigning på 30 % i forhold til 2015.    

Arkivportalen brugte facebooksiden flittigt i 2016, for at finde de rette navne på personer på 

billeder. Facebook har vist sig som et effektivt værktøj i dette arbejde. Gruppen bag Arkivportalen, 

som i begyndelsen skulle rumme materiale om fodbold i Nordborg fra 1909-2009, valgte at 

fortsætte arbejdet og opdateringen af portalen, så den nu rummer materiale op til 2016. Det er et 

imponerende stykke arbejde, som det er aftalt vil fortsætte frem til NB’s 50 års jubilæum i 2019. 

Arkivportalen havde i 2016 i gennemsnit 91 besøg pr. dag, hvilket i den grad viser sidens 

berigtigelse og kvaliteten af arbejdet.  

 

Priser og taksigelser 

2016 blev for nuværende sidste år som seniorformand for Klaus Kjærgaard, som har valgt ikke at 

genopstille. Det samme gælder for Old boys formand Klaus Tonnesen. NB takker dem begge for 

deres store arbejde og engagement som udvalgsformænd.  

Som afløsere foreslår bestyrelsen ved generalformsalingen 2017, Lars Møllerskov og Jakob 

Steinvig.  

 

Ved årets afslutningsfest, som blev holdt på Nørherredhus blev årets NB’er 2016 kåret. Det blev 

fortjent Ken Lyngkilde Christiansen.  

Ken Lyngkilde Christiansen er indbegrebet af en rigtig NB’er. 

-og hvad er så en rigtig NB’er? Ja, det er en slags følelse, som gør at man simpelthen ikke kan lade 

vær med at give en hånd når klubben har brug for det og at man gør det med glæde, hvilket lige 

præcis passer på Ken. Ken’s væremåde er et aktiv for klubben både fordi Ken altid hjælper, men 

også fordi han formår at få andre til at give en hånd med, når det er nødvendigt. Netop denne 

egenskab er essentiel for Ken og for klubben; at man ikke ”blot” selv hjælper, men også får andre til 

at hjælpe til. Ken er født med frivilligheds-blod i årerne, idet hans morfar Viggo Lyngkilde var med 

til at starte Nord-Als Boldklub i 1969 og hans far Peer Christiansen har været en del af stort set 

samtlige udvalg i klubben gennem tiden, hvorfor han i dag er ét af 9 æresmedlemmer. Samme 

historie knytter sig i øvrigt til flere af Ken’s onkler.  

Derfor var det naturligt for Ken allerede som teenager at starte som frivillig i klubben, hvor han 

løste små opgaver allerede tilbage i 1980’erne. 

Ken’s personlighed er en af grundstene til hvordan man bygger en stærk forening op og hvordan 

man får den til at fungere.  Derfor var det også fuldt fortjent at denne titel netop tilfaldt ham.  

 

Ved selv samme afslutningsfest fik Kristian Dreyer fortjent tildelt DBU Jyllands sølvnål for hans 

mangeårige virke som frivillig i klubben. Kristian har over 20 års ledererfaring i Nord-Als 

Boldklub, hvor han allerede som 14-årig startede som træner. 

Han er en af de slags mennesker som naturligt tager og får tildelt lederansvar. Hans personlighed og 

hans baggrund som leder i Forsvaret, gør ham til en helt naturlig leder i Nord-Als Boldklub. Det 

som adskiller Kristian fra mange andre trænere og ledere, er det store engagement for hele klubben, 

hvilket udøver stor respekt. Hans handlekraft og målbevidste stræben giver Nord-Als Boldklub 

resultater, som hele klubben kan glæde sig over.  

 



 

 

Jeg ser tilbage på et godt NB-år 2016 og vil afslutningsvis takke alle i og omkring NB for indsatsen 

gennem året.  

 

 27.01.2017 
Jesper Larsen 

Formand Nord-Als Boldklub 

 


