
Torsdag  
 13. apr 2017  

Kl. 13.00 

Kampprogram 
 

Pris kr. 20 

Nord-Als Boldklub 
Vs. 

Sdr.Fremad 
 

 

Dagens kampsponsor: 

 
    Telefon nr 23936434 



Præmier 

Dagens præmier:  
 

• Gavekort til Stakkelhøj Maler 
 

• 1 buket blomster  
 

• 1 luksus bilvask 
 

• 2 Fl. NB vin 

 

Programmet 
sponsoreres 
og trykkes 
af: 



Optakt 

I dag sparkes sæsonens tredje runde 
i gang, hvor Sønderborg Fremad 
kommer på besøg på Langesø Stadi-
on. Gæsterne er nedrykkere fra serie 
2 og der venter derfor vores drenge 
en hård kamp. Sønderborg Fremad 
vil som altid komme med en masse 
fight og intensitet i spillet og det skal 
vores drenge naturligvis være klar på 
at stå i mod. Er vi klar fra start og for-
mår vi at få vores gode spil i gang, så 
ligger der helt sikkert også point og 
venter på os. Gæsterne har lige som 
os tre point for to kampe.  
 
Vores unge og talentfulde hold er 
kommet fornuftigt fra start i serie 3. 
Den første kamp i mod Broager blev 
desværre tabt 2-1, selvom vores 
drenge havde flere muligheder for at 
afgøre kampen, før Broager fik scoret 
det afgørende mål. Kampen var præ-
get af premierenerver og derfor blev 
fejl også afgørende for kampens re-
sultat.  
 
Holdets seneste kamp, som blev spil-
let i søndags på udebane i mod Søn-
derborg Inter, var anderledes intens 
og mere velspillet. Det var to hold 
med mange gode boldspillere som 
tørnede sammen i en kamp med 
mange målchancer. Vores drenge var 
heldigvis de skarpeste foran mål og 
kendte i den grad deres besøgelses-
tid. Skarpheden foran mål afgjorde 
kampen til vores fordel og på den 
baggrund var 2-1 sejren fortjent.  
 
Det var været en fornøjelse at følge 
de nye unge spillere, som i begge 
kampe virkelig har formået at sætte 

deres afgørende præg på holdets 
spil. Samtidig har det nye 3-mands 
forsvar også virkelig været på prøver, 
men klaret det flot med god fysisk og 
en portion hurtighed. Spillet har i det 
hele taget været virkeligt opløftende 
at følge og vores øgede boldsikker-
hed og dermed mere boldbesiddelse 
bliver spændende at følge fremadret-
tet. Og sidst men ikke mindst har mål-
mandsvikaren virkelig taget fra i målet 
og leveret flotte præstationer og vin-
dermentalitet.  
 
Bak vores også drenge op i dag, de 
har brug for det i kampen om de vigti-
ge point; Come on NB!  
 
Til sidst vil jeg bede jer alle om at 
mindes vores æresmedlem Christian 
”Geggan” Jørgensen, som søndag d. 
2.april efter sygdom afgik ved døden. 
Geggan blev 86 år, var medlem af 
klubbens første bestyrelse og vil for 
altid være en stor del af Nord-Als 
Boldklub. Vi holder et minuts stilhed 
for Geggan inden kampen. Æret være 
Geggans minde. 
 
Velkommen til alle tilskuere, Sønder-
borg Fremad og dagens dommer.  
   
Stor tak til alle sponsorer i kamppro-
grammet og trøjesponsorerne. 
 
Husk at der i klubhuset nu også kan 
betales med Mobilepay, nummeret 
hertil er 2393 6434.  
 
Jesper Larsen 
 
Formand Nord-Als Boldklub  

Påske kamp 



Holdopstilling NB 

Trænere 
Hans Jørn Hess  Træner 
Martin Christensen Holdleder 
Martin Nissen  Holdleder 
 
 
Spillere    Sponsor 
Martin Nissen  nr.  1   Dan Speciel 
Jacob Jepsen  nr.  2   Bygma Guderup 
Henning Hess  nr.  3   Nordborg Apotek  
Nicklas Simonsen  nr.  4   Frisør Sacha 
Fenol Ajrusi  nr.  5   Bundgaard Tøj og Sport 
Mads Peter Østergaard nr.  6   SimTec 
Tue Lund  nr.  7   Korff Bilcenter 
Bo Larsen-Ledet  nr.  8   Kvickly Nordborg 
Denis Bajrami  nr.  9   Cafe Marcello’s 
Kim Hansen  nr. 10   Ib Rehne Cairo 
Simon Christensen nr. 11  Promenaden Is  
Thom Jørgensen  nr. 12  Pehama Productions A/S 
Kevin Werner  nr. 13  Nord-Als Autoværksted 
Niels Nikolaj Lund  nr. 14  Linak A/S 
 
 
Dommer: Rene H. Hansen     

 
 
 

 



Bolden 

Dagens  
Boldsponsor: 

 
Tue Lund    2 mål 
Bo Larsen-Ledet    1 mål 
 

Topscorerlisten 



Kampprogram 

Kampprogram serie 5 

Kampprogram for serie 3 
Kampnr. Dato Kl. Hjemmehold Udehold Res 

952378 2017-04-01 13:00 Nord/Als B Broager UI 1-2 

952381 2017-04-09 13:00 Sønderborg Inter Nord/Als B 1-2 

952386 2017-04-13 13:00 Nord/Als B Sønderborg Fremad  

952390 2017-04-18 18:30 Egernsund KIF Nord/Als B  

952392 2017-04-21 18:45 Løjt IF Nord/Als B  

952397 2017-04-29 13:00 Nord/Als B Egen UI  

952402 2017-05-05 18:30 Ravsted UI Nord/Als B  

952442 2017-05-13 16:00 Broager UI Nord/Als B  

952445 2017-05-20 13:00 Nord/Als B Sønderborg Inter  

952450 2017-05-25 16:00 Sønderborg Fremad Nord/Als B  

952454 2017-05-28 13:00 Nord/Als B Egernsund KIF  

952456 2017-06-05 13:00 Nord/Als B Løjt IF  

952461 2017-06-08 19:00 Egen UI Nord/Als B  

952466 2017-06-17 13:30 Nord/Als B Ravsted UI  

Kampnr. Dato Kl. Hjemmehold Udehold Res 

229108 2017-04-13 15:00 Nord/Als B Midtals IF  

229110 2017-04-18 19:00 Egen UI (2) Nord/Als B  

229114 2017-04-23 15:00 Nord/Als B Sønderborg Inter  

229117 2017-04-29 15:00 Nord/Als B Notmark SU  

229120 2017-05-11 19:00 Egen UI  (1) Nord/Als B  

229123 2017-05-14 13:15 Midtals IF Nord/Als B  

229125 2017-05-20 15:00 Nord/Als B Egen UI (2)  

229129 2017-05-28 15:00 Sønderborg Inter Nord/Als B  

229132 2017-06-08 19:00 Notmark SU Nord/Als B  

229135 2017-06-17 15:30 Nord/Als B Egen UI  (1)  



Næste hjemmekamp 

 

NB's Arkivportal 

Se, gense eller bare glæd dig over denne fantstiske samling af historiske øjeblikke i 
Nord-Als Boldklub. 
Der er billeder og materiale til flere timers gensyn med de gode gamle dage, se 
billederne med kammeraterne fra de gang man selv var med på holdet. 

Se alt om NB fra sammenslutningen til i dag,  
klik ind på 

www.nb-arkivportal.dk  

http://www.nb-arkivportal.dk


OK Benzinkort 

OK Benzin, Kvickly og Nord-Als Boldklub har indgået en sponsoraftale på 
køb af benzin med OK Benzinkort, som i 2016 har genereret  11908 kr. til 
NB! 
 
Med et OK Benzinkort kan du tanke billig benzin og diesel 24 timer i døgnet på 
mere end 670 tankstationer i Danmark. Dit OK Benzinkort giver dig desuden en 
lang række fordele. Med et OK Benzinkort får du et kort med op til 45 dages 
rentefri kredit på billig benzin og diesel, som du kan tanke hos OK over hele 
landet. 
Det koster ikke noget at få dit OK Benzinkort. Du skal ikke betale oprettelses-
gebyr, kontoen er rentefri, og du betaler kun din benzinregning én gang om 
måneden.  
Du kan også få point på dit Coop-kort, når du tanker hos OK. Jo mere du tan-
ker, jo flere point får du. 
Benzinen bliver selvfølgelig ikke dyrere med en sponsoraftale – OK sponsore-
rer hele støttebeløbet.  
Få et OK Benzinkort og tank penge til NB  

Når du bestiller et OK Benzinkort med en sponsoraftale knyttet til NB, støtter 
du klubben med 5 øre for hver liter benzin eller diesel, du tanker. Jo mere du 
tanker, jo flere penge får klubben. Når du har tanket 500 liter, så får klubben en 
ekstra bonus på 200 kr. 
Du får et OK Benzinkort via folderen Benzinkortbestilling. Folderen kan du få 
i NB’s klubhus eller ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem i klubben. I fol-
deren er en bestillingsformular, hvor NB’s sponsornummer er tilføjet. Ved at 
indsende formularen bestiller du dit OK Benzinkort og dette bliver således regi-
streret som et nyt kort tegnet af NB. Hvis bestillingen er uden vort sponsornum-
mer, så får NB ikke del i bonussen og vi får heller ikke synliggjort antallet af 
nyerhvervede kort. Derfor er det vigtigt, at sponsornummeret er påført bestillin-
gen. 
Vi har i øvrigt sponsornummer 561497 
 

Sådan støtter du NB, når du allerede har et OK Benzinkort 
  
Hvis du allerede har et OK Benzinkort, kan du nemt tilknytte dit kort til aftalen 
med NB. Ring til OK på telefon 78 73 18 16, så bliver dit kort registreret til at 
støtte Nord-Als Boldklub. 
Jo før du får registreret aftalen med NB, desto mere støtter du! 
Ha’ dit kortnummer/kundenummer parat og fortæl, at du vil tilknytte kortet til 
Nord-Als Boldklub. 
Der er flere detaljer beskrevet på følgende link: www.ok.dk/privat/sporten/stoet-
sporten 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Thom Jørgensen på tlf. 22 18 24 81. 

http://www.ok.dk/privat/sporten/stoet-sporten
http://www.ok.dk/privat/sporten/stoet-sporten


Mindeord 

Mindeord over Christian ”Geggan” Jør-
gensen. 
 

Søndag den 02. april afgik Nord-Als Boldklubs 
æresmedlem, Christian  ”Geggan” Jørgensen, ved 
døden i en alder af 86 år. 
 
”Geggan” blev valgt ind i Nord-Als Boldklubs før-
ste bestyrelse i 1969 og fra 1977 til 1983 var han 
klubbens  formand. 
 
I ”Geggans” formandstid var han bl.a. meget aktiv 
i forbindelsen med etableringen af klubhuset og 
det var med ham som formand, at N.B. i 1979 
kunne fejre klubbens  10 års jubilæum i et nyt 
klubhus. 
 

Efter årene som formand fulgte han stadig klubbens arbejde dels som tilskuer på 
Langesø stadion  og som dirigent på klubbens årlige generalforsamling. 
Generalforsamlingen i 1990 var en særlig begivenhed for ”Geggan” for her blev 
han udnævnt til æresmedlem af N.B.  
 
Som æresmedlem kunne han bl.a. deltage i den årlige afslutningsfest og her nød 
han samværet med ”gamle N.B.’ere”, gerne et stille og roligt sted, hvor man kunne 
nyde en øl og snakke om gamle dage. 
 
Bestyrelsen i Nord-Als Boldklub  



Nord-Als Boldklub takker for støtten 

  

  

  

  

 
Støt vore sponsorer  - de støtter os 

Har du lyst til at støtte Nord-Als Boldklub? 
Kontakt  Thom Jørgensen på tlf. 22 18 24 81 

 



2017 hoved præmier 

Under efterårets sidste hjemmekamp trækkes der lod om et gavekort til Ca-
fe Friends til 6 personer. For at deltage skal du blot udfylde nedenstående 
og aflevere sedlen ved klubhuset. 
 
Navn: 
TLF: 

Under efterårets sidste hjemmekamp trækkes der lod om ovenstående ga-
vekort til Fotograferne Bodil & Torben Fischer. For at deltage, skal du blot 
udfylde nedenstående og aflevere sedlen ved klubhuset. 
Navn: 
TLF: 

 

 
 
 
Der arbejdes på højtryk i baggrunden for at have en flot annonce klar til 
næste hjemmekamp. 
 
 



Klubhuset 

NB´s stadion-
stemme, Ken Won-
syld, læser opstillin-
gen, sponsorer og 
vindernumrene højt  
 
NB´s stadion–DJ, 
Martin Christensen, 
sørger for god mu-
sik til opvarmningen 
og indmarch.  


