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DBU’s formand på besøg hos NB 
Forleden havde Nord-Als Boldklub besøg af DBU’s formand Jesper Møl-
ler, som lagde vejen forbi det nordalsiske til en frokost, en masse snak 
og rundvisning i og omkring Nord-Als Idrætscenter.  
 

Jesper Møller er et utroligt sympatisk menneske, som har rødder in-
denfor breddefodbolden og som har og viste stor interesse for ydre 
områder som Nordals, siger formand for Nord-Als Boldklub Jesper Lar-
sen.  
 

Besøget kom bl.a. i stand fordi Nord-Als Boldklub i år fylder 50 år. I 
forbindelse med jubilæet afholder klubben 10 særarrangementer og 
derudover udgiver klubben til oktober en bog ”Nord-Als Boldklub 50 år 
–mere end fodbold”. DBU formanden har til denne bog skrevet et flot 
forord, som klubben naturligvis er meget stolt over.  
 

Det var dog ikke jubilæet som havde det største fokus, men mere 
hvordan breddefodbolden og frivilligheden fungerer i Nord-Als Bold-
klub. DBU formanden Jesper Møller spurgte interesseret til klubben og 
dens historie og NB-formanden, samt tre bestyrelsesmedlemmer og 
Nord-Als Idrætscenters direktør fik mange rosende ord med på vejen. 
Samtidig kunne de komme med indspark til hvordan ydre områder og 
breddefodbold kan gøre gavn for mange i samfundet.  
 

Jesper Larsen udtaler: ” Jeg er meget glad for at Jesper Møller lagde 
vejen forbi netop os og for de gode snakke og grin vi fik. Desuden glæ-
der jeg mig over at DBU’s top tager sig tid til at besøge breddeklubber-
ne og ikke mindst for de flotte ord som formanden har skrevet til vores 
jubilæumsbog, som jeg i øvrigt ser meget frem til at kunne udgive.” 



2 

 

Adresseændring 
Så husk at meddele det til NB 

Dette gøres til 
miw@mwerner.dk 

 

Ansvarlig redaktør  
Preben Christensen  
Tlf. : 25 88 18 50  
E-mail: pc@pebbe.dk  

Distrubition  

Ib Anthony  
Tlf.: 74 45 05 00  
E-mail: iban@bbsyd.dk  

Bude  
Jens Lund  
Preben Christensen  
Fredy Naef  
Ib Anthony  
Karin Schmidt  
Kevin Werner  

Formand  
Jesper Larsen  
Mobil: 40 55 07 59  
E-mail:  
jesper_sporten@hotmail.com  

Indhold 

Side 1 

DBU’s formand på besøg 

Side 3 - 5  

Formanden har ordet 

Side 6 

Bestyrelsen 

Side 7 

Retro julebal 

Side 8 - 9 

Fodboldskolen 

Side 10 

NB Dagen  

Side 11 

Arkivportalen 

Side 13 

Holdbilleder senior 

Side 15 

Oldboys efterår 

Side 16 

Jubilæumslotto 

Side 18  til 21 

Jubilæumsbogen 

Side 24 

Bliv støttemedlem 



3 

Anden halvdel af 2019 er godt i 

gang 

Jeg håber at I alle sammen har haft 

en rigtig god sommer og ferie med 

en masse afslapning og oplevelser.  
 

NB har som klub ikke stået stille i 

sommeren, som har budt på udvi-

det NB dag, showkamp mod Søn-

derjyskE superligahold, DBU fod-

boldskole og Liverpool international 

Football Academy og derudover en 

masse planlægning af resten af 

2019.  
 

Midt i juni havde vi den store fornø-

jelse at byde mere 700 tilskuere 

velkommen på Langesø Stadion, da 

SønderjyskE superligahold besøgte 

os og mødte et udvalgt Als hold 

med bl.a. 8 NB spillere. Det var en 

stor dag og en kæmpe oplevelse for 

såvel spillere som tilskuere. Sønder-

jyskE var også meget tilfredse med 

kampen og det setup, som vi som 

klub havde skruet sammen. Jeg 

bliver stadig glad og stolt helt ned i 

maven, når jeg tænker tilbage på 

arrangementet.  
 

I den første uge af skolernes som-

merferie holdt vi traditionen tro 

DBU’s fodboldskole og det for 21. år 

i træk! Denne gang var det med en 

ny og ung skoleleder, Kevin Werner, 

som havde gjort sit forarbejde rigtig 

godt. Han og Emma Figen havde 

bl.a. i månederne optil fodboldsko-

len besøgt byens tre skoler, hvor de 

på bedste vis reklamerede for DBU 

fodboldskole. Dette arbejde bar 

frugt og hele 41 børn deltog, hvilket 

var en stor stigning i forhold til 

2018. Kevins og hans hjælperes 

gode arbejde har gjort DBU fod-

boldskole in igen.  
 

I starten af august fik vi igen besøg 

af storklubben Liverpool, da Liver-

pool international Football Academy 

for 2. år i træk gæstede NB. 39 

børn fik over tre dage en unik fod-

boldoplevelse og træning af aller -

højeste klasse. NB’s 6 frivillige hjæl-

petrænere fik også en på opleveren 

og uden tvivl inspiration til hverda-

gen. 39 børn lyder måske ikke af 

meget, når vi sidste år var 63. Men 

jeg er faktisk meget tilfreds, for i 

2018 var vi de eneste i hele landet 

som afholdt skolen, mens der i år 

var 4 skoler i alt og ser man på 

2019 deltagerantallet, så havde vi 

Formanden har ordet 



NB dagen 
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Samlet set har NB altså i sommerfe-

rien givet 70 børn en god fodbold-

oplevelse i form af fodboldskole og 

det er jeg faktisk ret stolt af! Det er 

ikke arrangementer vi på nogen 

måde tjener penge på, men ren og 

skær frivilligt arbejde som gavner 

børn og unge.  
 

Sommerens helt store sociale tiltag 

og arrangement var NB dagen, som 

blev afholdt fredag til lørdag midt i 

juni. Vi havde lejet hele idrætscen-

teret, hvor 70 børn så ellers bolte-

rede sig fra fredag eftermiddag til 

lørdag morgen. Det var en enorm 

stor succes og alle børn hyggede sig 

med fællesspisningen, med at sove 

fælles i hallerne og bare hygge sig 

og lave lige præcis de aktiviteter de 

ville i løbet af dagen og aftenen. 

Der var kort sagt rigtig lejrskole-

stemning.  
 

Efteråret byder naturligvis på Sko-

lecup, som afvikles fra d. 25-27. 

oktober. Det er igen Beth Jensen og 

Frank Andersen som er primus mo-

tor for stævnet og det arrangeres i 

samarbejde med Nordals Skolen. 

Da NB som bekendt i år kan fejre 

50 års jubilæum har vi valgt at for-

søge os med at invitere skolerne i 

Sønderborg med, således at alle 

skoler på Als er inviteret. Vi håber 

og tror på at mange hold vil delta-

ge. Jeg glæder mig!  
 

Der kommer også til at ske en hel 

masse i forbindelse med vores jubi-

læum i løbet af efteråret. Så sæt 

gerne kryds ved disse datoer: 
 

Jubilæums lottospil på den gamle 

Havnbjerg skole søndag d. 6. okto-

ber 
 

Primo oktober udkommer NB’s jubi-

læumsbog. 
 

Lørdag d. 10. november kombineret 

jubilæums –og afslutningsfest på 

Nørherredhus hvor alle nuværende 

som gamle NB’ere er velkomne. 
 

Lørdag d. 23. november holdes ju-

bilæums reception i Nord-Als 

Idrætscenter, hvor alle er velkom-

ne. 
 

D. 26. december holder vi ægte 

retro julehalbal i Nord-Als Idræts-

center. 
 

Jo, det kommer til at blive et forry-

gende efterår 2019. Jeg håber at 

alle er kommet godt i gang med 

eftersæsonen og ønsker jer alle go-

de 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  

Nordals Boldklub 

Formanden har ordet 
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Bestyrelsen 2019  

 

Formand  Jesper Larsen  

Kasserer  Michael Werner  

Ungdomsformand  Jørgen Bundgaard  

Seniorformand  Lars Møllerskov  

Oldboysformand  Jakob Steinvig  

Bestyrelsesmedlem  Jakob Sigsgaard  

Bestyrelsesmedlem  Anders Ebsen  

Bestyrelsesmedlem  Ken Christiansen  

Bestyrelsesmedlem  Thom Jørgensen  

Bestyrelsessuppleant  Poul Antonisen  

Bestyrelsessuppleant  Ken Wonsyld  



Generalforsamlingen 2014 
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Fodboldskole i Nordborg i uge 27 
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I uge 27 afholdt Nord-Als Boldklub 

DBU´s fodboldskole på banerne ved 

Nordals Idrætscenter.  

41 børn i alderen 8-15 år deltog i en 

sjov uge med en masse fodbold. 

Børnene var delt op i tre alderssva-

rende grupper, som hver havde til-

knyttet en træner og en assistent. 

Det var 21. år i træk at Nord-Als 

Boldklub og DBU’s fodboldskole gav 

børn og unge en god første uge i 

skolernes sommerferie.  
 

Ny skoleleder 

For første gang var det den unge og 

engagerede Kevin Werner som stod 

i spidsen for skolen i Nordborg.  

”Jeg har virkelig glædet mig til at 

stå i spidsen for netop denne fod-

boldskole, som står mit hjerte me-

get nært. Jeg har som barn deltaget 

på skolen i Nordborg og som ung 

været både assistent –og træner. 

Derfor var det naturligt for mig at 

sige ja til tilbuddet om at blive sko-

leleder da Nord-Als Boldklub spurgte 

om jeg ville” siger en smilende sko-

leleder Kevin Werner.  
 

Fodboldskolen i Nordborg har i år 

oplevet en stigning i antal deltagere 

på lige over 50 % og det skyldes 

bl.a. at Kevin Werner og træner på 

Emma Lorenzen gennem foråret har 

besøgt områdets tre skoler. På hen-

holdsvis Nordals Skolen, Friskolen 

Østerlund og Oksbøl Friskole har de 

holdt oplæg om DBU’s Fodboldskole 

og stået for dele af idrætsundervis-

ningen.  

”Vi vil gerne takke de tre skoler for 

et rigtigt godt samarbejde og for at 

tage godt imod os gennem foråret. 

Det har virkelig været fedt at kom-

me ud og møde børnene inden fod-

boldskolen startede”, siger både 

skoleleder Kevin Werner og træner 

Emma Lorenzen.  
 

Den 21. udgave af DBU’s fodbold-

skole i Nordborg sluttede fredag 

eftermiddag med sjov for alle og 

deltagerne fik både spillertøj og bold 

med hjem.  
 

Nu venter fire ugers sommerferie 

før der igen er fodboldskole i Nord-

borg når Nord-Als Boldklub i samar-

bejde med selveste Liverpool, hol-

der Liverpool international Academy 

football camp fra d. 1.-3. august.  
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Fodboldskole i Nordborg i uge 27 

 



NB dagen 

NB dagen 2019 – 
NB lejede hele Nord-Als 
Idrætscenter 
Nord-Als Boldklub holdt fredag d. 

14.-lørdag d. 15. juni NB dagen 

2019. NB dagen var i anledning af 

klubbens 50 års jubilæum udvidet, 

således at den forløb over to dage.  
 

70 børn og unge fra NB deltog sam-

men med en håndfuld ungdomstræ-

nere fra klubben. Alle mødte ind 

fredag eftermiddag, hvor de kunne 

boltre sig i hele idrætscenteret. 

Nord-Als Boldklub havde nemlig 

lejet hele centeret, således at der 

kunne spilles fodbold, badminton, 

bordtennis, hockey, games i cente-

rets flotte og moderne gamerrum, 

ja kort sagt der var noget for alle. 

Efter nogle timers leg spiste alle 

deltagere fælles aftensmad i cafete-

riaet, hvorefter leg, hygge og fysisk 

udfoldelse fortsatte.  
 

Der var for alvor lejrskole stemning, 

da alle deltagere også overnattede i 

centerets to haller, så luftmadras-

ser, liggeunderlag og soveposer var 

fundet frem i stor stil.  
 

Lørdag morgen var der fælles mor-

genmad og derefter kunne foræl-

dre, søskende og andre interessere-

de deltage da den mere officielle del 

af NB dagen løb stablen, nemlig 

medaljeuddeling, kåringer og hyl-

dest til alle ungdomshold.   
 

NB dagen 2019 var endnu en gang 

en stor succes og emmede af hygge 

på tværs af årgange, alder og sko-

ler og samtidig af lejrskolestem-

ning. Det er sammenhold som Nord

-Als Boldklub vægter meget højt og 

”familien NB” viste virkelig sit værd. 

Det var ikke kun børnene som fik 

en god oplevelse det gjorde de 

voksne også. Det gentager vi helt 

sikkert en anden gang, sagde ung-

domsudvalgsmedlemmerne Beth 

Jensen og Frank Andersen, som 

stod for arrangementet.  
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Nord-Als Boldklub’s Arkivportal  
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- masser af omtale og fotos fra 110 års fodbold i Nordborg. 

Der kommer løbende nye fotos og nye artikler i Arkivportalen så 

”klik” lidt rundt os se nye og gamle holdfotos, glimt fra klubbens 

jubilæumsarrangementer, omtale af diverse fodboldskoler og fotos 

fra alle klubarrangementer. 

Du finder alt på www.nb-arkivportal.dk , her et lille udpluk af 

NB billeder fra ”nyere tid”: 

U13 Piger 2017                                   1. hold 2011 

Fest-i-by 2017                                    Fodboldskole 2010 

NB-Lottospil 2019 Pigecup 2012                                     

http://www.nb-arkivportal.dk
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Senior 2019 

1.holdet og 2. holdet i seniorafde-

lingen er godt igang med deres ef-

terårsturnering. 
 

1.holdet som spiller i serie 3 har 

fået den bedst tænkelig start man 

kunne ønske sig. De indtager første 

pladsen med 19 point for 7 kampe, 

efterfulgt af Lundtoft IF på 2. plad-

sen som har 16 point for for samme 

antal kampe. De 2 hold mødes i 

Lundtoft lørdag d. 21/09.  
 

Vi krydser alt, hvad der kan krydses 

for, at vi tager de 3 vigtige point 

med hjem fra Lundtoft.  

2. holdet spiller efter ombrydning i 

serie 6. Men mon ikke de er, at fin-

de i serie 5 igen, når sæsonen slut-

ter. 
 

Begge hold har i efterårssæsonen 

været ramt af en del skader og af-

bud, så det har til tider været svært 

at få puslespillet til at gå op.  
 

Men så er det jo godt, at vi har vo-

res Oldboysafdeling, som har hjul-

pet med spillere når behovet var 

der.  

Stor tak til dem. 

Lars Møllerskov 

Seniorformand 

       

Øverst fra venstre: Nichlas Hoffmann, Henning Hess, Thom Jørgensen, Martin Nissen, Nicklas 
Simonsen, Andreas Brogaard Jessen, Jacob Jepsen. 
Nederst fra venstre: Bo Larsen-Ledet, Lasse Hvenegaard Jepsen, Jakob Struck, Timmo Gun-
del, Tue Lund, Mike Hansen  
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Oldboys Efterår 2019 
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Nogle af de rigtige skarpe, startede 
jo inden sommerferien knap nok 
var slut endnu. Det var til årets 
Holm Cup, hvor formen blev pudset 
af og ferien blev spillet ud af bene-
ne. Nu er alle vi andre også kom-
met godt i gang, med efterårstur-
neringen, ja vi er faktisk allerede 
halvvejs igennem den. 
 

Jeg er glad for at vi igen har 3 tur-
neringshold i oldboys, M+32, 
M+55, og M+40. Sidstnævnte stil-
ler nu op i en 7-mandsrække, efter 
vi i foråret måtte trække 11-mands 
pga. spillermangel. 
 

Vi har i M+32 været ude og hygge 

os, vi var afsted på øl taskens reg-
ning. Det var en kanon god dag, 
med hockey turnering, spisning på 
Sund Halle, og til sidst fik nogle 
også lukket Cafe Friends. 
Nu må vi se om der ikke bliver 
stablet noget social på benene for 
de sidste i Oldboys også, i løbet af 
efteråret. 
 

Glæder mig også til efteråret, hvor 
vi går ind i 2.halvleg af vores jubi-
læumsår, hvor der er meget godt i 
vente 

Jakob Steinvig  
Oldboys Formand 
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 Jubilæumslotto 

Nord-Als Boldklub afholder  
50-års jubilæumslotto  

 
Søndag d. 06. oktober kl. 14.00  

afholder Nord-Als Boldklub 
50-års jubilæums lottospil  

i UHR Husets kantine  
(tidl. aulaen iHavnbjerg skole). 

 

Der er alle de kendte spil –  
kun med større præmier så der 
denne aften spilles om gevinster  

for over kr. 30.000 !  
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Jubilæumsbogen 
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”Nord-Als Boldklub 50 

år –mere end fodbold”  
Ovenstående er titlen på jubilæ-

umsbogen om NB, som udkommer i 

starten af oktober. Bogen er fortæl-

lingen om NB og om hvordan NB 

opstod. Der er naturligvis kun tale 

om nedslag i historien om vores 

klub, som der kunne skrives tusin-

devis af sider om.  
 

En gruppe på 8 frivillige NB’ere har 

gennem 2019 brugt mange timer at 

skrive og sammensætte bogen. Der 

skal herfra på forhånd lyde en stor 

tak til: Anders Ebsen, Preben Chri-

stensen, Peter Glock, Hugo de la 

Motte, Bent Riemer, Carl Erik Ras-

mussen, Poul Lynkilde og Jesper 

Larsen.  
 

Bogen vil blive præsenteret ved en 

lille sammenkomst i oktober, så 

hold øje med facebook og dagspres-

sen. Bogen uddeles som gave til 

alle nuværende og tidligere NB le-

dere, samt nuværende trænere. 

Andre interesserede vil kunne købe 

bogen til en favorabel pris.   
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Klubbens yngste 7. sep. 2019—– 
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Sporten nr. 4. 20149 udkommer i december. 
Indlæg kan sendes til sporten@nordals-boldklub.dk 
 

 

Bliv støttemedlem i NB 
Nord-Als Boldklub er i gang med en fantastisk udvikling både på senior- og 
ungdomsiden. Dette betyder, at der skal mange penge til for at drive klub-
ben. Dette kan du hjælpe med ved at blive støttemedlem for kun 150 kro-
ner om året. 
 

Alle skal kunne være en del af Nord-Als Boldklub, lige meget om man er en 
stor fodboldspiller, en trofast fan eller bare en, der vil støtter op om klub-
ben. 
 

     - Som støttemedlem opnår du en række fordele: 
     - Adgang til klubbens generalforsamling (dog uden stemmeret). 
     - Nord-Als Boldklubs medlemsblad Sporten tilsendt på hjemadressen 
     - Personligt medlemskort 
     - Adgang til klubbens arrangementer 
     - Fællesskab med alle klubbens medlemmer 
 
Blandt klubbens støttemedlemmer trækkes der hvert år lod om 
kontante præmier. 
Halvdelen af årets kontingent – dog. min. 5.000 kr. – uddeles som 
præmier. 
Lodtrækningen sker i forbindelse med generalforsamlingen. 
 
Kontaktperson : Michael Werner 
Mobil : 30 54 35 65 

callto:+4574450500

