
Nord-Als Boldklub’s klubblad - 50. årgang - Nr. 2. juni 2019 

Jan Mølby kom til Nordborg 

Torsdag d. 9. maj gæstede selveste Liverpool legenden Jan Mølby 

Nordborg, da han i Nord-Als Idrætscenter holdt et spændende 

foredrag foran 160 tilhørere. 

I over to timer underholdt Jan Mølby det veloplagte publikum med 

anekdoter lige fra sin tidlige karriere i Ajax Amsterdam, sine 12 år 

i Liverpool og naturligvis fra sin tid på det danske landshold. 

Anekdoterne var mange og sjove og så kom der også en nogle 

overraskende sandheder frem, eksempelvis om et skifte til selve-

ste FC Barcelona som kun glippede med nød og næppe.  

Der var meget latter i løbet af aftenen, men i ”2. halvleg” af fore-

draget kom alvoren frem, da Jan Mølby fortalte om de to frygteli-

ge tilskuer tragedier i henholdsvis Belgien og England, som han 

som Liverpoolspiller var en del af.  

Efter godt to timers foredrag gjorde Jan Mølby plads til spørgsmål 

og tog sig tid til autografskrivning og en snak med alle dem som 

havde lyst til det. Foredraget var arrangeret af Nord-Als Boldklub i 

anledning af klubbens 50 års jubilæum.  

Foto: Svend-Erik Boysen 
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Preben Christensen 

Fredy Naef 
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Kevin Werner 

Formand  

Jesper Larsen 

Mobil: 40 55 07 59 

E-mail:  

jesper_sporten@hotmail.com 

 

Adresseændring 

Så husk at meddele  

det til NB 

Dette gøres til 

miw@mwerner.dk 



Sommerferie lige om lidt 

Det er ikke alene ferien og som-

meren som lurer lige om hjørnet, 

men også fodboldpause. Der har 

været spillet mange spændende og 

medrivende kampe rundt på an-

lægget og spillere og trænere har 

brugt uttalige timer på træning. 

Ja, når en klub har i omegnen af 

270 aktive fodboldspillere, så bli-

ver der spillet mange kampe og 

trænet i mange timer.  
 

Jeg vil gerne takke alle spillere, 

trænere, ledere og hjælpere for 

indsatsen i foråret 2019 og natur-

ligvis også tak til alle som har hep-

pet på sidelinjerne!  
 

Foråret har udover kampe og træ-

ning naturligvis også stået i Fest i 

By’s tegn. Endnu en gang formåe-

de vores dygtige og arbejdsomme 

Fest i By komité sammen med 

utroligt mange dygtige og arbejd-

somme frivillige at gennemføre en 

fantastisk flot byfest. Jeg er stolt 

over, for at vi som klub kan stable 

et så gennemført flot arrangement 

på benene, til glæde og gavn for 

hele Nordborg. Som jeg også skrev 

i årets program er det en byfest og 

det er det fordi, der noget for alle 

og hele byen er dermed inviteret 

og tager del i festlighederne. Stor 

tak til Fest i By Komiteen og alle 

frivillige hjælpere, godt gået! Her-

fra skal der også lyde en helt spe-

ciel tak til Poul Antonisen og Gitte 

Mathiesen, som i denne omgang 

gennemførte deres sidste Fest i By 

som henholdsvis formand og kas-

serer. I har udført et enestående 

stykke arbejde for hele Nordborg.  
 

Denne sommer tilbyder NB hele to 

fodboldskoler! I uge 27 afholdes 

der vanen tro DBU’s fodboldskole i 

klubben og endnu en gang er det 

frivillige NB’ere som klarer gen-

nemførslen enten som ledere, træ-

nere, trænerassistenter eller prak-

tiske hjælpere. Har man mulighe-

den, så vil jeg opfodre til at man 

kigger fordi anlægget mellem kl. 

9 .00 og kl. 15.00 i uge 27 og op-

leve glæden ved fodboldspillet, 

som fodboldskolen i den grad ud-

stråler.  
 

I uge 31 byder vi så velkommen til 

selveste Liverpool, som kommer til 

Nordborg og sammen med os hol-

der fodboldskole fra d. 1.-3. au-

gust. Det bliver tre dage hvor træ-

nere fra Liverpool kommer og laver 

spændende og enormt kvalificeret 

træning i Liverpools ånd. Jeg er 

meget stolt over at vi i NB på den 

måde formår at samarbejde med 

en så kæmpe stor klub som Liver-

pool.  
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Formanden har ordet 

Fortsættes næste side>> 



Formanden har ordet 
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Fredag d. 14.- lørdag d. 15. juni, 

afholdes årets NB dag, som er en 

festdag og sæsonafslutning for ung-

domsafdelingen. Det bliver to 

spændende dage, som byder på 

mange aktiviteter, overnatning i 

Nordals Idrætscenter, samt kårin-

ger og uddeling af medaljer og po-

kaler. Vi har fra om eftermiddagen 

d. 14. juni lejet hele Nordals 

Idrætscenter og her kan alle klub-

bens ungdomsspillere boltre sig 

indtil den fælles aftensmad indta-

ges. Herefter kan de så boltre sig i 

hele centeret igen og senere sove 

fælles i de to haller. Lørdagen mor-

gen er der fælles morgenmad og 

kåringer.  
 

Det bliver rigtig fedt!   
 

Jeg ønsker alle i og omkring NB en 

rigtig god sommer! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesper Larsen 

Formand Nord-Als Boldklub  



 

Tusind tak til Poul og Gitte 

5 

Årets Fest i By i Nordborg er netop 

afsluttet og som sædvanligt havde 

Fest i By komiteen med Poul Antoni-

sen i spidsen sammensat et overor-

dentligt flot program.  
 

Gennemførslen af byfesten forløb 

lige så flot som planlægningen og 

specielt Søløbet og hygge-

eftermiddagen, var sammen med de 

traditionelle frokoster, for henholds-

vis damer og herrer og Kjærs Tivoli, 

med til at gøre bededagsferien fest-

lig i Nordborg.  
 

Et arrangement som Fest i By kræ-

ver mange frivillige kræfter som 

primært Nord-Als Boldklub stillede 

med og de frivillige leverede endnu 

en gang en enormt flot stykke ar-

bejde.  
 

Fest i By 2019 var i denne omgang 

den sidste byfest for Poul Antonisen 

og Gitte Mathiesen, som henholds-

vis formand og kasserer.  
 

Poul og Gitte har gennem en lang 

årrække leveret et enestående styk-

ke arbejde til glæde og gavn for 

hele Nordborg og for ungdomsar-

bejdet i Nord-Als Boldklub. Nu står 

der nye kræfter og venter i kulis-

sen, men fra Nord-Als Boldklubs 

side skal der lyde en kæmp tak til 

Poul og Gitte for deres altid store og 

engagerede arbejde!  
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JUBILÆUM 

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 



Profil af en træner 
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Denne gang Lone Bobzin 
 

Hvilket hold træner du? 

U12 drenge 
 

Hvor længe har du været træner? 

Jeg har været træner i 3 år. 
 

Hvad har motiveret dig til at blive træner i NB? 

Der er flere ting der spiller ind i forhold til, hvorfor jeg er blevet træner. 

Bl.a. er det fordi min egen dreng spiller på holdet, så jeg var alligevel ofte 

med til kampene. Det er også fordi jeg synes det er rart/hyggeligt at være 

sammen med drengene, både til træning, kamp og når vi har andre arran-

gementer. 

Jeg er selv vokset op med holdånd i Nordals Håndboldklub, hvilket jeg ger-

ne vil være en del af som træner. Det er vigtigt for mig, at vi har en god 

tone overfor hinanden på holdet. 
 

Hvad laver du i din fritid? 

I min fritid spiller jeg håndbold og er sammen med familie og venner. 

Faktaboks 
 

Profil af en træner 

Hvem er børnenes træner , 

dette vil vi prøve at  jer  et lille 

indblik i med dette nye tiltag: 
 

Vi stiller træneren fem spørgs-

mål om hvorfor de havde lyst 

til at give en hjælpende hånd i 

”vores” klub. 
 

Lone Bobzin 

NORD/ALS B  

U12 DRENGE  

TEAM 1- HERRER  



Seniorafdelingen 2019 
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Forårssæsonen 2019 er godt igang. 

Begge hold har taget hul på 2. halv-

del af forårssæsonen. 
 

Efter en lidt blandet start fra de 2 

seniorhold, hvor skarpheden i de 

afgørende situationer har manglet, 

ser det nu ud til, at de har 

fået tag på det. De er inde i en god 

stime, hvor holdindsatsen endelig 

belønner sig, og der kommer nu 

vigtige point ind på deres kontoer. 
 

Seniordamerne er også godt igang 

med deres 7-mands turnering. De 

har fået en ok start med 2 sejre, et 

knebent nederlag, og en kamp vor 

de blev taberdømt, fordi Gråsten 

ikke ville flytte deres indbyrdes 

kamp. Grunden var, at der er en del 

af vores spillere, som arbejder om 

mandagen, og derfor ikke har mu-

lighed for at spille. Der kunne man 

godt tænke sig, at klubberne var 

lidt mere samarbejdsvillig mht. flyt-

ning af kampe. 

Jeg ønsker alle seniorholdene held 

og lykke med den resterende sæ-

son. 
 

Til slut skal der igen lyde en stor tak 

til vores trofaste tilskuere for deres 

fremmøde og opbakning til holdenes 

hjemmekampe. 

 

Lars Møllerskov,  

Seniorformand 

Damer 
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Serie 4 

 

Serie 3 
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Trøje m/logo incl. buks :  
400 kr. ( junior str.) 
 

T-shirts m/logo incl. shorts :  
275 kr. ( junior str.) 
 
Navnetryk på ryg 75 kr. 
 
Det kan prøves og bestilles hos 
Bundgaard Sport 
 
Ungdoms afdelingen giver et  
tilskud på 100 kr.  pr. barn i 2018, 
ved køb af et sæt. 
 

Bundgaard 

SPORT & TØJ 
Storegade 34 - 6430 Nordborg 
 

Maliq Cup 2019 NB’s yngste 
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Nymøllevej 8, Guderup . 6430 Nordborg 

Tel.:  7445 8590 ALS 
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 Serie 4 31. april 2019 
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NORD-ALS AUTOVÆRKSTED ApS 

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

Alle former for reparationer udføres! 



DBU’s Fodboldskole 2019 
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• 5 dage med sved på panden og smil på læben 

• En lækker tøjpakke fra hummel med T-shirt, shorts og strømper 

• En fodbold fra Select 

• Drikkedunk 

• Muligheden for at få nye og gode venner 

BILLETSALGET TIL DBU FODBOLDSKOLE ER SPARKET I GANG 

Nord-Als Boldklub holder DBU Fodboldskole i uge 27, og billetsalget er 

sparket i gang! 

DBU Fodboldskole er for alle drenge og piger fra årgang 2004-2012.  

Prisen for det hele er kun 869 kr. og du kan købe din billet lige her:  

fodboldskole.dbu.dk 
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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 

U14 NB mod FBS Als  

http://www.ok.dk/
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Årets NB 'er 2018 

Thom Jørgensen 
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Liverpool fodboldskole 



Liverpool fodboldskole 
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Liverpool fodboldskole igen i Nord-

borg!  

-denne gang 1.-3. august 2019 
 

Det er med stor stolthed at NB kan 

offentliggøre at vi endnu en gang 

samarbejder med Liverpool FC.  

NB og Liverpool indbyder hermed til 

fodboldskole i Nordborg d. 1.-3. 

august 2019.  

OBS skolen er for årgang 2013 til 

og med 2004.  

Liverpool FC er ansvarlig for det 

sportslige indhold og gennemførel-

sen af skolen. 

Skolen arrangeres i samarbejde 

med Nord-Als Boldklub. 
 

Så har du lyst til en unik fodboldop-

levelse med fed og kvalificeret træ-

ning så tilmeld dig allerede nu!  

 

Tilmelding via dette link:  
 

https://www.deltager.no/

liverpool_fodboldskole_-

_nordborg_1-

3_august_2019_01082019 

 

     Spørgsmål kan rettes til:  

Jørgen Bundgaard tlf 40243408 

https://www.deltager.no/liverpool_fodboldskole_-_nordborg_1-3_august_2019_01082019
https://www.deltager.no/liverpool_fodboldskole_-_nordborg_1-3_august_2019_01082019
https://www.deltager.no/liverpool_fodboldskole_-_nordborg_1-3_august_2019_01082019
https://www.deltager.no/liverpool_fodboldskole_-_nordborg_1-3_august_2019_01082019


 
Sporten nr.3 2019 udkommer i  august/september  

Indlæg kan sendes til pc@pebbe.dk 

 

 


