
Nord-Als Boldklub’s klubblad - 51. årgang - Nr. 3. september 2020 

Fodbold og leg for små fødder 3-6 år 
 
Kom og vær med til fodbold og leg for små fødder i Nord-Als Boldklub 

hver mandag kl. 16.45-17.45. 

Alle piger og drenge i alderen 3-6 år er velkomne! 

Fodboldudstyr som fodboldstøvler og benskinner er IKKE et krav. 
 

Der vil være fokus på sjov og leg med bolden hver gang.  

Vi leger og spiller bold ca. 45 min og det sidste kvarter mødes vi i 

klubhuset og spiser lidt frugt og samtidig vil der være kaffe til foræl-

drene. 

Under hele træningen er klubhuset åbent for forældre og søskende. 

De første par gange har vi været omkring 25 børn, så det er rigtig 

sjovt.  
 

Kontingent kun 200 kr. for et helt år og to gange gratis prøve. 

Har du spørgsmål eller vil du bare lige sige at jeg og mit barn kommer, 

så kontakt Jesper Larsen på mobil nr. 40 55 07 59. 
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Sportens budbringere 
Jens Lund  
Preben Christensen  
Fredy Naef  
Ib Anthony  
Karin Schmidt  

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

 

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  

Adresseændring 
Mail: miw@werner.dk 

Mindeord over  Johannes Nissen 
Fredag den 11.09.20 døde Johannes plud-

seligt i en alder af 88 år. 
 

Johannes var tilbage i 70’erne træner/

holdleder i klubbens ungdomsafdeling og 

senere kunne du bl.a. møde Johannes til 

NB’s ugentlige lottospil. 
 

Han var også trofast gæst på Langesø sta-

dion til førsteholdets kampe og så sent 

som søndag den  06.09. overværede han 

en kamp sammen med mange af de folk 

han kendte gennem  et langt liv i klubben. 
 

Johannes kom gerne på stadion for, at se 

en fodboldkamp og det var ikke uden en 

vis stolthed han for 2 år siden kunne præ-

sentere den første personlige NB-

strandstol med tilhørende hovedpude. 
 

Vi husker Johannes som en god NB’er og 

vil ære hans minde. 
 

Nord-Als Boldklub 

Bestyrelsen  
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Anden halvdel af 2020 er godt i 
gang 

Jeg håber at I alle sammen har haft 

en rigtig god sommer og ferie med 

en masse afslapning og oplevelser, 

på trods af corona.  
 

Det er en underlig og meget uforud-

sigelig tid vi lever i lige nu og det 

har foråret og sommeren selvfølge-

lig båret præg af og det vil efteråret 

i NB også gøre.  
 

I den anden uge af skolernes som-

merferie holdt vi traditionen tro 

DBU’s fodboldskole og det for 22. år 

i træk! Heldigvis kunne det lade sig 

gøre indenfor diverse corona-

restriktioner. Det var endnu en 

gang Kevin Werner, som stod i 

spidsen for fodboldskolen og han 

havde gjort sit forarbejde rigtig 

godt. Der deltog 38 børn på fod-

boldskolen og det var blot 3 færre 

end i 2019. Det deltagerantal må 

siges at være flot sit i forhold til 

forårets og sommerens corona-

restriktioner.   

I starten af august fik vi igen besøg 

af storklubben Liverpool, da Liver-

pool international Football Academy 

for 3. år i træk gæstede NB. 20 

børn fik over tre dage en unik fod-

boldoplevelse og træning af aller 

højeste klasse. NB’s  frivillige hjæl-

petrænere fik også en på opleveren 

og uden tvivl inspiration til hverda-

gen. Igen lyder et deltagerantal på 

20 måske ikke af meget, men ser vi 

det i coronaens lys, så er det faktisk 

ganske flot. Liverpooltrænerne er 

glade for at være på Nordals, så lad 

os se om vi får besøg igen i 2021. 
 

Samlet set har NB altså i sommerfe-

rien givet 58 børn en god fodbold-

oplevelse i form af fodboldskole og 

det er jeg faktisk ret stolt af! –og 

selvom jeg efterhånden gentager 

mig selv, så er det set i coronaens 

lys et enormt flot deltagerantal. Det 

er ikke arrangementer vi på nogen 

måde tjener penge på, men ren og 

skær frivilligt arbejde som gavner 

børn og unge.  

Formanden har ordet 

Fortsættes næste 



Jesper Larsen 
Formand  

Nordals Boldklub 
 

Formanden har ordet 
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Lørdag d. 15. august holdt vi åbent 

hus i vores ny renoverede klubhus, 

som jeg er enormt stolt af. Det er 

virkelig blevet et fantastisk klubhus, 

med rammer som tilgodeser alle, 

børn, unge, voksne og ældre. Jeg 

håber at klubhuset på ny kan blive 

et naturligt samlingssted for klub-

bens medlemmer og for andre NB 

interesserede. Har du ikke set klub-

huset endnu, så kig forbi! Jeg vil 

gerne her benytte lejligheden til at 

takke alle frivillige, som gennem 

sommeren har arbejdet i klubhuset, 

jeres indsats er uvurderlig!  
 

Der sker heldigvis meget i NB i 

efteråret og heraf bør nævnes:  
 

-DBU’s Pigeraketten som kommer til 

NB d. 22/9, hvor alle piger fra 6-11 

år er velkomne, uanset om de spil-

ler fodbold i forvejen eller ej. NB 

inviterer områdets SFO’er og håber 

på god opbakning til arrangemen-

tet, som er planlagt af og gennem-

føres af DBU trænere. Arrangemen-

tet er gratis at deltage i.  

-Lidt i samme ånd laver vi et NB 

drengearrangement d. 29/9, hvor 

alle drenge inviteres ti en gratis ef-

termiddag med en masse fodbold-

sjov.  

-Vi har desværre måttet udsætte 

årets skolecup til foråret 2021, hvor 

vi så vil have et skolecup om foråret 

og et om efteråret. Skolecup er ud-

sat pga det nuværende forsamlings-

forbud. 
 

-Afslutningsfesten 2020 afholdes 

lørdag d. 14. november på Hotel 

Nørherredhus, såfremt forsamlings-

forbuddet ændres så vi må samles 

mere end 100 personer. Ellers må vi 

desværre aflyse årets fest. Følg 

med på facebook for information.  
 

Jeg ønsker alle et rigtig godt efterår 

både på og udenfor banen. –og pas 

på hinanden derude og hold jer 

sunde og raske!  



U15 drenge C - Nord-Als B. mod Lysabils SG  
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Bagerst Fv.:Mathias,Johan, Mads, Mathias, Fabijan, Laurits og jørn.  
Forrest fv: Emil, Lucas, Marvin og Alex  
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Bestyrelsen 2020-21 

 

Formand  Jesper Larsen  

Kasserer  Michael Werner  

Ungdomsformand  Jørgen Bundgaard  

Seniorformand  Lars Møllerskov  

Oldboysformand Jesper Smidemann 

Bestyrelsesmedlem Jakob Sigsgaard  

Bestyrelsesmedlem  Anders Ebsen  

Bestyrelsesmedlem  Ken Christiansen 

Bestyrelsesmedlem  Thom Jørgensen 

Bestyrelsessuppleant  Poul Erik Antonisen 

Bestyrelsessuppleant  Ken Wonsyld  
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U12 drenge mod Sønderborg B.  

B.f.v.: Dorte Fine, Lasse Jessen Iversen, Tobias Sørensen. Magnus Bech Petersen, Victor 
Aagaard Sigsgaard, Phillip Thomsen, Sebastian Mosekjær, Jacob Aagaard Sigsgaard. 
F.f.v.: Magne Gad, Omran Younes, Jacob Atris, Malthe Jacobsen, Elias Ravnsbæk, Markus Sars-
gaard Dowdall, Simon Eriksen, Magnus Beck Petersen, Kristian Kjærgaard  



Klubhuset moderniseres 
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Det ny renoverede klubhus  

NB har ”udnyttet” corona-

nedlukningen af fodboldaktiviteter 

til at give klubhuset en omgang: Vi 

har gjort klubhuset nutidigt, mere 

indbydende og mere oplagt til klub-

liv. Det var også tiltrængt, da klub-

husets seneste ”opdatering” skete i 

2010, siger Thom Jørgensen som 

har været den ene sjak-bejs i for-

bindelse med renoveringen.  
 

Klubhuset har nu faciliteter som er 

tidssvarende og både henvender sig 

til børn, unge, voksne og de ældre 

medlemmer af klubben: Jeg synes 

det er fedt at klubhuset nu er for 

alle og indbyder til aktivitet og hyg-

ge. For eksempel er vores rammer 

for E-fodbold dvs. Fifa på PlayStati-

on blevet rigtige attraktive og det er 

jeg sikker på de unge vil bruge me-

get, siger den anden sjak-bejs Ja-

kob Steinvig.  

 

Ved åbent hus arrangementet del-

tog 80 mennesker, som alle fik et 

nærmere kig på de nye tiltag i og 

indretningen af klubhuset. Selvføl-

gelig krydret med en god snak med 

familien-NB og med kaffe og kage, 

øl og vand. Bl.a. deltog den tidligere 

centerbestyrer som tidligere havde 

bopæl i klubhuset og sørme om Pre-

ben Jæger, gammel NB og HIF træ-

ner, ikke kom hele vejen fra Nord-

jylland for at se det nye klubhus. 
 

Jeg er simpelthen så glad på klub-

bens og medlemmernes vegne og 

så er jeg pavestolt over at vi i klub-

ben har så mange frivillige som gla-

deligt lægger så mange timer i ar-

bejdet. Det er ganske enkelt fanta-

stisk og jeg vil gerne her takke dem 

mange gange for det flotte arbejde, 

siger formand for Nord-Als Boldklub 

Jesper Larsen 
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Klubhuset moderniseres 

 



De engelske mestre fra Liverpool kom til Nordborg!  

Nord-Als Boldklub og selveste Liver-

pool FC samarbejdede endnu en 

gang om en sommer fodboldskole i 

Nordborg, da Liverpool International 

Academy gæstede Nordborg i uge 

31. Fodboldskolen arrangeredes i 

samarbejde med Nord-Als Boldklub, 

men Liverpool var ansvarlig for sko-

len og der kom to professionelle 

trænere fra Liverpool og trænede 

børnene i tre dage. I de tre dage 

blev der trænet efter metoder og 

dyder præcis som det gøres på The 

Liverpool Academy.  
 

3. gang Liverpool var til Nord-

borg 

Liverpool gæstede også Nordborg i 

2018 og i 2019. Denne gang var det 

naturligvis ganske særligt da Liver-

pool efter 30 års venten endelig 

igen kan kalde sig engelske mestre. 

Corona situationen i hele verden 

påvirkede tilmeldingen til skolen, da 

terminen for afholdelsen var usikker 

helt end til de sidste.  

”Vi glæder os dog over at 20 børn 

og unge havde lyst til at få denne 

unikke fodboldskole-oplevelse og 

dermed også chancen for at vinde 

The Liverpool Award, som indehol-

der et tilbud om træning på The 

Liverpool Academy. Det var nogle 

fede dage med fodboldtræning på 

højt niveau” siger Jesper Smide-

mann, som er Nord-Als Boldklubs 

leder af skolen.  
 

Nord-Als Boldklub stillede med fri-

villige hjælpetrænere og ledere, 

som assisterede de to professionelle 

trænere fra Liverpool. Desuden del-

tog en frivillig hjælpetræner Dybbøl.  
 

På trods af corona-situationen for-

løb fodboldskolen fantastisk godt og 

Liverpooltrænerne var endnu en 

gang glade for at være i Nordborg. 
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De engelske mestre fra Liverpool kom til Nordborg!  
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13 

Fodbold og leg for små fødder 3-6 år 
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U9 drenge mod BNS 
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Markus, Liam Sadolin, Jeppe H., Simon, Viktor, Sean, Liam Steffensen, forrest Lucas  
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 Lottospil 

Hver onsdag kl. 18.30 afholder Nord-Als Boldklub lotto-
spil i kantinen på Udviklingshuset HR  
(tidl. Havnbjerg skoles aula). 

Der er kontante pengepræmier på over kr. 14.000 og 
herudover er der flotte kødvarer fra Slagter 
Nielsen, Langesø. 

Vi spiller Københavner Banko, 1-2-3 spil, Super-
Chancen, Den lyserøde og Den gule med mulighed 
for dobbelt gevinst m.m.   

Der kan købes kaffe, sodavand, franskbrød og kage til 
populære priser. 

Vi ses til NB’s lottospil ! 



17 

 
 

 
 
 

Årets NB’er 2019 
Gitte Mathiesen 



Nord-Als B. mod Bov 15. august 2020 
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https://www.facebook.com/groups/1016905611665417/?ref=group_header
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Efterårssæsonen 2020 er skudt 

igang. 

Seniorherrerne er i fuld gang med 

træning og kampe. 
 

Henover sommeren er klubbens 

U16/17 drengene samt deres 2 træ-

nere Dan og Morten blevet en del af 

seniorafdelingen. Dan og Morten 

deler trænerrollen på 2. holdet. Vel-

kommen til de 2 herrer og deres 

unge spillere.  
 

Der er blevet trænet hele somme-

ren igennem for at holde formen 

vedlige. 

Vi har desværre in-

den efterårssæsonens start måtte 

sige farvel til nogle af de bærende 

spillere, som var med på holdet, der 

rykkede op i serie 2 i efteråret 

2019. De skulle videre ud i det dan-

ske land for at studere. Alt held og 

lykke fra NB i Jeres videre færden. 
 

Da vi trådte ind i serie 2 puljen vid-

ste vi godt, at vi ville gå en svær 

sæson i møde. Vores hold bestod af 

mange nye spillere, som for første 

gang skulle prøve kræfter med serie 

2.  

 

Når man kigger på stillingen lige 

p.t. så står der 0 point på kontoen 

efter 6 kampe. Men til trods for tab-

te kampe, så har spillerne kæmpet 

det de kunne, og vi kan allerede nu 

se klare forbedringer på holdet. Og 

vi har endelig fået gang i målscorin-

gen, så nu skal vi bare fortsætte 

den gode stil.  
 

2. holdet er også kommet i gang 

med deres kampe i serie 5. De har 

fået en lidt blandet start med 2 x 

afbud, en sejr og 2 nederlag. 
 

Også her består holdet af en del 

nye unge spillere, som lige skal læ-

re seniorfodbolden at kende. 

Men selv om pointene mangler i 

seniorafdelingen, så er der et godt 

fremmøde til træning, og stemnin-

gen og humøret er helt i top. 

NB`s seniorherrer kæmper videre. 

En stor tak skal der også lyde til 

vores trofaste publikum for opbak-

ning/støtte ved vores hjemme/

udekampe. 

Lars Møllerskov 

Seniorformand 

Senior efterår 2020 

https://www.facebook.com/groups/1016905611665417/?ref=group_header
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DBU Fodboldskole 2020 
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U16 drenge liga 4 - Nord-Als B. mod Bov IF 



Herrer M+40 - Midtals IF mod Nord-Als B. (1) 

20 

Bundgaard  

SPORT & TØJ 
Storegade 34 - 6430 Nordborg 
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Sporten nr. 4. 2020 udkommer i december 
Indlæg kan sendes til pc@pebbe.dk 
 

 

Afslutningsfesten 2020 afholdes lørdag d. 14. november på Hotel Nørherredhus, så-
fremt forsamlingsforbuddet ændres så vi må samles mere end 100 personer. Ellers 
må vi desværre aflyse årets fest. Følg med på facebook for information.  

callto:+4574450500

