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Jubii! Vi må træne fodbold igen! 

 Det er glædeligt at vi kan meddele at 
vi igen kan åbne op for 
fodboldtræning fra mandag d. 1. 
marts 2021. 
Fodboldtræningen vil naturligvis blive 
gennemført indenfor alle 
myndighedernes og DBU´s 
retningslinjer. 
Fra mandag d. 1. marts kan alle hold 
fra og med U9 til og med Masters 
begynde at træne igen. De yngste 
årgange U6-U8 starter udendørs 
træningen efter påskeferien. 
Der kan fra 1. marts og frem til påske 
trænes på lysbanen ved Nordals 
Idrætscenter. Lysbanen deles op i to 
felter, hvor der i hvert felt må træne 
25 personer inkl. Trænere og evt. 
holdleder. Der må ikke skiftes ud i 
grupperne eller mellem de to felter i 
løbet af træningen.
Trænerne for de hold, som kan starte 
træningen fra d. 1. marts, har fået 
tilsendt træningstider, som klubbens 
bestyrelse og udvalg efter bedste 
evne har fordelt på et møde igår 
aftes. Trænerne informerer selv 
deres spillere om træningstiderne, 
som foreløbigt gælder frem til påske. 
Der vil mellem hvert træningsmodul 
være et overlap på 15 minutter, 
således at de forskellige hold ikke 
samles under deres færden til og fra 
træningsbanen.   

Træningen foregår indenfor 
myndighedernes og DBU´s retningslinjer, 
hvor bl.a. gælder: 
-Træningen med grupper af maks. 25
personer inkl. trænere og evt. holdleder.
-Tilskuere ved træning er ikke tilladt
-Omklædningsrum er lukket. Det betyder
alle møder omklædt og tager hjem hver
for sig umiddelbart efter træningen.
-klubhuset er lukket for sammenkomst
-Alle spritter hænder før og efter træning
-Bolde og andre træningsrekvisitter
vaskes efter træning
-Der er kun adgang i boldrummet for
trænere
Retningslinjerne for fodboldtræningen
ligner således meget det som gjaldt i
foråret og forsommeren 2020.
Det er vigtigt at man bliver hjemme, hvis
man har symptomer og kommer til
træningen til tiden og går direkte hen på
anlægget i sin gruppes felt.
Vi glæder os enormt meget til at komme i
gang og til at se alle vore glade
fodboldspillere på græs igen
Skulle der ske ændringer i forhold til
retningslinjer holder vi jer naturligvis
opdateret.
NBforever!
Jesper Larsen
Formand Nord-Als Boldklub
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Fodbold og klubliv i en Corona tid

 Jeg håber I alle sammen er kommet godt 
ind i 2021 og er ved godt mod på trods af 
denne underlige og uvisse tid vi lever i. 

Overskriften her vidner om noget som er 
svært, nemlig at holde ”liv” i klublivet og 
fodbolden i en Corona tid. Ja, det er vel 
stort set umuligt, med restriktioner og 
forsamlingsforbud på over 5 personer. 

Restriktionerne har vi i efteråret godt 
kunnet ”leve” med forstået på den måde, 
at det var muligt at spille fodbold, når 
restriktionerne blev overholdt og når 
forsamlingsforbuddet blev efterlevet. Her 
hed forsamlingsforbuddet 50 indtil 21 år og 
derefter 10 personer. Men med det 
nuværende forsamlingsforbud på 5 
personer er det stort set umuligt at 
gennemføre fodboldtræning. Det skal dog 
nævnes at DBU har retningslinjer og 
guidelines til hvordan man kan 
gennemføre en form for fodboldtræning og 
samtidig efterleve restriktioner og 
forsamlingsforbud forsvarligt og på den 
rigtige måde. Det er dog ikke noget vi i NB 
vil opfodre til. Vi mener ikke, at 
fodboldtræning er det rigtige lige nu af 
hensyn til alle parter; spillere, forældre, 
trænere, ledere osv. Alle kan hurtigt 
komme i en form for ”klemme” og det vil vi 
gerne undgå. Det handler om tryghed for 
alle også familierne derhjemme, som ikke 
er del af træningen og klublivet. Vi håber 
naturligvis at alle husker at gå ud i haven 
og spille bold og dermed opretholde 
glæden ved verdens bedste spil. -og mon 
ikke vores seniortrænere regner med at 
spillerne holder sig i gang på den ene eller 
anden måde.  
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Vi må vel også være ærlige at sige, at 
fodboldtræning ikke er det vigtigste i 
verden lige nu også selvom vi savner det 
uendeligt meget og vi glæder os enormt 
meget til vi kan åbne op for 
fodboldtræningen igen!
Vi må igennem det her alle sammen, ja 
populært sagt er vi alle i samme båd. Vi 
skal nok vende tilbage og få glæden ved 
legen og spillet og ikke mindst glæden 
ved fællesskabet og klublivet. Ja, for 
klublivet lider naturligvis også i denne tid. 
Vi kan ikke mødes i vores ny istandsatte 
klubhus eller gå til møder. Det at mødes til 
møder eller uformelle sammenkomster i 
vores klub er en stor del af klublivet. Lige 
netop det fællesskab som vi alle sammen 
savner både på og udenfor banen. 
Jeg er overbevist om, at det hele kommer 
tilbage med fornyet og uformindsket 
styrke og det glæder jeg mig utroligt 
meget til! 
Som det kan læses andet steds i dette 
blad, så har bestyrelsen valgt at udsætte 
årets generalforsamling på ubestemt tid. 
Bestyrelsen er af den opfattelse at 
restriktionerne og forsamlingsforbud skal 
være ret lempelige før vi ønsker at 
gennemføre generalforsamlingen. Dette 
for at sikre at så mange som muligt kan 
deltage og få indflydelse på hvad der skal 
foregå i vores dejlige klub. 
Generalforsamlingen er udsat og det er 
fortsat udvist om det bliver muligt 
overhovedet at gennemføre Fest i by på 
nogen måde. Desuden er det også uvist 
hvornår det bliver muligt at genoptage 
vores populære lottospil. Ja, det er en del 
af virkeligheden lige nu og det lever vi 
med. 

Samtidig er en del af virkeligheden også 
at vi glæder os til det som venter; 
fodbolden, klublivet, fællesskabet og så 
håber vi på at kunne gennemføre et 
Julebal d. 26. december. 
Jeg vil gerne takke alle for at I stadigvæk 
betaler jeres kontingent og alle sponsorer 
for støtten. På trods af manglende 
aktivitet ude på grønsværen er disse 
indtægter en nødvendighed for vores klub 
og for at bevare vores fællesskab. Jeg 
lover vi nok skal betale tilbage med fuld 
kraft, når vi har mulighed for det. 
Til sidst vil jeg sige et stort velkommen til 
vores nye redaktør på Sporten, Taisa. 
Taisa har overtaget jobbet fra Preben 
Christensen, som gennem 7 år har gjort 
et fantastisk stykke foreningsarbejde, 
tusind tak for det Preben! 
Pas på hinanden derude og husk på 
vores dejlige klub og vores unikke 
fællesskab. 

Jesper Larsen 
Formand Nord-Als Boldklub 

Formanden har ordet 



Generalforsamling 2021 udsat
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Bestyrelsen har besluttet at udsætte 
generalforsamlingen 2021.
Generalforsamlingen skulle efter 
klubbens vedtægter gennemføres ultimo 
januar 2021.
Bestyrelsen mener ikke, at det på 
nuværende tidspunkt vil være forsvarligt 
eller rigtigt at gennemføre en 
generalforsamling og slet ikke med det 
nye forsamlingsforbud på 5 personer. 
Derfor udsættes generalforsamlingen 
2021.

Desuden er generalforsamlingen 
klubbens øverste myndighed og 
netop derfor er det vigtigt at så mange 
medlemmer som muligt har mulighed 
for at deltage, for at komme med 
synspunkter og for at stemme ved 
valg. Netop denne gang skal der bl.a. 
vælges ny formand, seniorformand og 
ungdomsformand.  
Generalforsamlingen udsættes altså 
foreløbigt på ubestemt tid og 
bestyrelsen følger myndighedernes 
og DBU’s retningslinjer og 
anbefalinger og derudfra tages der 
stilling til en ny dato, som meldes ud i 
god tid. 



De gode minder -Reception jubilæumsbogen 2019
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Ny NB vin på gaden

Traditionen tro kom den nyeste 
NB vin på gaden i november 
måned. Vinen plejer at blive 
uddelt til trænere, ledere, 
udvalgsmedlemmer og 
hjælpere ved året 
afslutningsfest 2. lørdag i 
november. 

Som bekendt var det ikke 
muligt at holde afslutningsfest 
i 2020 og derfor fik alle 
trænere, udvalgsmedlemmer 
og holdledere en flaske NB 
vin i julegave. 
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Det legendariske klubblad Sporten har fået ny redaktør 

Lidt mere om den nye redaktør:

NB har i 52 år udgivet klubbladet 
Sporten. 
I disse år udgives bladet 4 gange årligt 
og i ca. 400 eksemplarer hver gang, når 
alle medlemmer af og omkring klubben 
modtager bladet i deres postkasser. Et 
klubblad i papirform er efterhånden en 
sjælden race, men ikke desto mindre 
findes det i NB endnu.
Gennem de seneste 7 år har Preben 
Christensen været redaktør og stået for 
opsætningen af bladet. Preben har altid 
sat en stor ære i arbejdet med Sporten 
og NB vil derfor gerne takke Preben 
mange gange for hans store indsats. 

Preben har valgt at stoppe med arbejdet 
og derfor har Sporten nu fået en ny 
redaktør og NB er utroligt glad for at 
Taísa Snor har sagt ja til at overtage 
redaktør-rollen.  

Vi byder Taísa hjertelig velkommen i 
familien-NB og takker Preben for hans 
mangeårige store indsats. Heldigvis er 
Preben stadig at finde i og omkring 
klubben. 

"Jeg er født og opvokset i den nordøstlige del 
af Brasilien, hvor solen altid skinner og 
sommeren varer året igennem.

 Siden 2012 har jeg været gift med Johnny, 
som er gammel NB'er. Vi bor i Havnbjerg 
sammen med vores hund Lílli.

Til daglig er jeg selvstændig fotograf. 
Derudover læser jeg multimedie design i 
Sønderborg."
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De gode minder - Jubilæumsbogen ud

Nord-Als Boldklub udgiver flot 

50 års jubilæumsbog 

I fredags løftede NB-formand Jesper 

Larsen endelig sløret for den længe-

ventede bog om Nord-Als Boldklub 

gennem 50 år. Det skete ved en 

sammenkomst i NB’s klubhus, hvor 

fire æresmedlemmer, tre tidligere 

formænd, dele af bestyrelsen, samt 

8-mands gruppen som havde stået

for udarbejdelsen af bogen deltog.

Bogen var ventet med spænding og

den skuffede bestemt ikke.

Jeg er pavestolt over at vi som for-

ening kan udgive en sådan flot bog i 

forbindelse med vores jubilæum. Det 

har været hårdt arbejde, men det 

hele værd og så har det været et 

privilegie for mig at være en del af 

gruppen og arbejde sammen med 

garvede NB’ere som jeg ser som de 

sande arkiver, udtaler Jesper Larsen. 

8-mands gruppen har i over et år

arbejdet på og skrevet bogen. Her

har klubbens online arkivportalen,

som indeholder over 20.000 do-

kumenter, været en stor hjælp.

Det har dog alligevel krævet en

del timer at få bogen sammensat

inden den kunne sendes til tryk.

Det har været hårdt arbejde, men 

når man står med et så flot resul-

tat bagefter så har det været det 

hele værd, siger Peter Glock, Bent 

Riemer og Poul Lyngkilde enstem-

migt.  

Bogen har et oplag på 500 stk. og 

uddeles for tiden som gave til alle 

nuværende og tidligere ledere, nu-

værende trænere, støttemedlem-

mer, sponsorer og samarbejdspart-

nere. Andre interesserede kan købe 

bogen til blot 75 kr. på bestilling ved 

klubbens formand Jesper Larsen. 

Ellers vil bogen kunne købes ved 

Nordals Julemesse, ved jubilæums-

festen d. 9. november eller receptio-

nen d. 23. november.  

Det er virkelig en stor glæde at kun-

ne forære bogen som gave til mange 

af dem, som har arbejdet mange 

timer for vores klub. Det har været 

et stort arbejde at udvælge og ikke 

mindst vælge fra hvad der skulle 

med i bogen, så nogle læsere vil nok 

undre sig. Men det er lige præcis 

formålet med bogen, nemlig at læ-

seren skal tænke tilbage på de ople-

velser vedkommende har haft i NB 

og dermed tænke videre end det, 

som er beskrevet på de 275 sider, 

siger NB-formand Jesper Larsen. 



De gode minder - NB dagen
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Nord-Als Boldklub holdt jubilæ-

umsreception 

Lørdag d. 23. november holdt Nord-

Als Boldklub 50 års jubilæumsre-

ception i Nord-Als Idrætscenter.  

Hele 150 NB’ere og folk med relati-

on til klubben mødte op og fejrede 

klubben, fællesskabet og hyggede 

sig med hinanden og de historier 

som alle hver især kunne fortælle.  

Som en mere formel del af receptio-

nen var der taler fra formand Jesper 

Larsen, Borgmester Erik Lauritzen, 

DBU Jyllands formand Bent Clau-

sen, NIC direktør Jens Chr. Hansen, 

Niels Ole Bennedsen på vegne af 

Club 22+ og den garvede NB’er Carl 

Erik Rasmussen sluttede af. Fælles 

for talerne var ros til Nord-Als Bold-

klub som en forening der samler 

folk på Nordals og vægter fælles-

skabet.  

Derudover var stor anerkendelse til 

alle klubbens frivillige og det store 

arbejde som de hver især udfører til 

glæde og gavn for områdets børn 

og unge. Nord-Als Boldklub er mere 

end fodbold, hvilket blev pointeret 

flere gange, når talen gik på alle de 

aktiviteter klubben gennem tiden 

har været en del af udover fodbol-

den. Klubbens støtte-klub Club 22+ 

sluttede i øvrigt af med at synge en 

flot sang for receptionens deltagere. 

Jeg er utrolig stolt, beæret og fak-

tisk rørt over at så mange valgte at 

møde op til vores reception. Det 

vidner i den grad om, at Nord-Als 

Boldklub har betydet meget for 

mange mennesker. Det glædede 

mig at så mange ”gamle” klubiko-

ner, byrådsmedlemmer, repræsen-

tanter fra andre klubber, samt an-

dre samarbejdspartnere havde ta-

get sig tid til at komme forbi. –og 

på klubbens vegne takker jeg man-

ge gange for de flotte gaver, siger 

formand Jesper Larsen.  



12



13 

Kontingentet holder fællesskabet i live

Tak til alle vores lokale sponsorer, som 
troligt støtter NB også i denne svære tid.
Og tak til DIF og DGI’s Corona-
hjælpepulje, som i 2020 støttede NB med 
lidt mere end 100.000 kr, som 
kompensation for aflysning af Lottospil, 
Fest i By og jule-Halbal.
Beløbet fra puljen dækkede ca. 1/3 af 
NB’s normale indtægt for disse tre 
arrangementer, som sammen med 
kontingenter og sponsorer er 
grundstenene for en solid økonomi i 
klubben. 

Uden økonomi intet idræts -og 
foreningsliv.
Så husk at støtte DIN idrætsforening, 
også selvom det ikke er NB!
NB og alle andre foreningerne skal nok 
‘betale’ det hele tilbage ved fællesskab 
og idrætsaktiviteter, når det er tilladt 
igen!
Vi er alle i samme båd, så støt og pas 
på hinanden derude!

I en tid hvor restriktionerne bremser 
idræts -og foreningsliv, vores verden og 
liv føles lukket og økonomien presses, er 
det også på sin plads at sige tusind tak.
Tak til alle medlemmer, som troligt betaler 
deres kontingent til NB på trods af mindre 
aktivitet ude på græssværen. 
Kontingentet støtter fællesskabet, som er 
uerstatteligt og som for alt i verden skal 
holdes live i NB og i alle andre foreninger.
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Fra Arkiv - Oldboys 2019
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Jeg vil gerne her i slutningen af ju-

bilæumsåret i Nordals Boldklub, 

ønske jer alle sammen en rigtig 

glædelig jul og et godt nytår. 

Det har været et år med masser af 

fart på, vi har stort set været i gang 

med et arrangement pr. måned i 

hele 2019.  

Det har været super spændende, 

og sjovt at være en del af. Om ikke 

andet føler Jeg dette 50 års jubilæ-

um har samlet NB og afdelingerne 

på kryds og tværs. 

Men husk alle sammen, vi har lige 

et super stort julebal til at slutte 

året af med, så find din indre dan-

senisse frem og 90’looket tilbage, 

så vi alle kan give den gas den 26 

december. 

Glædelig jul og godt nytår, vi ses 

2.juledag

Jakob Steinvig  
Oldboys Formand 

Oldboys M+55 holdbillede september 2019 
Bagerst f.v.:Kurt Nissen, Benny Larsen, Frank Lennart Petersen, Hans 
Jørgen Lorenzen, Gunnar Carl, Torsten Larsen 
Forrest f.v.:Myles Downey, Jens Nissen, Kieran Daly, Torsten Sacha  
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Liverpool og NB fortsætter det gode samarbejde

De engelske mestre Liverpool kommer for 4. 
gang til Nordborg, denne gang 5.-7. august 
2021. 
Vi er utroligt stolte over at det endnu en gang er 
lykkedes at få Liverpool til Nordborg. Det vidner 
om at de engelske mestre har været glade for at 
være i Nordborg og for den forgangne tre 
skolers afvikling. 

”Vi håber at mange børn og unge har lyst til 
at få denne unikke fodboldskole-oplevelse i 
starten af august og vi glæder os til at tage 
imod deltagerne og Liverpool” siger Jesper 
Smidemann. 

Det er allerede nu muligt at købe billet til 
denne unikke fodboldoplevelse! Billet 
købes på: www.liverpoolfodboldskole.dk 

”Det er en stor ære at Liverpool, som er en af 
verdens største klubber og engelske mestre, 
kommer til Nordborg og laver fodboldskole 
sammen med os. De seneste tre år har de 
været meget tilfredse med skolen og forholdene 
i Nordborg og derfor vil de gerne tilbage hertil”, 
fortæller Jesper Smidemann som er NB’s 
kontaktperson til Liverpool.  
Nord-Als Boldklub stiller frivillige og udstyr til 
rådighed og sammen med Nord-Als 
Idrætscenter sørges det for at rammerne er helt 
i top. 
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De gode minder -Jubilæums-og afslutningsfest 2019

18 



19 

I uge 27 afholder Nord-Als Boldklub DBU´s 
fodboldskole på banerne ved Nordals 
Idrætscenter. 
Fodboldskolen er for alle børn 8-15 år som 
er friske på en uge med en masse sjov og 
fodbold. 
Det var 23. år i træk at Nord-Als Boldklub 
og DBU’s fodboldskole giver børn og unge 
en god første uge i skolernes sommerferie. 
Skolen ledes af Kevin Werner og frivillige 
trænere fra NB giver børnene gode 
oplevelser ude på grønsværen. 
Billet købes på www.fodboldskole.dbu.dk 

Fodboldskole i Nordborg i uge 27
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NB har åbnet for fodboldtræningen

NB har åbnet for fodboldtræningen og U10 drenge lagde
for.
Alle klubbens hold fra U10-masters kan fra denne uge 
træne igen. 
De yngste U6-U8 starter efter påske. 
Se klubbens træningstider her:



Serie 6 mod Notmark
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U10 drengene
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Bundgaard 
SPORT & TØJ  
Storegade 34 - 6430 
Nordborg
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Sporten nr. 2. 2021 udkommer i  juni.
Indlæg kan sendes til nbsporten@gmail.com

NB's gamle ARKIVPORTAL er 
stadig i live.

På hjemmesiden
 www.nb-arkivportal.dk 
finder du omtale af Nord-Als Boldklub til og 
med år 2019.
Denne hjemmeside ses stadig flittigt og 
havde i 2020 40.531 besøgende.
På NB's aktuelle hjemmeside 
www.nordals-boldklub.dk finder du under 
"NB fra A-Æ" Arkivportalen fra 2020 der i 
en anden form fortæller om 
begivenhederne i NB fra 2020 og frem.

Med sportslig hilsen
Peter Glock og Anders Ebsen

callto:+4574450500



