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DBU fodboldskole 
I uge 28 afholder NB DBU´s fodboldskole på banerne ved Nordals 
Idrætscenter. Fodboldskolen er for børn i alderen 8-15 år, som i løbet 
af ugen vil drible, finte, sparke og ikke mindst have det sjovt med bol-
den. Der er altså lagt op til en uge med græs på knæene, masser af 
spil og tekniske øvelser. Det er vigtigt at den enkelte på DBU´s Fod-
boldskole får en oplevelse af, at have udviklet sig som fodboldspiller 
efter en sjov uge.   
 

Vanen tro drives fodboldskolen af frivillige kræfter fra NB. Skoleleder 
Kevin Werner og instruktørerne er alle godkendt af DBU og har alle 
sammen enten spiller, træner eller ledertilknytning til NB. Kevin Wer-
ner fortæller at skolen afholdes efter nøje corona retningslinjer fra 
DBU, som skal mindske smitterisikoen. Samtidig lover han at retnings-
linjerne ikke vil påvirke skolens formål, nemlig at give børnene en dej-
lig uge med fodbold og at retningslinjerne vil være meget lig dem bør-
nene kender fra bl.a. skolen og den daglige fodboldtræning. Det er 
eftertragtet at være instruktør på skolen i Nordborg. Netop dette vid-
ner om en god organiseret uge, med fokus på glæden ved fodbold.  
 

Alle dage på fodboldskolen er fra kl. 9-15, inklusiv diverse frugtpauser, 
samt frokostpause. Alle deltagere modtager udover en sjov og lærerig 
uge, et Hummel spillersæt, en drikkedunk og en Select fodbold. Billet-
ter kan købes via dbu.dk og der er stadigvæk billetter at få. 
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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 

Hjælperne er klar, NB er klar,  og vis alle retningslinjer  arter sig så  
vil der igen i år blive afviklet julebal i Nordals Idrætscenter  
d. 26. december. 
Følg facebooksiden for yderligere information 
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En tid vi aldrig vil glemme…… 

I mit seneste ”formanden har ordet” 

indlæg til Sporten fra februar må-

ned, skrev jeg at der ventede et 

spændende NB-år med en masse 

nye tiltag. Ja, at det blev et spæn-

dende forår er vidst ingen underdri-

velse. Desværre blev det ikke et 

fodbold-mæssigt spændende for-

år…… 
 

Vi har alle sammen været igennem 

en utrolig uvis tid og selvom det 

lysner forude, så er det i skrivende 

stund stadig et usikkert efterår vi 

går i møde. Derfor må vi i denne tid 

forbedre os på det meste og håbe 

det bedste. Det er en tid som ingen 

før os har navigeret i og derfor for-

søger vi, også i NB, efter bedste 

evne at skabe en så almindelig fod-

bold-forenings- hverdag som det er 

muligt.  
 

Vi startede træningen op igen d. 18. 

maj, hvor forventningsfulde børn og 

unge stod klar og var som ”køer 

som skulle på græs”. Mit indtryk er 

at træningsopstarten, og de ret-

ningslinjer som har fuldt med, er 

forløbet rigtig godt og gnidningsfrit. 

Vi er efterhånden alle sammen ble-

vet vant til retningslinjerne enten 

fra skole, job eller i forbindelse med 

vores indkøb. Det glædede i hvert 

fald mig, at se de glade ansigter 

som mødte op til træningen den 

første dag. Al turnerings fodbold er 

indstillet i dette forår og jeg håber 

meget på at der igen kan spilles 

turneringskampe i efteråret. Det er 

dog stadigvæk usikkert og jeg tror 

vi fortsat gør klogt i at forberede os 

på det meste og håbe det bedste. 

Tusind tak til alle trænere som i 

denne tid har måttet følge nye ret-

ningslinjer og organisere træningen 

på en noget anden måde. Tusind 

tak for jeres indsats og vilje til at 

give os som klub mulighed for, at 

tilbyde fodbold til børn og unge, 

også i denne svære tid.  
 

Ved årets fritidsfest i Sønderborg 

Kommune, som skulle have været 

gennemført i marts var NB, en af 

tre foreninger i hele kommunen, 

nomineret som årets forening 2019. 

Nomineringen gælder fortsat og jeg 

vil glæde mig til at følge prisudde-

lingen når en sådan er mulig igen.  

Formanden har ordet 



Jesper Larsen 
Formand  

Nordals Boldklub 
 

Formanden har ordet 
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En fodboldaktivitet som heldigvis 
kommer til at løbe af stablen i som-
mer er DBU’s fodboldskole som fo-
regår i uge 28 i NB. Jeg ser rigtig 
meget frem til at opleve glæden ved 
fodbold, som fodboldskolen med 
garanti er garant for.  
 

Et af de tiltag som jeg rent person-
ligt havde set meget frem til at føl-
ge i foråret var E-fodbold i NB. Som 
alt andet er det fortsat indstillet da 
det er en indendørs aktivitet og 
klubhuset må ikke benyttes til akti-
viteter af den karakter. Jeg håber 
dog at E-fodbold starter op til efter-
året.  
 

Som jeg ellers lovede i min seneste 
udgave af ”formanden har ordet”, 
så fik vi desværre ikke mulighed for 
at tilbyde serie 2 fodbold på stadion 
og senior dame fodbold i dette for-
år. Desværre fik den nye 1. holds 
træner konstellation med Kristian 
Dreyer og Klaus Kjærgaard ikke 
mulighed for at bevise sit værd i 
forbindelse med turneringsfodbold. 
Til gengæld ved at jeg de på træ-
ningsbanen sammen med Lars Møl-
lerskov og alle spillerne har sat et 
meget positivt aftryk. Vi håber det 
fortsætter i efteråret både på 1. og 
2. holdet, hvor træner konstellatio-
nen vil hedde: 1. hold: Klaus Kjær-
gaard og hjælper Lars Møllerskov og 
2. holdet: Dan Mark og Morten Bød-
ker. Der vil i efteråret og de kom-
mende år ske et generationsskifte 
på seniorholdende, som jeg ser me-
get frem til at følge. På damesenior 
siden håber jeg meget at Brian 
Wind sammen med damespillerne 
kan komme rigtig godt fra land i 
efteråret. 

Corona kan få skyld for meget! – 
men jeg håber at også disse to NB-
aktiviteter kommer i gang i efter-
året og det forhåbentlig med ekstra 
stor glæde, nu hvor vi blev ”snydt” i 
foråret.  
 

Intet er dog så skidt at det ikke er 
godt for noget. Et tomt klubhus har 
nemlig givet os mulighed for at re-
novere klubhuset, med henblik på 
at skabe et mere moderne, tidsva-
rende, indbydende og brugbart 
klubhus som vil emme af fodbold og 
hygge. Ja, tillægsordene er mange, 
men jeg tror faktisk på at det er det 
vi er ved at skabe. Der skal herfra 
lyde en stor tak til dem som allere-
de har leveret et kæmpe stykke 
arbejde med klubhuset og et på 
forhånd tak til dem, som jeg ved vil 
komme til at hjælpe til. Læs mere 
om projektet andet steds i denne 
udgave af Sporten og glæd dig til 
indvielse i august måned!  
 

Jeg tør næsten ikke, men jeg forsø-
ger mig dog alligevel med at love at 
vi går et spændende og i hvert fald 
anderledes efterår i møde. Jeg er 
spændt på at følge retningslinjerne 
for gennemførelse af turneringsfod-
bolden og mest af alt håber jeg at I 
alle sammen også glæder jer til at 
komme rigtigt i gang igen. Hvis alle 
retningslinjer arter sig så vil jeg 
også glæde mig til at vi vil gentage 
succesen med julebal d. 26. decem-
ber!  
 

Med ønsket om at I alle sammen 
kommer godt i gennem denne coro-
na-tid og samtidig med ønsket om 
en fantastisk sommer og ferie!  



NB fejrede 50-års jubilæum i 2019 

og i den forbindelse stoppede vi 

ajourføringen af Arkivportalen 

1909–2019, men beholdt hosting 

af domænet www.nb-arkivportal.dk, 

så man fortsat online kan ”læse” 

det gamle arkiv. 

Det er selvfølgelig også muligt at 

hente arkivet med et enkelt klik fra 

NB’s hjemmeside. 
 

Vi ønsker dog stadig, at ”gemme” 

oplysninger om klubben og har der-

for startet en lidt mere enkel udga-

ve op – nemlig Arkivportalen 

2020.  

Det nye arkiv er nu integreret i NB’s 

hjemmeside og her kan du finde 

oplysninger om NB generelt, de for-

skellige afdelinger, arrangementer 

m.m. 

Klik på ”NB fra A-Æ”, hvorfra  beg-

ge arkiver er tilgængelig. 
 

Med sportslig hilsen 

Peter og Anders  

Arkivportalen 2020 
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http://www.nb-arkivportal.dk
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Bestyrelsen 2020 

 

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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Bliv spilleklar til 2020 
sæsonen for bare 
300kr. 
NordAls Boldklub præsente-
rer igen i år et flot tilbud 
om spillersæt til alle spillere 
iUngdomsafdelingen. 
Kravet er at du har betalt 
dit kontingent for indevæ-
rende sæson. 
 

Spillersættet består af: 
• Hættetrøje 
• Lange bukser 
• Tshirt 
• Shorts 
• Sokker 

 

Det er det helt nye Hum-
melsæt 2020 model.  
Alle sæt er inkl. NBlogo på 
trøje og t-shirt, og NB giver 
tilskud for ét sæt pr. spiller.   

(Vejl. udsalgspris er 
1.050kr.)  
Du kan også få dit eget 
navn på tøjet! 
 

Din pris er 300kr. for 
HELE sættet (5 dele) 
Tøjet bestilles og købes 
hos Bundgaard Sport i 
Nordborg.  
Kom ind og prøv og 
bestil allerede nu.  
 

(de lange bukser leveres i 
starten af 2020 – resten fås 
nu) 
 



Klubhuset moderniseres 
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For 10 år siden blev vores dejlige 

klubhus renoveret og moderniseret 

under ledelse af sjakbejs Birger Bik-

se Petersen.  
 

Nu er det tid igen og denne gang er 

det Thom Jørgensen og Jakob Ste-

invig som har taget teten og leder 

renoveringen og ombygningen. Tan-

ken med denne ombygning er at 

skabe mere plads til alle medlem-

mer af klubben og skabe et mere 

indbydende, moderne og anvende-

ligt klubhus til glæde og gavn for 

hele klubben.  
 

Der skal skabes plads og rum til E-

fodbold, som NB har valgt at blev 

en del af. Der skabes to ”stationer” 

hvor der kan spilles E-fodbold sam-

tidig. Dette rum skabes til venstre 

for indgangsdøren til klubhuset. 

Rummet faciliteters bl.a. med hjør-

nesofa, to Playstations, to skærme, 

puffs som spillerne kan sidde på og 

små runde sofaborde med NB logo 

som bordplade. Dette rum vil både 

kunne bruges til E-fodbold og som 

hyggekrog. Rummet kan i øvrigt 

afskærmes med foldedør. 
 

Til højre for indgangsdøren etable-

res et større møde/hyggelokale med 

nye borde og stole. Desuden facili-

teters rummet med et nyt tv, hvor 

man kan nyde en god fodboldkamp. 

Det gamle store pokalskab, som NB 

fik foræret af Sydbank i 1978, er-

stattes af nybyggende pokalskabe, 

som vil hænge højere oppe og pry-

de hele klubhuset. Væggen som 

adskilte denne del af klubhuset og 

det lille depotrum nedlægges så 

hele klubhuset får flere kvadratme-

ter og mere lys. Det gamle pokal-

skab hænges op i gangen ind mod 

omklædningsrummene og vil blive 

fyldt med NB effekter og lys. 
 

Desuden vil hele klubhuset blive 

malet og der vil blive hængt et stort 

antal NB effekter op, således at 

klubhuset kommer til at emme af 

fodbold og NB’s røde og sorte far-

ver.  
 

Det lillemødelokale i bunden af 

klubhuset, de to toiletter og køkke-

net bibeholdes.  
 

På forhånd tak til alle frivillige som 

hjælper og har hjulpet med ombyg-

ningen og glæd jer til indvielse i 

august!  

Fra ombygningen  2010/11 
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Klubhuset moderniseres 

 



FC Sønderborg’s senioroverbygning lukkes ned 

Det er med stor beklagelse at NB 
har været med til at stemme ja til 
lukningen af senioroverbygningen 
FC Sønderborg. For nuværende er 
det dog desværre den rigtige be-
slutning og udtryk for rettighed om-
hu. 
NB har sammen med FC Sønder-
borgs forretningsudvalg og styre-
gruppe herunder senior-
samarbejdsklubberne BNS, Sønder-
borg Fremad, Broager UI, Hørup UI, 
Dybbøl UI og SUF forsøgt at stabili-
sere senioroverbygningen i svære 
tider. Det lykkedes altså desværre 
ikke og det er således konsekven-
sen af at langt fra alle klubber øn-
sker samarbejde om senioroverbyg-
ningen og muligheden for et højere 
rangerende hold i vores kommune. 
 

FC Sønderborg er skruet således 
sammen, at overbygningen består 
af to selvstændige overbygninger: 
ungdom og senior. De to overbyg-
ninger har hver sin overbygningsaf-
tale. Det er muligt for kommunens 
klubber at være en del af begge 
overbygninger, dvs. både ungdom 
og senior, hvilket NB har været. 
Desuden findes der mulighed for 
blot at være en del af enten ung-
dom eller senior overbygningen. De 
seneste år har der desværre været 
en tendens til at færre klubber har 
ønsket at være en del af senior-
overbygningen og derfor er udtrådt 
af denne del af FC Sønderborg. Det 
har logisk nok betydet færre spillere 
til seniorholdet og også betydet at 
holdet som for blot halvandet år 
siden spillede oprykningskamp til 
Danmarksserien, nu er lukket ned.  
 

For fodbolden i kommunen synes 
jeg det er ærgerligt at seniorholdet 
nu ikke længere eksisterer. En 
overbygning var muligheden for at 

vi i Sønderborg Kommune kunne få 
et højere ragerende seniorhold må-
ske i Danmarksserien eller i 2. divi-
sion. Denne drøm og ambition er for 
nuværende brast. Det er der natur-
ligvis flere årsager til og meninger 
om, men faktum er at en del klub-
ber med de højest rangerede seni-
orhold i kommunen, ikke har ønsket 
at deltage i samarbejdet og over-
bygningen FC Sønderborg senior.  
 

Det skal retvis siges, at NB inden 
beslutningen, om nedlukningen af 
overbygningen, blev truffet fik til-
budt at ”overtage” serie 1 holdet 
som overbygningen rådede over. 
Dette tilbudt fik vi, da vi for nuvæ-
rende ligesom Broager råder over et 
serie 2 hold og derfor var den hø-
jest rangerede klub tilbage i senior-
samarbejdet. Vi valgte at takke nej 
tak til tilbuddet, da jeg ikke mener 
at vi lige nu har ressourcer til at 
drive et serie 1 hold.  
 

Imidlertid har Broager sagt ja til at 
overtage serie 1 holdet. Således 
lukkes senioroverbygningen i FC 
Sønderborg, mens Broager spiller 
videre i serie 1 som Broager. Dette 
er naturligvis forudsat at DBU Jyl-
land godkender udtænkningen af FC 
Sønderborg og Broagers overtagel-
se af serie 1 holdet. 
 

Tak for samarbejdet, vi håber at der 
på sigt igen kan etableres et samar-
bejde til glæde og gavn for hele 
kommunen. 
Vores opbakning går nu til ung-
domsoverbygningen i FC Sønder-
borg. 
Med ønsket om en lys fremtid for 
fodbolden i kommunen. 
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NB dagen 2012 optoget 

11 



12

 



13 

Senior 2016 
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Ungdomsafdeling 2013 
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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 ! 
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Årets NB’er 2019 
Gitte Mathiesen 



Ok kortet 2014 
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Salg af OK Kort 7 juni 2014 

https://www.facebook.com/groups/1016905611665417/?ref=group_header
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UDSAT 
Følg NB’s facebookside vor tidspunkt  

udmeldes så snart det vides. 
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DBU Fodboldskole 2015 
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NB AFHOLDER FODBOLDSKOLE 
Vi håber ikke, at det er gået din næse forbi, at klubben i uge 28  af-
holder DBU Fodboldskole i Nordborg. 
 
Køb din billet til DBU Fodboldskole 2020 fra mandag den 2. decem-
ber 2019 kl. 10.00. 
 
På fodboldskolen får du: 
- Fem dage med fodboldtræning fra kl. 9.00 - 15.00 
- Nyt og forbedret træningsprogram, der tager udgangspunkt i 
xDBU’s børne- og ungdomstræneruddannelse 
- Tøjpakke fra hummel 
- SELECT TALENTO-bold 
- Drikkedunk 
- Diplom 
 
Prisen for det hele er kun 879 kr. og du køber din billet lige her: 
https://fodboldskole.dbu.dk/for-deltagere/tilmelding/?id=6046  
 
Ps. Alting er sjovere sammen med vennerne! Sørg endelig for at 
prikke holdkammeraterne på skulderen og mind dem om, at de og-
så skal tage med på fodboldskolen til sommer! 

DBU Fodboldskole 2020 

https://fodboldskole.dbu.dk/for-deltagere/tilmelding/?id=6046


Damer 2015 
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Bundgaard  

SPORT & TØJ 
Storegade 34 - 6430 Nordborg 

Damerne har besøg af Funnyball 29. august 2015 
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Sporten nr. 3. 2020 udkommer i september 
Indlæg kan sendes til pc@pebbe.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. 

callto:+4574450500

