


Ungdomsfodbold.
I Nord-Als Boldklub bestræber vi os juniorspillerne kan komme til Vild-
på, at gøre det sjovt og spændende bjerg, hvor der afholdes et af Dan-
for børn der vil spille fodbold. marks største ungdomsstævner.
Alle kan være med uanset dygtighed. Dertil kommer mulighed til delta-
Hos os spiller drenge og piger fod- gelse i andre stævner og på en af de
bold, de yngste er 5 år. attraktive fodboldskoler som afhol-
At være medlem i NB er ikke bare 2 des i sommerferien.
gange træning om ugen og en tur- Desværre er NB ikke i stand til at
neringskamp i weekenden eller på betale alle udgifter. De deltagende
en hverdagsaften. spillere må selv betale en andel,
Aktiviteterne i klubben tilpasses bør- men det kan oplyses, at der i klub-
nenes forudsætninger og behov. bens budget for det kommende år er
'Træning og kamp" er hos de yngste afsat 25.000 kr. alene til ovennævnte
i klubben blevet til "boldleqe" og an- formål.
dre oplevelser i forbindelse med Der er nedsat et stærkt ungdomsud-
fodboldsporten. valg, som vil gøre alt for at NB kan
Så giver ungdomsudvalget i den leve op til denne målsætning. Sam-
kommende sæson samtlige hold men med en flok dygtige og stabile
mulighed for at deltage i stævner trænere, vil ungdomsudvalget be-
rundt omkring i landet. stræbe sig på at skabe betingelser,
De yngste kan deltage i stævner med som sikre, at det er sjovt og spæn-
afslutning i Legoland, i "Lunderskov dende at spille fodbold i NB.
Cup" og i den populære" Ander And Har du spørgsmål i forbindelse med
Cup". ungdomsfodbold i NB så kontakt:
Holdene i 10-14 års alderen tilbydes Leif Kjærgaard på ~ 74454242
deltagelse i "Sønderjylland Cup" og
OBS! i
Fodboldspillet i vinter foregår selvfølgelig indendørs. Her er ungdomsholdenes
spilletider i Nord-Als Hallen (hal 2):

Sandkasse 3- 6 år torsdag kI.16.00-16.45 (i gymn.sal)
Microput 7- 8 år onsdag kI.15.45-18.00
Miniput 9-10 år tirsdag kI.18.45-19.45
Lilleput 11-12 år onsdag kI.15.00-15.45og 18.00-19.00
Drenge 13-14 år tirsdag kI.19.45-20.45
Junior 15-16 år tirsdag kI.19.45-20.45
Ynglinge 17-18 år tirsdag kI.21.45-23.00
Småpiger 7-12 år onsdag kI.19.00-19.45
Piger 13-14 år tirsdag kI.18.00-18.45
Juniordamer 15-17 år onsdag kI.19.45-20.30

HUSK! Nye spillere er altid velkomne i NB, og man kan godt deltage i aktiviterne
et stykke tid uden medlemskab. Trænerne registrerer først nye spillere, når
de over en længere periode har vist interesse for at spille fodbold. Altså, mød
bare op til træningen ...
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Seniorfodbold.
NB's seniorafdeling afsluttede sæso-
nen 1993 med et meget flot resultat
- nemlig 3 oprykninger.
4.holdet spiller i den kommende sæ-
son i Serie 5 og 3.holdet og 2.holdet
rykkede begge op i Serie 4.
Klubbens 1.hold i Serie 2 sluttede på
en flot 3. plads og en oprykning til-
Serie 1 "smuttede" i den sidste tur-
neringskamp.
Sidste sæsons hjælpetræner - Flem-
ming Villadsen - overtager i år træ-
ningen af 1.holdet og nye trænere for
hhv. 2.holdet og 3.holdet er Jens Chr.
Jensen og Finn Møller.
Vi mener, at vi har 3 unge og dygtige
trænere, der sammen med en ta-

lentfuld spillertrup nok skal sørge for
at sæsonen 1994 afsluttes med gode
sportslige resultater.
Sæsonen 1994 starter med en let
gang træning lørdag den 29. januar
kl. 14.00 på Idrætscenterets vinter-
bane. Efter træningen bydes på en
kop kaffe i klubhuset.
Nye spillere er meget velkomne
denne eftermiddag.
Har du spørgsmål omkring NB's se-
niorafdeling, kan du kontakte Flem-
ming Villadsen på ~ 74490093eller
bestyrelsesmedlem Fredy Naef på
~ 74451171.

-
Vi glæder os til sæson '94.

Fra venstre: Flemming Villadsen, Jens cnr.Jensen, Finn Møller og Jan Jacobsen.

Damefodbold.
NB's damehold kunne også slutte sæso-
nen 1993 med en oprykning, men fra se-
rie 2 til Serie 1.
Det er første gang vi spiller så højt oppe,
og vi må i den kommende sæson se, om
de talentfulde piger kan fortsætte med
de flotte resultater.
En del af pigerne har spillet sammen i
mange år, men vi må nok erkende, at
antallet af aktive spillere er i underkan-
ten af det nødvendige for at kunne klare
sig i Serie 1. Nye spillere til dameafde-

tingen er meget velkomne, og evt.lnte-
resserede kan kontakte trænerne angå-
ende træningstider m.m.
Cheftræner for dameafdelingen er Jan
Jacobsen ~ 74450416 og hjælpetræner
Svend Wrang - der har været aktiv i NB's
pige- og damefodbold i en lang årerække
- ·ræffes på ~ 74450860
Sæsonen starter med spillermøde tirs-
dag den 18.01.94. kl. 19.00 i Klubhuset i
Nord-Als Idrætscenter.
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Old-Boys Fodbold.

Sponsorer.

anden, og at alle spillere uanset alder en
gang årligt mødes til den efterhånden
traditionelle 'Gule-Ærter Turnering'.
Denne turnering finder sted i februar
måned på banerne ved Nord-Als Idræts-
center, og efter 2 timers kampe i bidende
kulde, afsluttes dagen med gule ærter,
øl og snaps i klubhuset.
Der er ca. 70 aktive spillere i Old-Boys
afdelingen, men derfor er nye spillere
altid velkommen.
Der er ikke ugentlig træning, så derfor
skal evt. interesserede spillere kontakte
formanden for Old-Boys afdelingen -
Peer Christiansen på ~ 74453388
Old-Boys og Veteraner spiller indendørs
hver tirsdag kl. 20.45-21.45

<:,
En stor del aktive NB'er mener ikke, at
man kan blive for gammel til at spille
fodbold, og fortsætter derfor legen med
den drillesyge bold selvom børnene er
flyttet hjemmefra, og sølvbryllupet er
overstået.
Old-Boys spillerne er inddelt i følgende
3 andersgrupper: spillere over 45 år
spiller Senior Old-Boys, spillere over 40
år spiller Veteran OId-Boys, og spillere
over 33 år starter som Old-Boys spillere.
Fælles for alle grupper er dog, at man
spiller fodbold på en hverdagsaften og
ikke spilder tiden på træning.
Der er et godt sammenhold i Old-Boys
afdelingen, og dette betyder bl.a., at man
jævnligt spiller træningskampe mod hin-

får mest. Derfor siger NB tak for
støtten og håber på godt samarbejde
fremover.
I denne forbindelse har vi en med-
delelse til vore annoncører i vort
klubblad SPORTEN. Efter mange år
med konstante annoncepriser er vi
nu nødt til at hæve priserne. Bladet
udkommer nu igen regelmæssigt
med 8 numre i løbet af året med mi-
nimum 16 sider pr. udgave. Samtidig
bliver bladet postomdelt, som sikrer,
at alle medlemmer og annoncører
får SPORTEN leveret på hjemme-
adressen og til tiden. Alt dette har
sin pris. Derfor håber vi på forstå-
else, når vi fremover forlanger 100
kr. for en lille annonce pr. kvartal
(var 75 kr.) og hæver priserne på de
større annoncer procentvis tilsva-
rende.
Er der spørgsmål vedr. sponsering i
NB så kontakt:
Peer Christiansen ~ 74453388
eller
Jens Hansen ~ 74491747
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Når vi også sender denne nytårshil-
sen til vore sponsorer, er det for at
markere, hvor vigtigt dette samar-
bejde er for klubben.
Idrætsforeningerne har uden tvivl
gode vilkår på Nord-Als. Kommunen,
Folkeoplysningsudvalget, Idrætsfon-
den og SIUNA støtter os i det omfang
de kan, og det er ofte mere end i
andre kommuner.
Men i Nord-als Boldklub er disse til-
skud, sammen med kontingentind-
tægterne, ikke nok til at få det hele
til at løbe rundt. Klubbens mange
aktiviteter kræver, at NB selv skal
skaffe 2 kr., hver gang der betales 1
kr. i kontingent, for at der kan holdes
balance i regnskabet.
Derfor er vi meget afhængige af, at
klubbens mere kommercielle aktivi-
teter (Fest-l-By, Lotto m.m.) kører
godt, og at vi har et godt samarbejde
med vore sponsorer.
Vi forsøger altid på, at et sådant
samarbejde giver begge parter no-
get, velvidende at vi som klub oftest



74491747 eller Peer Christiansen på
~ 74453388
NB og METAX sørger herefter for, at
du registreres som medlem af afta-
len
Nord-Als Boldklub får:
10 øre pr. liter benzin du tanker,
uden at denne rabat koster dig no-
get.
Du får:
også 10 øre rabat pr. liter du tanker,
og denne rabat fratrækkes stander-
prisen når du tanker.
Herud~ver kan du opnå en ekstra
årsrabat hvis du tanker over 1000 li-
ter benz'in. Årsrabatten er på 5 øre
pr. liter benzin og udbetales hvert år
i januar i form af værdikupon eller
check.
Her er muligheden for at støtte ar-
bejdet i NB, uden at det koster dig
noget som helst.
Afslutningsvis bemærkes at oven:
nævnte rabatter altid gælder, ogsa
når METAX Nordborg annoncerer
med rabat på bezinen.

METAX, Nordborg har indgået en
sponsoraftale med Nord-Als Bold-
klub, hvor klubben modtager spon-
sorstøtte fra METAX, hver gang et af
vore medlemmer tanker benzin hos
METAX. Så jo oftere du tanker ben-
zin hos METAX, desto bedre for ar-
bejdet i NB.
Sådan kan du støtte.
Få et gratis kontant kort eller konto-
kort ved at indsende ansøgnings-
skema til METAX.
Ansøgningsskema får du ved hen-
vendelse til Jens Hansen på ~
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