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"NB-DAG" DEN 24.AUGUST !
Drenge og piger i alderen 3-60 år spiller fodbold i Nord-Als Boldklub, og de

ellige afdelinger er nu startet på efterårssæsonen.
Der foregår normalt ingen aktiviteter "på tværs af afdelingerne", men vi mener,
det er vigtigt, at man kender, og er sammen med andre end dem man normalt
træner og spiller sammen med.
Derfor afholder vi "NB-DAGEN" i og omkring Nord-Als Idrætscenter lørdag
den 24.august 1996 fra k1.l3.00 - ca. 18.00.
Alle klubbens spillere - fra sandkasse til Oldboys - inviteres hermed til denne
aktivitetsdag. En oversigt over hvad der sker denne dag, finder du på midtersiden
i denne udgave af SPORTEN
Forældre, søskende og andre er naturligvis også velkommen denne dag. Det er
gratis at deltage, og tilmelding er ikke nødvendig.
Vi ses til et par fornøjelige timer omkring NB' s klubhus! Bestyrelsen



Omkring klubhuset er der

"NB-DAGEN"
Lørdag den 24.august fra kl.13

KÆMPE LEGEPLADS
Spændende legesager ligger fremme til fri afbenyttelse.

AKTIVITETSBANE
Deltag i forskellige sjove konkurrencer - og vind en fin præmie.

BUNGEE-RUN
Du mærker suget i ,maven - prøv det !

Kæmpe succes over hele landet ! Man får en elastik spændt omkring
maven, hvorpå man løber så langt som muligt og placerer en afmærkning

på midtermuren.
Hvem kommer længst ud ? Der laves små konkurrencer.

O~.~USTET FODBOLDB ••NE
Et rigtig lille fodboldstadion og en dejlig legeplads.

FODBOLD·KAMP
NB' si. hold spi l1......: en vigtig turneringskamp mod .Jkærbæk i løbet af

eftermiddagen.

"SUPERKAMPEN"
Dagens aktiviteter slutter med en sjov fodboldkamp med voksne og børn.

Kampen spilles på stadion efter l.holds kampen.
Vi laver to hold af samtlige interesserede. Husk sportstøj - dog ikke

fodboldstøvler.

MAD & DRIKKE
Klubhuset sælger drikkevarer - Grillpølser kan købes fra kl.17.30.

NV TERRASSE
NB har ombygge t terrassen ved klubhuset - se hvor flot og stor den er

blevet !
Vi afslutter dagen på terrassen - muligvis med musik - hvis vejret er

med os .•
Husk

Selvfølgelig er deltagelsetJ.og samtlige aktiviteter gratis !


