
Til "HJÆLPERBANKENS" medlemmer.
Ved hvilken aktivitet vil du hjælpe? Sæt venligst kryds/er i sidste kolonne.
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"Kulturnat"y...
Micro
Fodboldskole

/ "Nordborg 2000"
'x

~/"
~ Afslutningsfest

Foredrag

'/A Afslutning af
"Nordborg 2000"

2 - 3 arrangementer i løbet af ret i
samarbejde med kommunen eller
forretningerne,
Klubbens populære lottospil i Havnbjerg
skoles aula med ca. 220 gæster.
De fleste af NB's ungdomskampe på
hjemmebane dømmes af "egne"
dommere.

11.03.2000 Indendørsfodboldstævne for nordalsiske
til skoleelever med ca. 120 hold og 700
13.03.2000 spillere i NIC.
17.05.2000 Byfesten iNordborg, arrangeres i
til samarbejde med Nord-Als Håndboldklub.
21-:65.2686-

Alle "NB'ere"inviteres til en hyggelig
eftermiddag i og ved klubhuset.
Nordborg Kommune arrangerer kulturnat
under mottoet "2000 og en nats eventyr".
Aktiviteter ( træning - leg - samvær) for
alle drenge og piger i alderen 5-7 år.
DBU's fodboldskolen afvikles ved NIC.
Ca. 400 børn fra kommunens børnehaver
kommer hvert år til NIC til et par festlige
timer på fodboldbanen ved klubhuset.
I oktober fokuserer kampagnen på " sport
& fritid i kommunen n • NB er medarrangør
af et "åbent hal arrangement" i NIC.

21.10.2000 Klubbens sæsonafslutning for ynglinge,
, senior, oldboys, ledere og aiie venner af
NB. Festen afvikles i Havnbjerg skoles
aula.
Klubbens egen julekalender i ca. 2000
eksemplarer er på gaden.
Foredrag med Carsten Vagn-Hansen på
NIC med NB som medarrangør.
Kommunens kampagne afsluttes med
maner og et stort arrangement. NB
deltager i aktiviteterne.
NB's traditionsrige store halbal afholdes for
18. gang i NIC.

Hver
onsdag
April-
oktober

11.06.2000
til
02.07.2000

Se alle attraktive EM-kampe på kæmpe
lærred. NB opstiller et telt på
parkeringspladsen ved PICCOLO og
sørger for den "rigtige stemning".
Aktiviteter ( træning - leg - samvær) for
alle drenge og piger i alderen 8-16 år.
DBU's fodboldskolen afvikles ved NIC.

Sælge kort, kontrol af kort, ca. hver 5.uge
eller "råbe op", ca. hver 5. uge
Dømme ungdomskampe,
primær hverdagsaftener.

Passe informationsstanden i ca. 3 timer
eller resultatopsamling/speaker i ca. 3 t.
eller dømme kampe i 2 -3 timer.
Opbygge / nedtage telt
eller hjælpe ved baren i ølteltet
eiler hjæipeved pølseboden
eller hjælpe ved ølboden
eller hjælpe på festpladsen
eller hjælpe ved sportsaktiviteter
eller hjælpe ved kontantlotteriet.
Passe teltet en kampaften'eller
eftermiddag i 3 - 6 timer.

Træner / leder af en gruppl3
ca. 6 timer i 4 dage (mandag - torsdag)

Hjælpe klubhusudvalget i ca. 5 timer.

Hjælpe ved en aktivitet i ca. 5 timer.

Træner / leder af en gruppE!, 6 timer i 3
dage
(fredag -lørdag - søndag ).
Underholde børnene med spil/leg på
grønsværen,
eller hjælpe i og ved klubhuset.
Deltage i planlægning af anangementet
eller hjælpe på dagen i6 - (1 timer.

Klargøre salen om eftermiddagen
I elier servering mm. under ff:sten i ca. St.
eller oprydning / rengøring dagen efter.

Deltage i planlægning af arrangementet
eller hjælpe på dagen i 6 - B timer. ~

Opstilling i hallen i ca. 5 timer _
eller hjælpe .på dagen ved baren i ca. 5t. _
eller oprydning efter festen i 3 - 5 timer. _

Har du spørgsmål til de enkelte aktiviteter kan du mærke dette med et ? i sidste kolonne, og vi vil herefter kontakte dig med
nærmere oplysninger.

Med venlig hilsen og tak for hjælpen
2 x Ken, Jesper og Preben


