
Kontingent i NB
Sandkasse fodbold
Micro drenge og piger
Øvrige ungdomsrækker
Seniorspiller herrer
Damespiller over 18 år
Damespiller under 18 år
Oldboys

:Gratis
:300 kr. årligt
:440 kr. årligt
:750 kr. årligt
:600 kr. årligt
:440 kr. årligt
:500 kr. årligt

Fest -i-by
Byfesten arrangerer NB i samarbejde med Nord-Als
Håndboldklub og den afholdes hvert år under bede-
dagsferien med start om onsdagen og søndag som
sidste dag.

J-0ttospil
NB 's populære lottospil afholdes om onsdagen kl. 19.00
i Havnbjerg Skoles aula.
f

Skolestævne
Hvert år i marts måned, siden 1968, afholder NB et
indendørsstævne for nordalsiske skoleelever.

Julebal
Arets bedste halbal, siden 1982, arrangerer NB hvert år
2. juledag i Nord-Als Idrætscenter.

Børnehavetræf
En gang hvert år gæster omkring 400 børn fra kommunens
børnehaver Nord-Als Idrætscenter til et par timers leg på
banen ved klubhuset. NB og NH står for arrangementet.

Hjælperbanken
Formålet med HJÆLPERBANKEN er at skaffe NB's
"igangsættere" hjælpere til deres arrangementer.
Tilslutter man sig HJÆLPERBANKEN, forpligter man sig til
at hjælpe NB ved et arrangement mindst en gang i løbet
af et år. Udvalget består af Ken Wonsyld (tlf. 74 49 1671),
Preben Koch og Ken Christiansen.

Klubbladet SPORTEN
For Nord-Als Boldklub er foreningsbladet SPORTEN en
god vej tilløbende og sammenhængende information af
medlemskredsen.
SPORTEN postomdeles, bliver trykt i ca. 500 eksemplarer
og udkommer ca. 8 gange årligt.
Bladets økonomi balancerer stort set ved hjælp af annon-
ceindtægter.

Bestyrelsen 2001
Formand
Næstformand
Kasserer
Best.medlem
Best.medlem
Best.medlem
Ungdomsformand
Oldboysformand
Seniorafd.repr.

Jens Hansen
Peter Glock
Bjarne Knudsen
Bjarne Sko u
Bjarne Jensen
Flemming Villadsen
Anders Ebsen
Peer Christiansen
Jesper Thomsen

tlf. 74491747
tit. 74453179
tit. 74453821
tlf. 74490064
tlf. 74453746
tit. 74490093
tit. 74490018
tit. 74453388
tit. 74450890



Nord-Als Boldklub:
Fodbold for alle året rundt!
I Nord-Als Boldklub kan alle spille fodbold.
Drenge - piger - herrer -damer.
Der er hold til dem, der har ambitioner og til dem, der
ønsker hyggefodbold.

Mål for NB's ungdomsafdeling
Målgruppe
Børn og unge, piger som drenge, der ønsker at lege og
spille fodbold.

På det sportslige område ...

Microputter eller veteraner.
De yngste er 5 år, de ældste over 60.

- skal der være muligheder for udfordringer i brede og top
- skal der være udfordringer og krav, der er tilpasset den

enkeltes ønsker og ambitioner.
- skal menneske, bold og lege gå op i en helhed.
- skal spillerne lære at kombinere holdspillet med indivi-

duelle præstationer.
- skal spillerne forstå holdspillet i relation til ansvarlighed,

opgaveløsning og resultat.

Nord-Als Boldklub har hold i alle rækker. Der spilles
11-mands fodbold, 7-mands fodbold og 5-mands fod-
bold. Klubben er medlem af DBU, JBU, DGI og DIF.

Der spilles turneringskampe, pokalkampe, venskabs-
kampe og holdene sendes til stævner og cups i ind- og
udland.
Kampe og træning foregår på Nord-Als Idrætscenters
dejlige anlæg. Indefodbold i vintermånederne foregår
ligeledes i centeret.
Nord-Als Boldklub er også andet end kampe og træning.

Der skal være mulighed for at kombinere det
sportslige og det sociale

- Kammeratligt samvær såvel på som uden for banen.
- Fællesarrangementer såvel omkring fodbold som

andet
- "Resten af familien" er også NB'ere
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A
, .:4'~~i.j - Gode ledere og trænere, der arbejder ud fra fælles mål.

- Udnytte vore prægtige faciliteter i Nord-Als Idrætscenter
til et aktivt klubliv med klubhuset som centrum.

- Motivere familien til "at bruge klubben"
- Gøre klubben synlig ved at skabe et image, der udtryk-

ker positiv aktivitet

Væsentlige forudsætninger for opnåelse af vore mål

Klubben arrangerer byfesten Fest-i by, fodboldskoler,
skolecup, børnehavetræf, kurser, halbal, lottospil, ud-
flugter, holdfester, klubfester og meget mere.
Vil du vide mere om denne aktive forening, er du meget
velkommen til at hente flere oplysninger på klubbens
hjemmeside

www.nordals-boldklub.dk
eller du kan kontakte følgende personer:

Ungdomsudvalget
Udvalgsformand
Sekretær
Udvalgsmedlem

Anders Ebsen
Kjeld Høi
Jan Wind

tlf. 74490018
tlf. 74491632
tlf. 74454890Anders Ebsen tlf. 74490018

- hvis det drejer sig om ungdomsfodbold

Bjarne Skou tlf. 74490064
- hvis det drejer sig om seniorfodbold

Peer Christiansen tlf. 74453388
- hvis det drejer sig om oldboysfodbold

eller formanden Jens Hansen tlf. 74491747 Sand, Figo, Klinsmann og Co. - alle fra Nord-Als Boldklub!

Seniorfodbold
Sæson 2001

NB's seniorhold spiller i følgende rækker:
Serie 4 - Serie 5 - Serie 6.

Træning
Vore hold træner alle på Nord-Als Idrætscentrets flotte
anlæg. Træningen er hver tirsdag og torsdag fra kl. 18.30

Turneringskampe
Alle vore hjemmekampe i turneringen spilles på Nord-
Als Idrætscenters anlæg.

Damefodbold
Træning
Mandag og onsdag fra kl. 19.00 til kl. 20.30
Træner er Michael Tsimisiris tlf. 20728371

Turnering
Dameholdet spiller 7-mands kampe om mandagen.

Oldboysfodbold
NB 's oldboysafdeling har i sæson 2001 følgende hold i
turneringen:
Oldboys A - Veteraner - Superveteraner
Holdene spiller udelukkende turnerings, pokal- og træ-
ningskampe.
Alle hjemmekampene spilles på 0sterlund Stadion.


