
Fest-i-by
Byfesten arrangerer Nord-Als Boldklub i samarbejde med
Nord-Als Håndboldklub og den afholdes hvert år under
Bededags-ferien med start om onsdagen og søndag som
sidste dag, i år i dagene 24. - 28. april.

Lottoe;pil
NB's populære lottospil
afholdes hver onsdag
kl. 19.00 i Havnbjerg
Skoles aula.

Club 22
Club 22's medlemmer
støtter Nord-Als Boldklub
med "råd og dåd".

Hjælperban ken
Formålet med HJÆLPER-
BANKEN er at skaffe NB's
"igangsættere" hjælpere
til deres arrangementer.
Her forpligter man sig til
at hjælpe NB ved et
arrangement mindst en
gang i løbet af et år.
Ken Wonsyld tager meget
gerne imod tilmeldinger
på tlf. 74491671

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.

Skolestævne
Hvert år i marts måned, siden 1982, afholder NB et
indefodboldstævne for nordalsiske skoleelever.

Julebal
Årets bedste halbal siden 1982! NB arrangerer hvert år
et julebal den 26. december i Nord-Als Idrætscenter.

Klubbladet SPORTEN
Klubbladet bliver trykt i 450 eksemplarer, og udkommer
ca. 8 gange årligt.

Bestyrelsen 2002
Formand
Næstformand
Kasserer
Medlem
Medlem
Medlem
Ungd.formand
Oldboysformand
Seniorafd.repr.

tit. 74491747
tlf. 74453179
tlf. 74453821
tit. 74490064
tit. 74433764
tlf. 74490093
tlf. 74490018
tlf. 74453388
til. 74450890

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



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

På det sportslige område ...
-skal der være muligheder for udfordringer i bredde og top.
-skal der være udfordringer og krav, der er tilpasset den
enkeltes ønsker og ambitioner.

-skal menneske, bold og leg gå op i en helhed.
-skal spillerne lære at kombinere holdspillet med
individuelle præstationer.

-skal spillerne forstå holdspillet i relation til ansvarlighed,
opgaveløsning og resultat.

og det sociale
-Kammeratligt samvær såvel på som uden for banen.
-Fællesarrangementer såvel omkring fodbold som andet.
-"Resten af familien" er også NB'ere.

Væsentlige forudsætninger for opnåelse af vore mål
-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 udtrykker
positiv aktivitet.

Kontaktperson
Har du spørgsmål vedrørende ungdomsfodbold i NB, er du
velkommen til at kontakte Anders Ebsen på tlf 74 49 00 18.

Seniorfodbold
Turnering 2002
NB's 3 seniorhold spiller i følgende rækker: Serie 3-5-6

Træning
På Nord-Als Idrætscenter tirsdag og torsdag fra kl. 19.00.

Turneringskampe
Alle hjemmekampe ved Nord-Als Idrætscenter.

Kontaktperson
Vil du vide mere om seniorfodbold i NB, kan du kontakte
Jesper Thomsen på tlf. 74450890

Dame fodbold
Turnering 2002
Dameholdet spiller 7-mandskampe om mandagen.

Træning
Nord-Als Idrætscenter mandag og onsdag kl. 19.00.

Turneringskampe
Alle hjemmekampe ved Nord-Als Idrætscenter.

Kontaktperson
Vil du vide mere om dame fodbold i NB, kan du kontakte
Jesper Thomsen på 74450890

Oldboys fodbold

NB's oldboys-afdeling har i sæson 2002 tilmeldt 3 hold i
turneringen: Oldboys - Veteraner - Superveteraner.
Hent flere informationer om afdelingen via NB's hjemme-
side www.nordals-boldklub.dk eller hos formanden
Peer Christiansen på tlf. 74453388. _-~

., JI!

~
Nord-Als Boldklub er også andet end kampe og træning.
Klubben arrangerer byfesten Fest-i-by, fodboldskoler,
skolecup, børnehavetræf, kurser, hal bal, lottospil,
udflugter, holdfest, 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.


