
Lidt om Nord - Als Boldklub generelt
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.

De yngste er 5 år, de ældste over 60.
Nord-Als Boldklub har hold i alle rækker.
Klubben er medlem af DBU, JBU, DGI og DIF.

Der spilles turneringskampe, pokalkampe,
venskabskampe og holdene sendes til stævner og cups i ind -
og udland.
Kampene og træning foregår på Nle's dejlige anlæg.

Træningstider l'
I
I

Hold Træningsdage Trænere Telefon I
Argang Tid

Mikro Onsdag Lars Møllerskov 74452139 l
96 KI. 16.30-17.30

Mikro Tirsdag I torsdag Guido Luers 74450058
95 KI. 17.00-18.00

Miniput Tirsdag I torsdag Michael Werner 74491054 l93 og 94 KI. 18.00-19.00
I

Kun sammen kan vi skabe en god klub
Vi har med denne folder muligvis skubbet lidt til jer.
Og I er naturligvis også meget velkommen til at skubbe til os,
hvis der er noget, I synes, vi kunne gøre anderledes.

Sammen kan vi give børnene nogle endnu bedre idræts-
oplevelser.

Ungdomsformand
Udvalgsmedlem
Udvalgsmedlem

Anders Ebsen
Søren Zaremba
Jan Wind

74490018
74490756
74490772



I Nord-Als Boldklub ønsker vi:

At skabe et godt fodboldmiljø hvor spil og træning er tilpasset
børnenes forudsætninger og behov.

At arbejdet med denne aldersgruppe (5-10 år) præges af leg
og i mindre grad af resultater, dvs.:
• Trænerne tilbyder alle spillere deltagelse i kampe,

stævner m.m.
• Afdelingerne bør undgå at køre med alt for faste

hold (alle spillere har behov for opmuntrende og positive
oplevelser).

• Ved stævner og turneringer hvor der deltager flere NB-
hold fra samme afdeling, bør holdene sammensættes,
så de er nogenlunde lige stærke.

At skabe kammeratskab og sammenhold.

Hvilke forventninger har
Nord-Als Boldklub til jer som
forældre?
Børnenes vedvarende interesse for fodboldspil er bl.a. meget
afhængig af den forældreopbakning, børnene får. I kan som
forældre vise jeres interesse på mange måder, som f.eks. :

• Være en interesseret tilhører derhjemme
Lejlighedsvis overvære kamp og træning
Efter aftale hjælpe trænerne under kamp og træning
Bidrage med kørsel
Bakke klubarrangementer op
Skrive, fotografere til klubbladet SPORTEN
Give ros og konstruktiv kritik
Evt. hjælpe klubben med andre opgaver
Sørge for fornuftig påklædning til børnene Værd at vide om Nord-Als Boldklub

Kurser
Alle trænere vil blive tilbudt 1 - 2 kurser i løbet af året.

Forældremøder
NB afholder hver sæson sammen med trænerne et eller flere
møder.

Træning
AI træning foregår på banerne ved Idrætscenter.

Omklædning
Der er er mulighed for omklædning i Idrætscenter. •

5pilledragt
NB' s spilledragt er sort/rød stribet trøje, sorte bukser og røde
strømper. Der udleveres komplet spilledragt (strømper, bukser
og trøjer) til kampene.
Husk selv benbeskyttere!
Der er mulighed for at købe brugte støvler, spilletøj m.v.

Kontingent
Microputter betaler 350 kr. pr. år.
Miniputter betaler 500 kr. pr. år.
Af årets kontingent opkræves 60 % i foråret og 40 % i efteråret.
Efterårets kontingent dækker også indendørsfodbold.

NB's klubhus
Bruges som samlingssted for spillere og forældre. Der findes
spil, TV og Video, ligesom der ved lejlighed vil være mulighed
for at få sodavand, saft, kaffe eller the.

Kørsel til udekampe
Foregår i privatbiler og vi opfordrer til, at man skiftes til at køre.
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I støtter børnene bedst ved
•
• At hjælpe hele holdet frem for den enkelte spiller.

At opmuntre hele holdet positivt.
At forstå, at det der sker under kamp og træning.
ikke kan diskuteres på banen, men evt. bagefter.

At møde op til træning og kampe i god tid.
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