
Velkommen til Nordborg

Nord-Als Boldklub vil igen i år bestræbe sig på at give Jeres piger og Jer som trænere og forældre en
god oplevelse.

Her er chancen for at give Jeres piger en god oplevelse. som de vil mindes mange år frem. Som
træner gennem 10 ar for unge fodboldspillere ved jeg. hvor meget disse stævner betyder for unge
spillere. Det betyder ikke så meget hvor langt vi rejser væk sammen. mere at vi er sammen. sammen
om en fælles god oplevelse. sammen om en fælles indsats.

Holdsport er et vigtigt element i at vi tidligt lærer at begå os sammen med og blandt andre. En
egenskab vore barn har brug for ikke kun i skolen; men så sandelig også senere på den arbejdsplads
de nu engang vælger.

Jeg håber I kan finde tid i kalenderen til at deltage. og tid til det store arbejde der er at arrangere
sådan en tur. Samtidig en stor tak til Jer for den store frivillige indsats I yder i dagligdagen for Jeres
fodboldpiger. hvad enten det er som træner. holdleder eller "karselsforældre".

Als er en utrolig smuk a. så tilmeld Jer stævnet kom i god tid. tag
eventuelt færgen Bitten over til vores dejlige a.

Med sportslig hilsen

Jan Prokopek Jensen
borgmester

Nordals Boldklub indbyder for 3. gang til
NB's pigecup i følgende årgange:

Miniputpiger
Lilleputpiger

Piger

Alle hold får som min. 4 kampe.
Der spilles indledende puljekampe, hvorefter

man deles op i A - B og C rækker.

Der er medaljer til alle spillerne, og præmier til vinderne
af hver række.

Der vil desuden være en flot pokal til det mest fair sptllende
hold i hver årgang.

Der er frisk frugt i klubhuset til spillerne.

Tilmelding og pris

Seneste tilmelding til stævnet er den 22. maj
Kampprogram udsendes i juni

Pris 300,- kr. pr. hold
Max 10 spillere pr. hold.

Hurtigere tilmelding kan dog være nødvendig eftersom der
max. kan deltage 16 hold pr. række

K konta tuersener
Miniputpiger Mette May
Arg. 94/95 Tlf.: 7449 1533

Email: mette.may@mail.dk
Lilleputpiger Preben Christensen
Arg. 92/93 Tlf.: 7445 4890

Email: preben@post.tdcadsl.dk
Piger John Wind

Arg. 90/91 Tlf.: 7445 6137
Ernaii: tohn. vibeke. wind@mail.tele.dk

Vedlagte tilmeldingsblanket kan selvfølgelig også benyttes


