
NB er mere end fodbold ...
Nord-Als Boldklub er også andet end kampe og træning. I
Klubben arrangerer byfesten Fest-i-by, fodboldskoler, skolecup,
børnehavetræf, kurser, halbal, lottospil, udflugter, 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

Fest-i-by
Byfesten arrangerer NB i samarbejde med NH og den afholdes
hvert år under Bededags-ferien med start om onsdagen og søn-
dag som sidste dag, i år i dagene 5.-9. maj.

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

DBU-fodboldskole l
DBU's fodboldskoler er meget populære i Danmark. Et af arran-
gementerne afholdes på Nord-Als Idrætscenter i uge 27. I

!
NB's "Pigeeup"
Udendørsstævne for piger i alderen 6-14 år. Afholdes i august.

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

Julebal
Arets bedste halbal siden 1982 I NB arrangerer hvert år et jule-
bal den 26. december i Nord-Als Idrætscenter.

Hjælpebanken
Formålet med "Hjælpebanken" er at skaffe klubbens" i gang-
sættere" hjælpere til deres arrangementer. Vil du hjælpe NB
mindst en gang i løbet af et år, ring til Ken på 7449 1671.

Lottospil
NB's populære lottospil afholdes hver onsdag kl. 19.00 i Havn-
bjerg Skoles aula. Se annoncen i ALSPOSTEN.

Club 22
Club 22's medlemmer støtter NB med "råd og dåd".

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



Et af Nord-Als Boldklub's 20 ungdomshold

Ungdomsfodbold
Mål for NB's ungdomsafdeling

Målgruppe
Børn og unge, piger som drenge, der ønsker at lege og spille
fodbold.

På det sportslige område
• skal træning og spil være tilpasset børnenes forudsæt-

ninger og behov
• skal der være udfordringer for både bredde og top
• skal børnene have det sjovt gennem fodboldspillet
• skal spillerne lære, at kombinere holdspillet med individu-

elle præstationer

På det sociale område
• skal alle børn kunne deltage uanset færdigheder
• skal der arbejdes for et kammeratligt samvær såvel på

som uden for banen
• skal der tilbydes fællesarrangementer såvel omkring

fodbold som andet
• skal forældrene inddrages i arbejdet omkring de enkelte

hold

Væsentlige forudsætninger for at opnå vore mål
• gode ledere og trænere, der arbejder ud fra fælles mål
• udnytte vore gode faciliteter i Nord-Als Idrætscenter til t

aktivt klubliv for "hele familien"
• gøre klubben synlig ved at skabe et image, der udtrykk I

positiv aktivitet

Kontaktperson ungdomsfodbold
Ungdomsformand Jesper Kirkegaard tlf. 74454645

Seniorfodbold (herrer & damer)
Turnering 2004
NB's to seniorhold spiller i serie 3 og serie 5.
Dameholdet spiller turnering i 7-mandskampe.

Træning på Nord-Als Idrætscenter
Herrer: Tirsdag og torsdag fra kl. 19.00.
Damer: Mandag og onsdag fra kl. 19.00

Turneringskampe
Alle hjemmekampe spilles på Nord-Als Idrætscenter.

Konta ktperson
VII du mere vide om seniorfodbold i NB, kan du kontakte Jesper
Thomsen på tlf. 74450890.

Nord-Als Boldklub 's damehold 2003

Oldboysfodbold
Turneringen 2004
Afdelingen deltager med 3 hold i turneringen:
Oldboys - Veteraner - Superveteraner

Turneringskampe
Alle hjemmekampe spilles på banen ved Havnbjerg skole.

Kontaktperson
Peer Christiansen på tlf. 74453388.

Nord-Als Boldklub's veteranhold 2003

Bliv passivt medlem i en
aktiv forening!
For kun 150 kroner i årskontingent kan du blive støttemedlem i
NB og få tilsendt klubbladet SPORTEN gratis, ca. 8 gange om
året.
Ønsker du at støtte byens fodboldklub på denne måde, bedes
du kontaktet NB's kasserer Bjarne Knudsen på tlf. 74453821.

i

Bestyrelsen
Formand
Næstformand
Kasserer
Medlem
Medlem
Medlem
Ungdomsformand
Oldboysformand
Seniorformand

Jens Hansen
Anders Ebsen
Bjarne Knudsen
Bjarne Skou
Alfred Hansen
Ken Christiansen
Jesper Kirkegaard
Peer Christiansen
Jesper Thomsen

Tlf. 74491747
Tlf. 74490018
Tlf. 74453821
Tlf. 74490064
Tlf. 744901 69
Tlf. 74491252
Tlf. 74454645
Tlf. 74453388
Tlf. 74450890


