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Generalforsamling iNB
NORDBORG:Imorgen aften holder Nord-AlsBold-
klub generalforsamling i klubhuset klokken 19.30.
Aftenen begynder med fællesspisning en time før;
klokken 18.30.
Der er lagt op til en interessant aften, idet hoved-

kasserer Bjarne Knudsen har bebudet, at han fra-
træder. Også bestyrelsesmedlem Bjarne Skou har
meddelt, at han ikkeønsker genvalg.
Dermed mister boldklubben to mangeårige og ar-

bejdsomme bestyrelsesmedlemmer. Som nye på de
to poster foreslår bestyrelsen Arne Frederiksen og
Kurt Nissen. hvidt
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NB tager
hul på ude-
sæsonen
Første
træningssamling er
søndag 6. februar.

NORDBORG: Så banker
fodboldsæsonen på. Nord-
Als Boldklub har første
træningssamling ude søn-
dag 6. februar klokken
13.30.
Som altid bliver der

efterfølgende en lille snak
om løst og fast i klubhuset
og der er også plads til et lil-
le traktement. Det er
omkring klokken 15.
Næste træning er søndag

13. februar klokken 13.30.
Herefter trænes der hver
tirsdag og torsdag klokken
19 til 21 på lysbanen i Nor-
dals Idrætscenter.
Jens Chr. Hansen fra

Nord-Als Boldklub siger, at
man glæder sig til at se nye
som gamle spillere.
Seniorafdelingen i Nord-

Als Boldklub har to tume-
ringshold tilmeldt den
kommende sæson - et hold
i serie 3 og et hold i serie 5.
Serie 3 holdet har Klaus

Thomsen som cheftræner,
Carsten Schwaemer som
assistenttræner og Hen-
ning Carlsson som holdle-
der.

Ny sæson
for herrerne
NORDORG:Inden længe

~ begynder den nye uden-
dørssæson for fodbold-
herrerne i Nordals Bold-
klub. Den første træ-
ningssamling finder sted
søndag 6. februar kl.
13.30 Bagefter er der en
lillesnak i klubhuset om
løst og fast for den kom-
mende sæson.
Næste træning bliver

søndag den 13.februar
kl.13.30 og herefter bli-
ver de faste træningsti-
der tirsdag og torsdag
fra kl.19-21på lysbanen i
Nordals Idrætscenter.
Nye såvel som »gam-

le« spillere er velkomne
til at møde op. Senioraf-
delingen har i år tilmeldt
to hold til turneringen
et hold i serie 3 og et
hold i serie 5. Cheftræ-
ner er Klaus Tonnesen,
og han får hjælp af assi-
stenttræner Carsten
Schwaermer samt hold-
leder Henning Carlson.
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Et udpluk af folkene bag serie 3 holdet. Det er fra venstre Carsten Schwaermer, Henning Carlson og Klaus Tonnesen.


