
I jUli er der igen fodboldskole i Nordborg, og der venter
deltagerne både fodbold og sjove oplevelser.
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IFerieuge
med
masser af
fodbold
AKTIV: Igen i år er
Nordals Boldklub på
banen med fodbold-
skole for drenge og pi-
ger. Det er i juli, men
det er nu, pladsen skal
reserveres.
Af Ejner Munkebro
tlf. 7342 5123, emu@jv.dk

NORDBORG: Selvom der er
længe til uge 28 - den 2. uge i
juli - er det alligevel tiden til
at tænke på, hvad man kan la-
ve isommerferien.

Er man en dreng eller en pi-
ge og født 1992-1998, har
Nordals Boldklub (NB) igen i
år et tilbud, uanset- om man
spiller fodbold i forvejen eller
bare gerne vilvære med til enI sjov fodboldskole i sommer-
ferien. I samarbejde med
Dansk Boldspil Union (DBU)
afvikler NB en fodboldskole
10.-14.juli, begge dage inklu-
sive.

Sidste år valgte 96 børn at
tage på fodboldskole i Nord-
borg, og det er nu, man skal
tilmelde sig dette års skole.

- Da der erfaringsmæssigt
hurtigt bliver udsolgt, bør
man være hurtig på aftrække-
ren, siger Anders Ebsen fra
boldklubben.

Det koster 433 kroner at
være med, og billetterne kø-
bes via Billetnet på posthuset

eller på Internettet - på
www.dbu.dk kan man finde
flere oplysninger. Man kan
også ringe på telefon 7449
0789 eller 74490018 og få me-
re at vide.

Småspil
Hvert år har fodboldskolen et
tema - i år er det småspil. Det
er valgt for at rette fokus end-
nu mere på flere boldberørin-
ger til den enkelte spiller og
for at give deltagerne mulig-
hed for at lære alle tekniske
færdigheder i situationer
med intet, moderat og stort
pres.

På fodboldskolen er der en
bold til alle, så der venter tu-
sindvis af boldberøringer på
de unge spillere. De skal bo
hjemme i løbet af ugen, men
der trænes hver dag fra klok-
ken ni til 15 ved Nordals
Idrætscenter.

Ud over fodboldspil er der
en fodbold, en T-shirt, en
drikkeflaske og en overra-
skelse til alle.
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" Da der erfarings-
mæssigt hurtigt bli-
ver udsolgt, bør man
være hurtig på af
trækkeren.

Anders Ebsen


