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Vinterpause

ueneralforsamling 2010 i Nord-Als Boldklub
Fredag den 29. januar 2010 afholder Nord-Als Boldklub deres ordinære ge-
neralforsamling. Generalforsamlingen holdes i NB's klubhus kl. 19.30. Der er
dog fællesspisning kl. 18.30 i Nordals Idrætscenter inden selve generalfor-
samlingen. Her bør man have tilmeldt sig senest mandag den 25.01.2010,
enten online på hjemmesiden eller på listen i klubhuset. Tjek annoncen.
Udover beretningerne og valgene er der dog også lagt op til en hyggelig sam-
menkomst med en øl eller vand og kaffe samt den traditionelle lagkage med
dertil hørende god snak.
Der er også poster, som skal have nye ansigter. Bl.a. kommer der en ny for-
mand for senior. Her foreslår bestyrelsen Klaus Kjærgaard, som allerede nu
er fungerende seniorformand. Han er en kendt skikkelse i klubben, så mon
ikke forsamlingen tager godt i mod dette forslag. >>>
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Økonomien vil også være et spændende punkt. Krisen har selvfølgeligt også
ramt vore indtægter! Regnskab og budget har dog altid været et imødeset
tema.

Vi ses!
Jens Chr. Hansen, formand Nord-Als Boldklub

DB U-hæder til NB-leder
På sin 60 års fødselsdag blev Poul Lyngkilde hædret med DBU's Sølvem-
blem for sin store indsats for fodbolden og for Nord-Als Boldklub.
Hæderen gives for minimum 25 års leder- og træner-gerning i en fodboldklu
Det er dog langt fra alle lederposter, som må regnes med i denne sammen-
hæng!
Udover Poul Lyngkilde er der kun Peer Christiansen og Peter Glock, som har
modtaget denne hæder i Nord-Als Boldklub.

DBU var repræsenteret ved Holger Jørgensen, som også er formand for JBU
Region 4. Han stod for talen og den officielle hædring.
Der skal hermed lyde et stort tillykke til Poul Lyngkilde med den flotte og for-
tjente hæder.
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Poul Lyngkilde har i 40 år været leder i Nord-Als Boldklub. Han var dog alle-
rede tilbage i 1967 engageret i Nordborg IF, hvor han startede som hjælpe-
træner. Fodbolden i Nordborg IF og Havnbjerg IF fusionerede til Nord-Als
Boldklub den 13.11. 1969. Her var Poul Lyngkilde blandt initiativtagerne.

Kronologi:

1970-200x: "FEST-I-BY"-Ieder i alle tænkelige roller
1973-1974: Formand for seniorafdelingen (og bestyrelsesmedlem)
1975-1981: Træner i diverse afdelinger
1979-200x: Medlem af "Club 22" (NB's støtteklub)

1981: Årets NB'er (klubbens højeste udmærkelse)
981-1995: Medlem af bestyrelsen

1981-1986: Formand for seniorafdelingen
1985-1990: Medlem af stævneudvalget for "Nord-Als Cup"
1993-1994: Medlem af klubbens jubilæums-udvalg
1995-2004: Leder i "aktivgruppen"
1998-2002: Formand for klubhusudvalget

2003: JBU's Sølvnål
2005-200x: Formand for byfest-komiteen (og bestyrelsesmedlem)

Som det fremgår af ovenstående er Poul stadig i fuld vigør i Nord-Als Bold-
klub. Han har den meget tunge post som formand for komiteen, der arrange-
rer byfesten, hvor han i øvrigt har været leder og hjælper lige siden 1967,
hvor byfesten første gang blev afholdt!

Han er medlem af NB's støtteklub, "Club 22" og han er særdeles aktiv i og
omkring klubbens mange netværk, som sikrer klubben ledere og støtte i man-
ge sammenhænge. Derudover hjælper Poul i alle tænkelige sammenhænge,
hvor der er brug for at kunne håndtere mandskab og praktiske løsninger.

• oul Lyngkilde er og har været en stor personlighed. Han er en markant driv-
raft for fodbolden samt det kulturelle og frivillige arbejde på Nord-Als. Hans

indsats er umådelig stor - nøjagtig som hans passion for fodbolden og for
Nord-Als Boldklub.

Jeg vil dog heller ikke undlade at sende en hilsen og tak til Birgit Lyngkilde.
Uden Birgits opbakning og hjælp var det nok ikke blevet til så mange år i
klubbens tjeneste.
Birgit har i øvrigt selv haft adskillige jobs i NB sammenhæng. Lige fra klubhus
-pasning til at ordne ømme fodboldben!

Jens Hansen, formand
Formand Nord-Als Boldklub
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Peter Glock æresmedlem i NB
Peter Glock har i 40 år været leder i Nord-Als Boldklub. Forinden var han en-
gageret i Nordborg IF. Fodbolden i Nordborg IF og Havnbjerg IF fusionerede
til Nord-Als Boldklub den 13.11.1969.

Kronologi:
1970 : Årets NB'er (NB's højeste udmærkelse)
1971-1978: Formand for "FEST-I-BY"-komiteen
1973-1983: Bestyrelsesmedlem
1974-1977: Formand for NB's Lottospil
1977-1983: Formand for Ungdomsafdelingen
1979-20xx: Medlem af "Club 22" (NB's støtteklub)
1985 : Modtager af "lederprisen" fra Idrætsfonden
1985-1990: Formand for "Nord-Als Cup"
1991-2000: Formand for NB's bestyrelse
1999-2008: Web-master på NB's hjemmeside
2001-2008: Bestyrelsesmedlem

2001: JBU's Sølvnål
2001: Nordborg Kommunes lederpris
2006: DBU's Sølvnål

2007-20xx: Formand for "Club 22" (NB's støtteklub)
Formand Jens Hansen - Peter Glock

Han har derudover været ansvarlig for NB's klubblad "Sporten" i snart 25 år.
Dertil kommer et hav af projekter og andet udvalgsarbejde, som han gennem
årene har deltaget i.
Peter Glock er stadig et stort aktiv i NB. Han er web-master på støtteklub-
bens hjemmeside, han er stadigvæk med i udvalgsarbejde med deraf følgen-
de projekter og han er stadigvæk ansvarlig for NB's klubblad.

Peter Glock er og har været en kæmpe gevinst for foreningslivet samt det
kulturelle og frivillige arbejde på Nord-Als. Hans indsats er unik!
Som tak og anerkendelse for denne indsats har en enig NB- bestyrelse ud-
nævnt Peter Glock til Æresmedlem i Nord-Als Boldklub
Udnævnelsen fandt sted ved afslutningsfesten på Cafe Friends den 7. no-
vember 2009. Det er i øvrigt kun 8. gang en sådan udnævnelse finder sted!

Herfra skal der således lyde et stort tillykke samt en gigantisk tak til Peter.
Jeg vil ikke undlade at sende en varm tak til hustruen Rita Glock. Uden hen-
des opbakning og hjælp havde denne præstation overhovedet ikke været
mulig.

Jens Christian Hansen, formand for Nord-Als Boldklub

Til alle Club 22 medlemmer
Der er kvartalsmøde fredag den 5.februar 2010.
Tid og sted kan ses på udsendte CLUB 22 NYT.
OBS!
Arrangementet kræver denne gang tilmelding til Peter senest den 1.februar.
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Arkivfoto Generalforsamling 2009

Nord-Als Boldklub indkalder til ordinær

Generalforsamling
fredag den 29. januar 2010 k1.19.30 i NB's Klubhus

*
Dagsorden ifølge lovene.

*
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest

mandag den 25. januar 2010 k1.19.30
*

kl. 18.30 i NIC's Cafeteria

Fællesspisning
Deltagelsen i spisningen før generalforsamlingen kræver tilmelding på NB's

hjemmeside eller på listen i klubhuset senest den 25. januar 2010
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Julebal 2009
Igen i år afholdte vi det traditionsrige Julebal i Nordals Idrætscenter. Det er
kun muligt fordi 51 hjælpere har brugt tilsammen over 350 timer, før, under
og efter ballet af deres fritid på at hjælpe NB med at tjene penge.

Juleballet blev som sædvanlig afholdt
i fred og fordragelighed, kun lidt balla-
de udenfor da ballet var slut, skæm-
mer billedet lidt. Men heldigvis var
politiet til stede og kunne tage hånd
om det.
Myndighederne har i 2009 besluttet at
der skulle nye regler til for at afholde
halbal. Det betyder bl.a. at man nu
skal skilte med diverse forbud og at
gæsterne ikke må forlade ballet, uden
at skulle betale ny entre. Desuden
skal der nu en tydelig afmærkning af
gæster under- og over 18 år.

Især skal der lyde en stor tak til Ken C fra NB's hjælpebank, som med 2 tele-
foner i hånden hjalp til med at finde alle hjælperne. Også Allan Bak og Poul
Andersen skal have tak for at de i år ville stå for finanserne.

De nye regler har kostet os lidt i an-
skaffelse af nye stempler og lidt mere
tid til at skrive skilte. Politiet var også
på besøg i klubhuset for at kontrollere, Kristian Oreyer er "chef' for NB 's julebal

at vi nu havde alle tilladelser og om vi
havde overholdt alle regler. Det havde vi, så der var ingen problemer der.

Vi fik besøg af 739 gæster, hvilket er en tilbage gang i forhold til de sidste p
år. Det håber vi selvfølgelig bliver bedre i år.
De mange gæster gav os en indtægt på 116.080,98 kr. Men med en udgift
på 95.179,85 kr., heraf er den største tilldrætscenteret på 61.838,60 kr., så
giver det et overskud på 20.901,13 kr.

Det er ikke tilfredsstillende for os, men det er de forhold vi har at arbejde un-
der for øjeblikket. Og vi kan som klub heller ikke undvære de penge i denne
tid. Men vi arbejder i skrivende stund på, at vi i år kan generere et større
overskud.
Endnu engang tak til alle der hjalp ved Juleballet i 2009 og på gensyn i år!

Kristian Oreyer
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Nye spillerbokse i vente !
Det er en fornøjelse at kunne berette, at når vi starter op på den nye sæson,
bliver det med 2 nye spiller- eller udskiftningsbokse ved opvisningsbanen på
stadion, hvorfor kommende udskiftningsspillere, trænere & holdledere kan
glæde sig til at kunne sidde trygt og tørt den kommende sæson.
Det er vist ikke luksus med denne nyerhvervelse, idet de gamle grønne har
udtjent deres "værnepligt", og efterhånden er noget farlige at rende omkring -
udover huller hist og pist, er de skarpe kanter blevet "tilløb til ulykke" - men
det er snart en saga blot.

Det var derfor yderst glædeligt, at
vor ansøgning om tilskud hos Nord-
als Idrætsfond blev vel imødekom-
met. Alle omkostninger bliver 100%
dækket af Idrætsfonden, og Nordals
Idrætscenter vil stå for alt det prakti-
ske mht. indkøb og opsætning, så
det må man da kalde luksus. Det
eneste vi skal gøre, er at glæde os
til at kunne komme i gang med den
kommende sæson, idet det er pla-
nen, at boksene skal stå klar til kick-
off på opvisningsbanen til første
hjemmekamp.

Fra klubbens side skal hermed lyde
en stor tak til både Nordals Idræts-
fond & Idrætscenteret, idet det ikke
just er en billig fornøjelse at erhver-
ve sig spillerbokse. Den type vi får,
er set udbudt til omkring 27.000 kr.
ex. moms ( pr stk. ! ) - Idrætscente-
ret har dog formået at skaffe et bed-
re tilbud, og det gør naturligvis ikke Der er vel ingen som vil savne "blikskurene"!

glæden mindre.

Selvom det aldrig er sjovt at skulle starte kampen på bænken, bliver det må-
ske en anelse sjovere, når vi fremover spiller på hjemmebane.
Herefter er det kun at opfordre alle NB fans til at støtte godt op omkring vore
hold. Så til familier, venner og andet godtfolk - "Op af sofaen og kom ud på
stadion for at heppe på vore piger & drenge!"

Vi ses med godt humør på stadion!
Jesper Thomsen, seniorudvalget



12

"Gammel" klubmand
tilbage i folden efter DlF-eventyr
Det er her en fornøjelse at kunne byde en af vore "gamle" NB'ere velkommen
tilbage til klubben - inden længe har vi nemlig atter Jesper Larsen tilbage i
NB folden.

Jesper, der er på vej mod de 26 og i sin bedste
fodboldalder, har tidligere været en af de bæren-
de kræfter på klubbens førstehold, han er tidl.
anfører ( med stor hang til nummer 7 på ryg-
gen ), er i besiddelse af en kanon positiv udstrå-
ling for sine omgivelser, og han har for klubben i
øvrigt været en rigtig god mand på mange fron-
ter, heriblandt assistent træner i ungdomsafdelin-
gen. Det er derfor meget glædeligt atter snart at
have Jesper tilbage i klubben - helt præcis skifter
han adresse fra 2400 KBH NV til 6430 Nordborg
primo februar.

Jesper har de seneste år boltret og uddannet sig
hos Danmarks Idrætsforbund (Dl F), hvor jeg ved Arkivfoto
han har oplevet mangt og meget spændende Jesper på afslutningsfesten 2008

indenfor sportens verden. Han har sagt goddag - eller måske endda 'mojn',
hvem ved - til mange prominente personer. Blandt højdepunkterne har han
haft ansvarsfulde poster som DIF repræsentant - blandt andet ved loe top-
mødet i KBH sidste år, hvor Brasilien jo blandt 4 kandidater fik tildelt OL vært-
skabet i 2016, samt ved ungdoms OL i Finland ligeledes sidste år. På vej til
Finland havde han i flyveren blandt andet mulighed for at hyggesnakke lidt
med sidemanden, den gamle atletik verdensstjerne Sergej Bubka - om der så
blev snakket ungdoms OL, stangspring eller NB skal her være usagt ;0), men
jeg er helt sikker på, at I kan få mange spændende historier fra alle hans op-
levelser, når I inden længe møder ham i lokalområdet.

Jeg ved ligeledes, at Jesper glæder sig utrolig meget til at kunne trække i NB
trøjen igen, og personligt synes jeg jo, at det er et scoop af rang for NB, og
timingen er da bestemt heller ikke at fornægte, idet vi atter til den kommende
sæson kan kalde os serie 2 klub - det er jo efterhånden nogle år siden.

Jeg vil derfor slutteligt ønske Jesper et varmt "Velkommen hjem til NB", samt
ønske ham og senior afdelingen generelt, alt mulig held i støvlerne til de
kommende udfordringer - det bliver rigtig spændende at følge med fra side-
linjen.

Jesper Thomsen, seniorudvalget



DBU's fodboldskole
afholdes i år i uge 27

Fordelingen af årets fodboldskoler er
nu på plads og Nord-Als Boldklub
afholder Fodboldskole i uge 27
(mandag den 05.07.2010 til fredag
den 09.07.2010) på banerne ved
Nord-Als Idrætscenter.

ermed nogle praktiske oplysninger
m fodboldskolen:

Drenge og piger født i 1996 - 2002
kan deltage.

Billetsalg starter den1 0.03.1 Ovia
BilletNet.

Pris for at deltage er 665,00 kroner.
For dette beløb får hver deltager et
Adidas træningssæt, fodbold, drikke-
flaske og diplom.

Primo februar sendes der indbydelse
ud til klubben og alle de spillere der
deltog i 2009.

Børn født i 2002-2004 kan deltage i
årets Micro fodboldskole

l~
'l3ørn født i 1994 -1997 kan deltage i
årets fodbold-camps.

Yderligere oplysninger om alle fod-
boldskoler kan du finde på DBU'
hjemmeside og har du ikke denne
mulighed er du velkommen til at kon-
takte undertegnede for yderligere
oplysninger.

Anders Ebsen

13

Billederne er tre Fodboldskolen 2009
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Senior Nyt
Så er julen og nytåret veloverstået og det er igen tid for "nordalsdrengene", at
finde fodboldstøvlerne frem og starte træningen op.

Mere præcist startede vi op den 16.januar med en let gang træning samt en
efterfølgende snak om foråret. Med den tidlige start håber vi, at kunne få en
del flere træningskampe i benene og derved være endnu mere klar når det
først går løs.

Foråret byder på mange nye udfordrin-
ger. Først og fremmest bliver det spæn-
dende at se om vi kan følge med i serie
2. Desuden er det for mange første
gang de spiller med linjevogter, så må vi
se om det er til det bedre.
Samtidig består serien af et par, for os,
ukendte hold og foråret byder på ture til
såvel Tønder som Esbjerg.

Desuden er der blevet diskuteret og ar-
bejdet flittigt på forskellige tiltag omkring
vores hjemmekampe. Nogle tiltag er
gjort for, at skabe overblik over selve
kampene, hvor andre er for at skabe en
helhed i klubben, så også ungdomsaf-
delingen bliver involveret.
Vi håber at de nye tiltag vil være med til,
at skabe nogle endnu hyggeligere ram-
mer omkring kampene på Langesø sta-
dion.

Kristian Dreyer står med ansvaret for at
følge arven fra de sidste års trænere
videre.
Det er nok ikke hvem som helst der kan
fylde hullet efter næsten 3 oprykninger i
streg, men vi er overbeviste om at have
fundet manden der kan bringe holdet
videre.
Det er dog alles ansvar, at yde det maksimale og støtte op om afdelingens
hold, så vi i fællesskab får en kanon sæson.

Klaus Kjærgaard
Bestyrelsens kandidat til seniorforrnand på

generalforsamlingen

Med ønsket om en god sæson
Klaus, seniorudvalget



Lidt fra "veteranerne"
Efter et dårligt forår skulle vi prøve at gøre det
lidt bedre.
Det blev ikke som vi havde håbet, vi fik kun 9
point og dem fik vi med 3 sejre i træk de sid-
ste 3 kampe "rigtig flot".
Vi sluttede med 19 point og blev 3.sidst, 5
sejre 4 uafgjort og 9 tabte en målscore på 35-
53 ikke særlig godt. Vi har brugt 30 spillere.
Vores topscorer blev KIM N0RSKOV med 10
mål "godt gået KIM".
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Der skal lyde en stor tak til alle veteranspille-
re, Oldboysholdet og superveteranerne for et
godt samarbejde og håber at det kan fortsæt-
te næste år hvor jeg igen står i spidsen for
veteranerne.
Jeg håber vi ses til lidt indendørstræning i ny og næ, men ellers mødes vi til
opstart i 2010.

Gunnar fortsætter som holdleder

Gunnar Carl

Skole Cup nr. 42 er på vej
Fredag den19. marts k1.16.00 fløjtes Skole-Cup 2010 i gang.
Stævnet er for skoleklasser, O. - 7. klasse, samt deres forældre og lærer.
Som de to sidste år, er der også sendt invitationer ud til skolerne i den gamle
Augustenborg kommune.
Disse klasser har de tidligere år, sammen med skolerne i "gamle Nordborg"
kommune, været med til at skabe, et kanon godt stævne, hvor der er garanti
for sjov, glæde og spænding lige fra starten fredag eftermiddag til sidste

~.{amp søndag aften.

Vi forventer i år at der deltager mere end 100 hold.
Sidste år deltog der to lærehold fra Havnbjerg skole, godt nok på dispensati-
on, da rækken var forbeholdt forældrehold.
I årets udgave af "Forældre-rækken" vil vi gerne se nogle flere lærehold, da
de officielt nu er inviteret og sætter ekstra kulør på stævnet.

I år er der mulighed for at tilmelde hold direkte på NB's hjemmeside. Benyt
endelig dette da det giver mindre papirarbejde for stævneudvalget.

Sidste frist for tilmelding af hold er fredag den 12. februar.

Michael Werner
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NBls FUTSALCUP 2009
Lørdag og søndag lige inden jul var der fuld gang i den i Nordals Idrætscen-
ter, hvor der blev spillet futsal i 2 haller. Det var Nord-Als Boldklub, der arran-
gerede det store stævne, som havde tiltrukket 41 hold fra Jylland og Fyn. Og
selvom vejret ikke var det bedste, var det ingen tilmeldte hold, der udeblev.
Futsal er indendørs fodbold uden bander, og med en meget langsommere
bold, som skal udvikle spillernes teknik.
Drenge i aldersgruppen 10 år og op til seniorårgang var i aktion. Der blev vist
rigtig mange fine detaljer - på trods af den hurtighed som futsal spilles med.
Alt forløb efter planen, og stævnet sluttede med følgende resultater:

U11: Nr.1 DybbøllU og Nr.2 Nord-Als B
U13: Nr.1 Haderslev FK og Nr.2 SUB Sønderborg
U14: Nr.1 EFB Team Danske Fragtmænd og Nr.2 Kolding B 1
U15: Nr.1 Haderslev FK og Nr.2 Onside
U17: Nr.1 Haderslev FK 2 og Nr. 2 Haderslev FK 1
Senior: Nr.1 Tim Talento (FC Fyn) og Nr.2 DybbøllU

Tak til alle deltagende hold for nogle fantastisk spændende kampe på højt
niveau samt tak til alle hjælpere på og uden for banen.

Artikel om NB's FUTSAL CUP
hentet fra www.indefodbold.dk

Brian Brizze til
NB Futsal Cup 2009
Stævnet gik over al forventning og
det tekniske niveau var meget højt.
"Vi havde deltagelse af spillere, som
til daglig spiller helt op i divisioner-
ne", udtaler stævneansvarlig
Bjarne østergaard til indefod-
bold.dk. Der var 2 puljer med hver 4
hold, hvor så nr. 1 og 2 gik videre, og
vinderne mødte nr. 2 fra den anden
pulje i de 2 semifinaler. Og begge
semifinaler var utrolig spændende og
enormt velspillede.

De sidste 4 hold bestod af Dybbøl
IU, bl.a. med spillere fra Jyllandsseri-
en, FC Fluerne med spillere
fra Sønderjyskes 2. hold i Danmarks-
serien krydret med boldkunstneren
Brian Brizze, EUI med spillere >>>

Preben Christensen

NB's Ull efter kampen mod Dybbøl.
Holdet fik en 2.plads i stævnet.
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fra Serie 1 og til slut Tim Talento med
spillere fra Fyn, som var en blanding
af divisionsspillere og spillere fra
Fynsserien og serie 1.
Den første semifinale, DybbøllU -
Egen UI 3-2 (0-2), var en utrolig
spændende kamp som Dybbøl IU i
løbet af 4-5 minutter i anden halvleg
fik vendt fra 0-2 til 3-2.

Den anden semifinale, Tim Talento-
FC Fluerne, sluttede 1-0 (O-O)og blev
en meget taktisk affære, men også en

meget teknisk flot kamp, der endte med sejr til fynboerne Tim Talento.
I finalen var det tydeligt at Dybbøl IU var meget trætte. Efter 3 indledende
kampe samt en hård semifinale, altså i alt 72 minutters fodbold, kom der nu
en finale på 2x9 minutter oveni. Tim Talento var tydeligvis ovenpå og kom
hurtigt komfortabelt foran. Dybbøl lUis spillere kæmpede en hård kamp om at
komme tilbage, men der var også hård kamp om at blive skiftet ud, og de
kunne dårligt slæbe sig ud på bænken til sidst. Tim Talento kørte sejren sik-
kert hjem på 6-2 og kunne fortjent kåres som vindere af NB Futsal Cup 2009.

www.indefodbold.dk

En meget koldt vinteraften kort før jul
Denne aften var en særlig aften for de gamle drenge fra Mastersafdelingen i
Nord Als Boldklub.

Efter udfoldelserne på den
sparsomme grønsvær på lysba-
nen ved Idrætscenteret, var der
arrangeret en mindre spisning i
klublokalet for deltagerne. Invi-
teret var også spillernes altid
trofaste fotograf Peter Glock, og
umiddelbart efter spillet samle-
de han os ved bygningen, som
rummer Idrætscenterets ma-
skinpark for at få et godt billede
af de trætte Masters spillere,
inden vi skulle ind og ha' os et
godt brusebad.

Peter havde fået det geniale indfald at byde os på resterne af sommerens is
fra sin kummefryser, og dem stod vi så og guffede i os, da han tog aftenens
billede.
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5~~NFOSS
Retfærdigvis skal det lige siges, at isene nok havde set bedre dage og i hvert
fald overskredet sidste salgsdato, men ideen var god og Peter fik ryddet op i
sit lager. Alene tanken var meget smuk.

ftenen sluttede med spisning af lækre landgangsbrød fra cafeteriet tilsat en
ang øller. Alt sammen sponsoreret af Masters-kassen.

Der blev sunget en medbragt sang om de gamle Masters - drenge, men det
kneb stærkt med kendskabet til melodien, hvilket forbavsede undertegnede
meget, da den gik på melodien "Frihedssangen". Først alt for sent gik det op
for mig, at de fleste af spillerne jo først var født efter krigen og slet ikke kend-
te sangen.
Ja, sådan kan det gå, når man som jeg omgiver mig med de rene unge men-
nesker!

Carl Erik Rasmussen

Husk "klippekortet" - også i 2010
NB og Frisør Sacha i Nordborg har en samarbejdsaftale, hvor både klub og
medlemmer kan nyde godt af ordningen.
Afleverer man sit særlige NB-klippekort efter en klipning får man således en
markering i kortet. Er kortet fyldt med 5 markeringer får man 25 kr. i rabat på
denne 5. klipning.
Herefter beholder Frisør Sacha kortet og man modtager et nyt kort.
Nord-Als Boldklub modtager ligeledes
•.5 kr. i sponsorstøtte for hvert fyldt

·~ort (5 stempler).
Klippekortet fås i NB's klubhus eller
ved henvendelse til Frisør Sacha.
Så husk at bruge kortet til gavn for
både dig og NB.
Fra ordningens start i marts 2009 til
december 2009 er der overført 1.250
kr. til Nord-Als Boldklub. Det svarer til
50 afleverede kort. Og således også
50 gange, hvor der er ydet 25 kr. i
rabat til kunden.

NB takker for støtten! Byens frisør Thorsten Sacha er også målmand
på NB's superveteranhold.
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Kære alle!
På vegne af bestyrelsen vil jeg gerne ønske jer et rig-
tigt godt nytår -
ja endda et helt Iykkebri ngende nyt årti!
Samtidig vil jeg gerne sige tak til alle spillere, hjælpere,
trænere og ledere for indsatsen i et begivenhedsrigt og
på mange punkter rigtig godt år.

Jeg håber, at vi ved fælles hjælp kan gøre NB endnu
bedre. Der er nok at tage fat i. Kun med aktive spillere
og forældre kan vi løfte denne opgave.

Lad dette blive en opfordring til at sige ja, når du bliver
spurgt, om du kan hjælpe din klub eller din træner. Me ,
det vender jeg nok tilbage til.

Venligst
Jens Chr. Hansen
Formand Nord-Als Boldklub
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