
Talentchef SE
Jens Hansen
Nordals Boldklub
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Samarbej dsaftale :

Med udgangspunkt i hosliggende beskrivelse af Talentsamarbejdet i Udviklingszone Øst,
underskrives nedenstående samarbejdsbetingelser mellem:

Nordals Boldklub vi Jens Hansen
Stadionvej 1
6430 Nordborg

og SønderjyskE (SE),
Stadionvej 5,
6100 Haderslev

Underskriften er på enslydende, ligeværdige vilkår med øvrige underskriftsklubber iTalentsamarbejdet..

Nordals Boldklub forpligter sig til:

l. Ingen samarbejds - eller udvekslingsaftaler med andre klubber end SE, lokale klubber
(Udviklingszonen) samt de øvrige udviklingszoner i Sønderjylland.

Der menes, at Nordals Boldklub ikke udveksler samarbejde, der disharmonerer med det skrevne og ånden i
samarbejdsaftalen. Dette sikres ved dialog mellem Nordals Boldklub, Sports chef Øst samt Koordinator.

2. Kontakte Koordinator, hvis henvendelse på spillere fra andre klubber

3. Deltage loyalt og ligeværdigt i Talentsamarbejdet i Udviklingszone øst.

Dette samarbejde anses som den inderste kerne i det totale Talentsamarbejde for Sønderjylland.
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4. Loyalitet overfor indgået samarbejdsaftale og positiv omtale af SønderjyskE

SønderjyskE forpligter sig til:

l. Overholdelse af forpligtelserne i samarbejdsaftalen

Fra underskriftsdato forpligter SE sig til (vi TalentchefFrank Andersen) at bistå Udviklingszone Øst, i det
omfang, det er muligt for i fællesskab, at forberede samarbejdets start pr. 1. august 2010.
Ved indgåelsen af aftalen, er der fælles forståelse for, at økonomien i opstartsfasen, kan afstedkomme større
egenbetaling v/trænerkurser, turneringer, inspirationsture m.m. SE garanterer, at Koordinatoren bliver ansat.

2. Loyalitet og positiv omtale af Nordals Boldklub ..

Samarbejdsperiode: 01.11.11 - 31.07.2015 (Aftalen er uafhængig af, om SønderjyskE spiller i 1. div.).

Haderslev den 01.11.2011

Niels Esbensen
Økonomiansvarlig SE

Hovedsponsorer
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Sønderjysk Elitesport AIS ) Stadionvej 5 ) 6100 Haderslev) Telefon +45 74 52 14 99 ) Telefax +45 74 52 46 99 ) www.soenderjyske.dk Sønderjysk elitesport slår sammen
elitesport og erhvervsTiv styrk.e.r S.nderjylfand


