
Nord-Als Boldklub’s klubblad - 45. årgang - Nr. 2. maj 2014 

I forbindelse med serie 3 kampen mod SUB lørdag d. 26. april, var der 

besøg af Lasse Christensen på stadion. Lasse er en gammel Nordborg 

dreng og gammel NB'er. Til daglig er Lasse talentchef i Vejle Boldklub 

og har P-licensen, som er den højeste træner uddannelse. Tidligere har 

Lasse arbejdet i både Ikast og FC Midtjylland.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Lasse er altså en af de helt store inden for talentarbejde i dansk fod-

bold og dermed en travl mand, som ofte er på farten i både ind -og 

udland. Derfor var det ekstra glædeligt at han havde tid og lyst til at 

kigge forbi Langesø Stadion denne eftermiddag.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Lasse fortæller at han stadigvæk følger NB via hjemmesiden og face-

book og han er også støttemedlem så han får tilsendt Sporten med 

posten. Det var en fornøjelse at have besøg af Lasse og dejligt at høre 

at NB hjertet stadigvæk banker. Vi glæder os til at byde Lasse velkom-

men en anden gang.  

F:V. : Lasse Christensen , Poul Lyngkilde, Jens Hansen og Jesper Larsen 
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Formanden har ordet 
Forår med fart på 
Græsset er blevet grønt, blomsterne 

springer ud og vejret viser sig fra sin 

gode side; kort sagt foråret er over 

os. Foråret er altså synligt og det vil 

NB også være i den kommende tid, 

hvor vi vil besøge Torvedag i Nord-

borg, besøge SFO’er i området og 

afholde Fest i By. Jeg garanterer alt-

så at NB’s farver vil komme til at 

præge dette forår i Nordborg.  
 

Alle hold er atter kommet på græs, 

bolden ruller og nogle er godt i gang 

med turneringskampene. Jeg vil der-

for opfordre til at man slår vejen forbi 

Nord-Als Idrætscenter og nyder en 

eller flere af de mange kampe der 

bliver spillet den kommende tid. Man 

kan med fordel via hjemmesiden føl-

ge med i, hvem der spiller hvornår.  
 

Ungdomsfodbolden i NB er funda-

mentet for vores klub. Det er ung-

domsspillerne der i fremtiden skal 

videreføre vores klub som senior – og 

Oldboys spillere, eller som trænere, 

ledere og frivillige hjælpere. Derfor er 

det mig en stor glæde, at der er fart 

på i ungdomsafdelingen. Et eksempel 

herpå er da vi i en weekend sidst i 

marts, havde ikke mindre end fire 

hold afsted til weekend stævne på 

Fyn og i Juelsminde. Et andet dejligt 

eksempel er at vi i dette forår, har 

tilmeldt flere ungdomshold i turnerin-

gen end i foråret 2013. Det glæder 

mig utrolig meget at der er tilgang på 

ungdomssiden, da flere spillere giver 

et stærkere og mere solidt funda-

ment.  

 

 

 

 

 

Ansvarlig redaktør 

Preben Christensen 

Tlf. : 25 88 18 50 

E-mail: pc@pebbe.dk 

 

Distrubition  

Benny Jørgensen 

tlf. 60 17 31 80 

E-mail: xpost@sport.dk 

Ib Anthony 

Tlf.: 74 45 05 00 

E-mail: iban@bbsyd.dk 

 

Cykelbude 

Finn Borup 

Børge Neesgaard 

Freddy Naef 

 

Formand  

Jesper Larsen 

Mobil: 4055 0759 

E-mail: jesper_sporten@hotmail.com 

 

Adresseændring 

Så husk at meddele det til NB 

Dette gøres til 

miw@mwerner.dk 
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Flere hold betyder også flere kam-

pe. Det er sådan at mange ung-

domskampe (3, 5 og 7-mands) 

dømmes af lokale dommere, hvilket 

vil sige dommere, som hjemmehol-

det stiller til rådighed. NB har altid 

været et godt eksempel, når det 

handler om lokale dommere og har 

altid haft dommere klar til at døm-

me, noget som mange andre klub-

ber misunder os. Flere kampe bety-

der at der er brug for flere domme-

re. Derfor vil jeg kraftigt opfordre til 

at man melder sig under dommer-

fanen og giver en hånd, så vores 

børn og unge kan få afviklet deres 

turneringskampe på en god måde. 

Ungdomsudvalget 

modtager nye som 

tidligere dommere 

med stor glæde! – og 

husk man behøver 

ikke have nogen 

dommereksamen, 

almindelig flair, godt 

humør og lyst er det 

eneste der skal til.  
 

At der er fart på kun-

ne tydeligt ses da 

Skolecup 2014 løb af 

stablen i midten af 

marts måned. 79 hold 

deltog i og bidrog til nogle glade 

dage i Nord-Als Idrætscenter. 79 

hold er desværre lidt færre end tid-

ligere, men tager man diverse sko-

lesammenlægninger i betragtning, 

så er det ganske flot. Skolecup er 

bare noget specielt og en god ople-

velse, som vi håber at endnu flere 

hold vil være en del af næste år.  
 

Jeg ønsker alle nye spillere, træne-

re, hjælpere og forældre velkom-

men i NB-familien og jeg vil glæde 

mig til at møde alle enten i klubhu-

set, på grønsværen eller til nogle af 

de mange NB-arrangementer i løbet 

af foråret og sommeren.   

 

 

 

 

 
 

Jesper Larsen 
Formand  

Nordals Boldklub 

Formanden har ordet 

Fra skolecup 2014—4 klasse 



Taksigelse 
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Øens Hold Cup - VI VANDT!! 
Fredag d. 28. marts t g 16 forvent-
ningsfulde drenge afsted mod Fyn.  
 

Stævnet er koordineret af OB, men 
afvikles på hele Øen. U13 drenge 
skulle til Otterup. Efter indkvarte-
ring og aftensmad skulle vi spille 
første kamp, som vi i mere suveræn 
stil end cifrene indikerer vandt 4-2. 
Vi har siden starten af februar træ-
net på kunstgræs, så det pludselig 
at spille på græs, var noget af en 
tilvænning. Efter sejren var der ka-
ge og X faktor på storskærm i Sko-
lens Aula (billede). 
 

Lørdag morgen, efter kun 6 timers 
nattesøvn (ja ja drenge i den alder) 
vandt vi så igen 4-2, og senere på 
dagen sidste puljekamp 3-2. Igen 
var vi i begge kampe bedre end 
modstanderne, men formåede al-
drig at lukke kampene for alvor.  
 

Aftenen stod på hygge og bordten-
nis. Godt trætte var der heldigvis 
tidligt ro lørdag, i og med, at uret 
skulle stilles en time frem. Søndag 
morgen før finale kampen mod 
Svendborg, som også var ubesejre-
de, gik vi en tur og lavede stræk-
øvelser i Skolens hal. Kampen var 
meget tæt, og drengene alle trætte, 
men vi trak det "længste strå" og 

vandt 1-0. FLOT og STORT TILLYK-
KE drenge, det var virkelig fortjent 
(billede). 
 

Stor TAK til NB for tilskuddet, som 
gjorde turen mulig. Tak til forældre 
og søskende for kørsel, kage, op-
rydning søndag og støtte fra sidelin-
jen. Tak til drengene, Thom og Lars 
for en super tur. 

Hans Jørgen Hansen   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øen Hold Cup—U13 drenge 
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Hjertestarter 

Hjertestarter 
Husk der er en Hjertestarter i 
Nordals Idrætscenter, når uheldet 
er ude? 
Hjertestarteren er tilgængelig i 
centrets åbningstid, Hjertestarte-
ren er placeret inde i svømmehal-
len, og de enkelte centervagter er 
trænet i brugen af denne. 
 

  



Fredag 28. marts til lørdag 29. 
marts var U12 pigerne samlet til 
træningslejr i Nordals hallen. Vi 
mødtes kl 16:30 i klubhuset og ef-
ter stabling af sengetøj og øvrig 
bagage i klubhuset, startede vi træ-
ningen kl. 17 på lysbanen.   
 

Kim Hansen og Rikke Jensen havde 
planlagt dagens træningspas. Rikke 
stod for opvarmning, hvor fokus var 
på motorik og styrke. Efter vi var 
varme, tog Kim over med øvelser, 
der var fokus på samspil, pasninger 
og afslutninger.  Efter træning og 
omklædning var aftenmaden serve-
ret i cafeteriaet. Dagens menu var 
pizza og tilhørende saft /vand. Det 
smagte godt, og pigerne spiste med 
velbehag.   
 

Om aftenen var der fri hygge, hvor 
tiden blev brugt på snak, spil i hal-
len og X-factor finale. Mette Beh-
rendtz havde forberedt en lille op-
gave, der gik ud på at finde og sva-
re på 13 spørgsmål, der var gemt i 
en mørklagt hal 1. Der blev søgt og 
svaret med stort engagement fra 
alle hold, men Klara, Rosa og Mie 
viste sig at være de bedste søgere 
og med flest rigtige svar.  Hen på 
aftenen indrettede vi os i sovesalen 
og gjorde klar til natten. Kl 0:00 var 
der ro i sovesalen. 
 

Lørdag startede dagen med en tur i 
svømmehallen fra kl 8-9. Kl 9-10 
var der morgenmad, omklædning 
og oprydning i sovesalen. Kl 10 
startede dagens træning med sam-
me fokus som dagen inden, der 
blev også øvet vristspark.  Kl 12:00 
var der en let frokost til de trætte 
piger, der var noget ømme efter 
dagens træning. Vi trænere var lidt 
bekymrede for, om pigerne kunne 
holde gejsten i den kommende træ-
ningskamp mod Midtals, som var 
planlagt til kl 13. 
 

Da der ikke var kommet en dommer 

til kampen, startede jeg op med at 
dømme kampen, Rikke tog sig af 
coaching og udskiftning (Kim var til 
kamp med senior). Vi fik en kanon 
start med 3 hurtige og flotte mål og 
var foran med 5-1 ved halvdel. Vi 
havde godt sammenspil og mange 
gode skud på mål. Det var tydeligt 
at se, at det vi havde trænet blev 
brugt J. Kurt kom og hjalp med at 
dømme 2. halvleg, og da Midtals 
satte en ekstra spiller ind, blev der 
ikke så meget plads til samspillet i 2 
halvleg. Kampen endte 7-3 til Nord-
als.  
 

Jeg synes det var et par gode dage 
hvor både det sociale og sportslige 
blev tilgodeset. Tak til Kim og Rikke 
for deres hjælp, det godt for både 
træner og piger at træne på en an-
den måde. Jeg har snakket med 
pigerne om hvad de synes og ne-
denunder kan I se deres svar. 

Lars 

 

 

Træningslejr U12 piger 
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Træningslejr U12 piger 

7 

NB’s bestyrelse 2014 
Formand  Jesper Larsen 

Kasserer  Michael Werner 

Ungdomsformand   Kristian Dreyer 

Seniorformand  Klaus Kjærgaard 

Oldboysformand  Klaus Tonnesen 

B.medlem   Jens Hansen 

B.medlem   Anders Ebsen 

B.medlem   Ken Christiansen 

B.medlem   Ken Wonsyld 

B.suppleant  Alfred Hansen 

B.suppleant  Thom Jørgensen 

  

  

  

Hvad synes du om træningslejren? Det var 
sjov og jeg synes også at det var hyggeligt.  
Hvad skal der være mere af en anden gang? 
Det ved jeg ikke 

 

Hvad synes du der var sjovest? Det var om 
aftenen og da vi spillede mod Midtals  
Hvordan var det at have andre trænere? Jeg 
synes Rikke var en fremragende træner. Hun 
havde nogle gode øvelser, var god til at bakke 
op og snakkede pænt til os. Vi vandt jo kam-
pen pga hende.  

Det var en god træningslejr, det var hygge-
ligt og vi lærte en masse ting.  
Hvad lærte du?  De skud vi øvede og et 
godt vrist spark. 
Var det noget du brugte i kampen? Jeg 
skød mere end jeg plejer, jeg lavede 3 mål i 
kampen. 



Oldboys afd. 
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Bundgaard Sport og Tøj Cup: 
Lørdag den 8. marts afholdt Oldboys
-afdelingen vanen tror Bundgaard 
Sport og Tøj Cup. Vi mødtes kl 12 i 
klubhuset til lidt håndmadder, spon-
soreret af Holm Pølser. Så var der 
tid til at spille noget fodbold. Des-
værre var tilslutningen i år, ikke så 
god som vi havde håbet på. Men vi 
fik da afviklet en lille god turnering. 
Efter et tiltrængt bad, var der præ-
mieoverrækkelse, som vores spon-
sor Jørgen Bundgaard stod for. Der-
efter var der tid mad, drikke og 
hygge i klubhuset. Alt i alt en rigtig 
god dag.  
 

Vores 3 turneringshold oldboys, ve-

teraner og superveteraner er kom-
met i godt gang med turneringen.  
Men vi kan sagtens bruge nye spille-
re. Specielt vores veteran-hold, spil-
lere i alderen 40-45år, kunne bruge 
nogle ekstra spillere at trække på. 
Så man er meget velkommen. 
 

Vi har også et Masters hold, det er 
for spillere der er minimum 55 år. 
Holdet træner mandag aften på ba-
nerne ved Nordals Idrætscenter. 
Holdet deltager pt. ikke i turnering.  
 
 

Er du interesseret i at høre mere om vores afdeling så kontakt en af  
nedenstående personer.  
Oldboys-formand: 
Klaus Tonnesen - Tlf. 51 22 17 68 
Holdledere: 
Oldboys (32+ år) - Jacob Steinvig - Tlf. 31 36 09 06 
Veteraner (40+ år) - Klaus Tonnesen - Tlf. 51 22 17 68 
Superveteraner (45+ år) - Kurt Nissen – Tlf. 21 67 27 14 
Masters (55+ år) - Bent Riemer – Tlf. 74 45 02 83 



Club22 
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 Club 22 har fået et nyt medlem.  
Kristian Dreyer blev valgt som nyt 
medlem af Club 22 på sidste kvar-
talsmøde. Kedde er et kendt ansigt i 
NB, så nærmere præsentation er 
næppe nødvendig. 
Ifølge Club 22 love kan der max. 

være 30 medlemmer i Club 22. 
Kedde blev indvalgt som medlem 
nr. 30. Der er derfor nu, indtil vide-
re, lukket for yderligere medlem-
mer. 
  

Club 22 aktiviteter. 
Club 22 var på gaden med en stand 
foran Frisør Sacha, lørdag den 5. 
maj. Det skete i forbindelse med 
Nordborg på Toppen's torvedag. 
Ved Fest i by er Club 22 aktiv ved 
Hyggeeftermiddagen i Nordborghal-
len lørdag den. 17. maj. Der er kun 
få billetter tilbage, så vil du med, 
skynd dig at købe billet.   

Club 22/Mogens Christensen 

 

     

 

Klubhuset orienterer 

 
 

 

 

Der er indkøbt 2 nye askebægre til brug ved udendørs ryg-

ning  som man bedes benytte ved rygning på terrassen. 
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Nordborg 



www.nb-arkivportal.dk  

U11 piger  
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U11 pigerne er består i dag af 18 piger. 
Pigerne var d. 28. april en tur i Dybbøl og 
spille 2 kampe. 
 

Der blev udvist stor glæde ved at spille 

fodbold, og der blev også lavet nogen 
flotte mål i løbet af de 2 kampe. 
 

På trænerbænken  er pigerne også i de 
bedste hænder ved Mette og Kurt. 

PLC 

Se, gense eller bare glæd dig over denne fantastiske samling af historiske øjeblikke i 

Nord-Als Boldklub, fra stiftelsesåret 1969 til og med jubilæumsåret 2009, samt bille-

der fra fodbolden i Nordborg før klubbens eksistens. 

Der er billeder og materiale til flere timers gensyn med de ”gode gamle dage” 

Her som appetitvækker tre eksempler med billeder fra 1909, 1970 og 2009. 
                                                                                                                                                          Peter Glock 

http://www.nb-arkivportal.dk


  

  

  

  

www.danskebank.dk 
 

Tænk på penge 
når det passer dig... 
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U13 drenge  

 

 

 

       

  

 

    

 

Øverst; Asger Skov, Tobias Christiansen, William 'Willi' Bundgaard, Rasmus 
”Mosten” Hansen, Casper Nicolaisen, Morten Carl, Nicolai 'Nico' Mikkelsen og Alexan-
der 'Balle' Hvid Andersen. 
Nederst; Carl-Emil Schumann, Manuel 'Manu' Eis, Oscar 'Ossi' Hækkerup, Kasper 
Tonnesen, Victor Willumsen og Magnus Andersen. 
Træner Hans Jørgen Hansen (Tv) og Lars Tonnesen (th) 
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Sønderborg Afdeling 
Perlegade 9 

6400  Sønderborg 

Tlf. 70 33 33 33 

Sønderborg 

Jyllandsgade 19 

Tlf. 74 42 27 76 
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Ok benzinkort 

15 

 Støt Nord-Als Boldklub med et 
OK Benzinkort 
OK Benzin, Kvickly og Nord-Als 
Boldklub har indgået en sponsoraf-
tale på køb af benzin med OK Ben-
zinkort.   
 

Med et OK Benzinkort kan du tanke 

billig benzin og diesel 24 timer i 

døgnet på mere end 670 tankstatio-

ner i Danmark. Dit OK Benzinkort 

giver dig desuden en lang række 

fordele. Med et OK Benzinkort får 

du et kort med op til 45 dages ren-

tefri kredit på billig benzin og diesel, 

som du kan tanke hos OK over hele 

landet. 
 

Det koster ikke 

noget at få dit 

OK Benzinkort. 

Du skal ikke 

betale oprettel-

sesgebyr, kon-

toen er rentefri, 

og du betaler 

kun din benzin-

regning én 

gang om måne-

den.  
 

Du kan også få 

point på dit Coop-kort, når du tan-

ker hos OK. Jo mere du tanker, jo 

flere point får du. 
 

Benzinen bliver selvfølgelig ikke 

dyrere med en sponsoraftale – OK 

sponsorerer hele støttebeløbet. 
 

Få et OK Benzinkort og tank 

penge til NB  

Når du bestiller et OK Benzinkort 

med en sponsoraftale knyttet til NB, 

støtter du klubben med 5 øre for 

hver liter benzin eller diesel, du tan-

ker. Jo mere du tanker, jo flere 

penge får klubben. Når du har tan-

ket 500 liter, så får klubben en eks-

tra bonus på 200 kr. 
 

Du får et OK Benzinkort via folderen 

Benzinkortbestilling. Folderen 

kan du få i NB’s klubhus eller ved 

henvendelse til et bestyrelsesmed-

lem i klubben. I folderen er en be-

stilingsformular, hvor NB’s sponsor-

nummer er tilføjet. Ved at indsende 

formularen bestiller du dit OK Ben-

zinkort og dette bliver således regi-

streret som et nyt kort tegnet af 

NB.  
 

Hvis bestillingen 

er uden vort 

sponsornummer, 

så får NB ikke 

del i bonussen og 

vi får heller ikke 

synliggjort antal-

let af nyerhver-

vede kort. Derfor 

er det vigtigt, at 

sponsornumme-

ret er påført be-

stillingen. 

Vi har i øvrigt sponsornummer 

561497 

 
 

 

 

>>> 
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 OK Benzinkort 

Sådan støtter du NB, 
når du allerede har 
et OK Benzinkort 
  
Hvis du allerede har et OK Benzin-
kort, kan du nemt tilknytte dit kort 
til aftalen med NB. Ring til OK på 
telefon 78 73 18 16, så bliver dit 
kort registreret til at støtte Nord-Als 
Boldklub. 
 

Jo før du får registreret aftalen med 
NB, desto mere støtter du! 
Ha’ dit kortnummer/kundenummer 

parat og fortæl, at du vil tilknytte 
kortet til Nord-Als Boldklub.  
 

Der er flere detaljer beskrevet på 
følgende link: www.ok.dk/privat/
sporten/stoet-sporten  
 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til 

Jens Chr. Hansen på mail: 

jens@danbonet.dk eller mobil 2443 

5058. 

   

 

http://www.ok.dk/privat/sporten/stoet-sporten
http://www.ok.dk/privat/sporten/stoet-sporten
mailto:jens@danbonet.dk


NORD-ALS AUTOVÆRKSTED ApS 

Nordborgvej 54, Svenstrup, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 63 06 

Alle former for reparationer udføres! 

rohleder sport 
 

Gågaden  -  Sønderborg  -  Tlf. 74 42 41 10 
Nygade 14  - Gråsten  -  Tlf. 74 65 21 21 
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Støvlecentralen 
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Nordals Boldklub har i samarbejde 
med Jørgen Bundgaard hos 
”Bundgaard sport & tøj” op for no-
get helt nyt – en støvlecentral: 

Sponsorer dine brugte fodboldstøv-
ler eller indendørssko til Nordals 

Boldklubs støvlecentral 
 

Aflever dem hos ”Bundgaard 
sport & tøj” på Storegade eller 
kontakt Jette Axelsen på tlf. 61 
79 96 34 efter kl. 16.00 eller på 
mail stovlecentra-
len@hotmail.com for nærmere 
aftale. 
”Bundgaard sport & tøj” giver 
dig 20% rabat på nye fodbold-
støvler eller indendørssko, når 
du støtter Nordals Boldklub, ved 
indlevering af dine brugte sko/
støvler. 
 

Se meget mere via vores link på 
www.nordals-
boldklub.dk 
 

 Er du vokset ud af dine fodbold-
støvler eller dine indendørssko? 

 Er dine støvler eller sko for fine 
til at blive kasseret? 

 Har du lyst til at hjælpe andre? 

 Kender du én der har lyst til at 
være med på fodboldbanen, men 
mangler sko? Måske I begge kan 
være heldige at finde et par fine 
støvler/sko til max kr. 50,00 i 
støvlecentralen. 

Torvedag 3. maj 

mailto:stovlecentralen@hotmail.com
mailto:stovlecentralen@hotmail.com


FUTSAL vinteren 2013/2014 - U13 

drenge 
 

Vi har nu på fjerde år fællestrænet 

med U14 og 15 drenge hver fredag. 

Futsal er forholdsvist nyt, og et hur-

tigt samt teknisk krævende spil 

uden bander og en tungere bold. 

Derfor har kun få af vore drenge 

har deltaget alle år. I år kunne vi så 

tilmelde os turneringen for første 

gang, og træningstiden blev derfor 

opdelt mellem os og U14/15.  
 

Der var også træningspas hvor alle 

drenge blev blandet, og trods den 

fysiske forskel forløb disse ganske 

fornuftigt og med gevinst for selv 

de stærkeste U15 spillere, da der 

pludselig skulle nytænkes i spillet. 
 

Turneringen gik fint, trods dårlig 

start med nederlag i Esbjerg på 2-1, 

hvor skudstatistikken nok var 30-3 i 

vores favør. Denne kamp samt an-

det bittert uafgjort resultat betød, 

at vi blev nummer 3 ud af syv hold.  
 

Vi tog som eneste hold med sejr på 

4-3, point fra nr. 1 og spillede 4-4 

mod nr. 2 i puljen, i en virkelig in-

tens kamp, hvor alle tilskuere var 

"tryllebundet" i 2x20 min. Billedet 

er efter 7-1 sejr over Haderslev, 

hvor drengene i deres sejrsrus hav-

de fundet vej til lægterne på Søn-

derjyskE´s stadion. Udover afbilde-

de drenge har Oliver, Victor og Ni-

colai deltaget i turneringen, mens 

mange flere har deltaget i trænin-

gerne.  
 

FLOT sæson drenge, og stor TAK til 

Kim og Thom for træning fredag 

efter fredag. Vil heller ikke glemme 

at takke Jesper og Knud, som har 

ladet vore drenge træne med i åre-

ne forud. 
              Hans Jørgen Hansen 

 
 

 

Futsal U13 drenge 
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Stadionuret repareres 
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 .                                                     



Se her - tilbuddet fortsætter til 

1. juni 2014 

Ungdomsudvalget har valgt at for-

længe deres klubtilbud til den 1. 

juni. 
 

Dog udgår Hummels Knickers sæt. 

Så det er kun træningsdragten og T

-shirt, shorts sæt, der gælder nu. 

 

Uan- set 

hvor mange sæt du køber, vil dit 

tilskud fra NB udgøre max. 100 kr. 

pr. spiller.  
 

Alle sæt er inkl. NB-logo. 

 

 

 

Tilskud til tøj 
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Tøjet bestilles og købes hos  

Sportigan i Nordborg.  

Alle sæt er inkl. NB-logo.  
(Din pris står i parentes, ved køb af ét sæt). 



Nyt fra støvlecentralen 
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Støvlecentralen er glad for at for-
tælle, at vi har fået så mange støv-
ler i "butikken" at vi kan sende 18 
par til Ghana sammen med en ung 
idrætsudøver fra DGI -  
 

Støvlerne vil blive givet til børn og 
unge, der måske ellers aldrig ville få 
mulighed for at eje deres helt egne 
fodboldstøvler.  
 

Nordals Boldklub har samtidig spon-
soreret 3 helt nye fodbolde - TAK -  
 

Støvlecentralens formål er at hjæl-
pe, der er allerede børn og unge, 
der har købt støvler i Støvlecentra-
len, de løber nu rundt på fodboldba-
nerne igen. Det er derfor en endnu 
større glæde, at vi også kan hjælpe 
udenfor landets grænser.  
 

Vi har fået lovning på et billede af 
glade modtager fra Ghana, det ser 
vi frem til at se.xxxxxxxxxxxxxxxxx  
 

På billedet er Julie Boysen og Thea 

Axelsen Tonnesen fra U11 pigerne, 
de har hjulpet med at sortere og 
gøre støvlerne klar til Gha-
na.xxxxxxxxxxxxxxxx  
                    Jette Axelsen 

Børn der spiller fodbold i Ghana 



         LOTTOSPIL  
          Nord-Als Boldklub afholder  

          lottospil hver onsdag kl. 18.30 i  
             Havnbjerg skoles aula  
          Der spilles om 55 gevinster  

         masser af  ekstra spil  
         maxi-banko, 1-2-3 spil,  

        Super Chancen m.m. 
           

 

Nyt fra støvlecentralen 
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Julie og Thea 
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Sporten nr. 3. 2014 udkommer i juli/august. 
Indlæg kan sendes til sporten@nordals-boldklub.dk 
Skal i have taget et billede så ring 25881850 

 

HOLD MAN TIR ONS TOR 

U6  16.30-17.30   

U7    16.30-17.30 

U8    16.30-17.30 

U9/10 18.00-19.30  18.00-19.30  

U11 18.00-19.30  18.30-19.30  

U13  18.00-19.30  18.00-19.30 

U15  17.00-19.00  17.00-19.00 

 Piger         

U10/11  17.00-18.00  17.00-18.30    

U12  17.00-18.30  17.00-18.30  

U13 16.30-18.00  16.30-18.00  

U15  16.30-18.00 - 16.30-18.00 - 

Senior     

Damer 19.00-21.00   19.00-21.00   

Herrer   19.00-21.00   19.00-21.00 

Masters 19.00-20.00       

Træningstider 

callto:+4574450500

