
Lidt om Nord-Als Boldklub:
I Nord-Als er det sjovt at spille fodbold.

Her spiller både piger, drenge, damer og

herrer. Her er der plads til alle - uanset

ambitionsniveau.

De yngste spillere er 4 år og de ældste er

over 70 år. Alle klubbens hold er tilmeldt

DBU's (Dansk Boldspil-Unions) turneringer

og deltager i pokalkampe, venskabskampe

og i stævner i ind- og udland.
Ønsker du flere oplysninger om, hvornår

holdene træner eller hvordan du kommer i

gang, er du meget velkommen til at kontakte

klubbens formand Jesper Larsen.

TIt. 40 55 07 59
jesper_sporten@hotmail.com

Du kan også kigge ind på klubbens

hjemmeside www.nordals-boldklub.dk og

finde yderligere informationer.

Nord-Als Boldklub
. Stadionvej 1
6430 Nordborg



Nord-Als Boldklubs Støvlecentral:Nord-Als Boldklub tilbyder:

• Sammenhold og kammeratskab - og

plads til at ha' det sjovt

• Et godt miljø i trygge rammer

• Dygtige og engagerede trænere og

ledere

• Alle hold har faste trænere og ledere

tilknyttet

• Sociale arrangementer

• Udendørs - og indendørs fodbold

• Bad og omklædning

• Billigt kontingent

• Klubbladet Sporten som udgives 6

gange årligt

• En god organisation, som sikrer

ovenstående

Sådan spiller vi fodbold i Nord-Als

Boldklub:
Vi træner efter "Den røde og sorte tråd", som

er udarbejdet efter Dansk Boldspil-Unions

retningslinjer inden for aldersrelateret

træning og holdninger og handlinger, som

skaber et godt fodbold miljø.

Træningen indeholder bl.a. leg, fodbold-

tekniske færdigheder, motorik, balance,

koordination, kredsløbstræning og styrkelse

af kroppen generelt.

Vi er en fairplay klub, hvor venskabelighed

og respekt for andre altid udvises og vægtes

højt.

Køb et par brugte støvler til max
50,00 kr. til dig og/eller din nye
fodboldven.
Aflever dine brugte men fine støvler
og få 20 % rabat på et par nye hos
Bundgård Sport & Tøj.
Støvlecentralen hjælper også gerne
børn i Afrika og andre steder i
verden.

Yderligere information fås hos Jette
Axelsen - tlf. 61 799634 (efter kl. 16.00)

Nord-Als Boldklub er en aktiv forening på
Nordals. På baggrund af Nord-Als
Boldklubs engagement i lokalsamfundet, er
det muligt at tilbyde et billigt kontingent til
alle medlemmer.


