
TENI

Pigeraketten lander igen d. 19. september

Pigeraketten rammer Nordals

Igen i år, har vi været så heldige at få DBU s Pigeraket til Nordals
Boldklub.
Pigeraketten rammer Stadion ved Idrætscenteret onsdag den 19. sep-
tember kl. 16.00

Pigeraketten er fodbold på den sjove måde og er for alle piger mellem
6 og 12 år.
Alle interesserede piger skal blot møde op og det er gratis at deltage.
Man kan tage sine veninder med og alle få en sjov oplevelse.
Pigerne leger fodboldspillere i rummet og bliver præcenteret for en
masse sjove øvelser. Man skal spille fodbold på Saturn og drible på
mælkevejen og en masse andre sjove ting.

Kom og vær' med.
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Tlf. : 20 8818 so
E-mai!: pc@pebbe.dk

Distrubition

Benny Jørgensen

tlf. 60 1731 80

E-mail: xpost@sport.dk

Ib Anthony

Tlf.: 74 450500

E-mail: iban@bbsyd.dk

Cykelbude
Finn Borup

Børge Neesgaard

Freddy Naef

Fonnand

Jens Hansen
Mobil: 24 43 50 58
E-mail: jens@danbonet.dk

Adresseændring

Så husk at meddele det til NB

Dette gør s til

miw@mw rner.dk

Fe Sønderborg

N indtrådte her i sommer ioverbyg-
nln n ønderborg. Her var 9 andre
11111)/)(\ fr k mmunen allerede repræ-
. ( IIIt I (L. tunrn n m d Gråsten Bold-
I hill ( vi', f ny klubb r I sarnar-
b - cl -l. M I 't I)) d ønd rborg er at
giv mr d t t I nter mullgh d for at
forbedre sig og udvikle sig. Dette er
nødvendigt, hvis vi vil løfte det fodbold-
mæssige niveau her i området.
No d o oar ette er sagt, sa er det ogsa vigtigt
at understreqe, at arbejdet i den nk 1-
te klub skal fortsætte med stort n
gement og med stort fokus p~ fe til I
delse via høj kvalitet i vore tilbud I II
spillerne. Hvis de enkelte klubb r kk!'
løser denne opgave, så mist r vi ',llll(
og roligt forudsætningen for n III(
overbygning - nemlig breddespIII '11)(
ude i klubberne.

I NB har vi lige nu store udfordrln ('I

med at få gang i fodbolden i de Id',li
unqdornsårqanqe hos drengene. VI " II

ikke spillere nok til, at vi kan stille h Id I
U1S, U17 og U19. Det er en trist sltu ti
on. Det er ganske enkelt bydende nød-
vendigt, at vi som minimum får spiller
op til og med U17. Uden disse ~rgange
er fødekæden til senior væk og senior-
foldbolden og oldboyfodbolden vil oqså
stille roligt blive opløst. NB vil i s~ fald
være anden klub end i dag.
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Fe Sønderborg 'O

ungdomsafdelingen for at få udvik-
lingen vendt. Men ting tager tid. så
resultaterne ser vi først om nogle år
- når vi igen kontinuerligt har hold i
U17 og når en del af vore spillere
har niveau til at spille med et af Fe
Sønderborg-holdene.

En anden konsekvens er selvsagt,
at vi ikke får spillere med på holde-
ne i Fe Sønderborg. Det er for mig
at se vanskeligt som klub aUå ejer-
ska b-ti I Elite-samarbejdet, hvis ikke
der er NB-drenge med på banen,
når Fe Sønderborg spiller. Og uden
et hold at vende tilbage til, har vi
heller ingen mulighed for at forblive
moderklub for spillerne. så der er et
tykke vej, inden vi får den rolle i

samarbejdet, som vi ønsker os.

Det gøres lige nu en stor indsats i

Formand Jens Hansen
NordAIs Boldklub

Til Nordalg, 330ldklub
tij(lrt(llig tak

for v(lnlig opmærksomhed
på min fødg,(llg,dag

@f~f)Y~



Klinik
for fodterapi

v/Ulla Steen,
Bogøvej4, Nordborg

Tidsbestilling
Tlf.6024 9995
kl.8-9 og k1.17-18

• Fleksibleåbningstider
• Udebehandling efter aftale

I Sydbank er det vores mål at Iytt

til dine behov, så vi bedre kan for th

og handle efter dine ønsker. Så kom

ind eg fortæl os om dine drømme

og planer, så hjælper vi dig med at

gøre dem til virkelighed.

Velkommen i Sydbank!

Storegade 11 . 6430 Nordborg
tlf. 74375500· sydbank.dk

Sydbank
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Teknik Fredag starter igen
d. 24. august
Sommerferien er slut og sæsonstar-
ten nærmer sig. Dermed er det og-
s~ tid til Teknik Fredag.

Formålet er med Teknik Fredag er,
at give unge NB spillere fra og med
U10 til og med U14, muligheden
or, at træne basale fodboldtekniske
ærdigheder, såsom spark, driblin-

ger og finter. B~de piger og drenge
er velkomne.
Teknik Fredag er et tilbud og der-
med frivilligt og uforpligtende. Det
eneste krav til deltagerne er, at de
har lyst til at lære og har en positiv
indstilling.

Træningen vil være detaljeoriente-
ret, hvilket vil sige, at der lægges
vægt p~, at færdighederne udføres
korrekt. Detaljetræning er vigtig
udfra den filosofi, at for at blive en
dygtig fodboldspiller m~ man kunne
udføre de tekniske færdigheder kor-
rekt. Formålet med deltagetræning
er, at lære spillerne hvordan basale
færdigheder udføres korrekt og mo-
tivere dem til at lære mere og der-
med beherske flere færdigheder.

et tilstræbes at træningen tilpas-
ses den enkelte spilIers niveau.
Gennem træningen forsøges det, at
inspirere spillerne til selvtræning.

Træningen vil tage udgangspunkt i
"Den røde og sorte tråd", som al
anden ungdomstræning i Nord-Als
Boldklub. Dette giver en sammen-
hæng og genkendelighed for spiller-
ne.

Følgende datoer vil der være
Teknik Fredag:
• Fredag d. 24. august
• Fredag d. 31. august
• Fredag d. 7. september
• Fredag d. 14. september
• Fredag d. 21. september
• Fredag d. 28. september
Fredag d.S. oktober

Det vil altid foreqå kl. 17.00-18.30
ved Nord-Als Idrætscenter.

I dette efterår vil der være tilknyt-
tet to faste instruktører til Teknik
Fredag, Kevin Werner og Jesper
Larsen, som begge er begge er:se-
niorspillere i Nord-Als Boldklub.
Derudover vil der til tider komme
andre seniorspillere og agere gæ-
stetrænere.
Udover det fodboldmæssige, s~ gi-
ver Teknik Fredag ogs~ en anden
gevinst. Det skaber sammenhørig-
hed og sammenhold i klubben. Ung-
domsspillerne f~r sat ansigt p~ og
snakket med seniorspillerne og om-
vendt. Det er rigtig vigtigt. En klub
som vores lever af sammenhold og
gennem det, kan vi skabe dygtige
fodboldspillere.

Vi glæder os til at se nye som
"gamle" Teknik Fredag-deltagere d.
24. august.
Mød op med et smil p~ læben og
lysten til at lære, s~ f~r vi helt sik-
kert en rigtig god oplevelse alle
sammen!

Rigtig god sæson til alle i Nord-Als
Boldklub

Kevin Werner og Jesper Larsen
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U12 drenge

Sæsonstart U12 drenge
Stille og roligt og en efter en dukke-
de de solbrune og forventningsfulde
drenge op - springfyldt af energi og
fortælleriver - herligt ..

Nu er vi så i gang igen, og formen
og timingen er så småt vendt tilba-
ge. Udfordringen har dog været, at
vi nu spiller 2x30 minutter, men det
tages i "stiv arm".

Første holdet tabte ganske fortjent
mod Haderslev i sæsonprimæren

o 'men vandt sa med flot spil anden
kamp mod Dybbøl. Ligeledes vandt
holdet BNS Cup d. 25.08.12, hvor
puljen bestod af tre a og to b hold
udover vores. SUPERflot drenge.

Andet holdet er også efterhånden
en sammenspillet trup, med en fast
stamme på 5 mand. Sæsonpræmie-
ren på hjemmebane mod Ensted
blev en målrig og spændende affæ-
re. Et udfald i koncentrationen fik
Ensted tilbage i kampen, og en sik-
ker føring på 4-1 blev til 4-4 kort
før tid, men heldigvis og ganske
fortjent vandt vi 5-4.

\li ser frem til de næste kampe og
en forhåbentlig god sæson for beg-
ge hold. Tak for opbakningen i for-
ældregruppen, en fornøjelse med
mange og positive tilskuere.

Lars, Jesper og Hans Jørgen

Vinder af BNSCup 2012 - U12 drengene fra NordAIs B.

"H-~-æ-l-p-e-n-e-s-t--------------------~~~~~7

H~ælperfest 2012
{},IB's Hjælperfest bliver afholdt med nogle års mellemrum. Sidste
gang alle klubbens Hjælpere var inviteret ud, gik turen til Hamborg.

I år er det igen blevet tid til en fest.

så derfor inviteres alle klubbens Hjælpere som står i vores Hjælper-
bank til fest på Hotel Nørherred Hus.

Fredag den 12. oktober 2012 kl. 18.30 - 00.30

Menuen kommer til at bestå af:

Forret:
Varmrøget lakse mousse i urtecrepe,sprødesalater og dressing.

Hovedret:
01 marineret nakkefilet med selleriflan, kartoffellasagne og
ærtekompot.

Dessert:
Kaffe med småkager.

Under hele festen vil der være 01, Vand og Vin Ad libitum

Musikken vil blive leveret af Steen Jørgensen

Indbydelser vil blive sendt ud til alle Hjælpebankens medlemmer
omkring den 10. september ved mail eller brev.

Med venlig Hilsen
Kristian Dreyer

Hjælperbanken i aktion ved Svdbanks generalforsamling d. 22. marts 2012
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Arkivportalen

Lidt nyt fra NB-
Arkivportalen
I skivende stund har der været ca.
120.000 "hits" på hjemmesiden
www.nb-arkivportal.dk siden offent-
liggørelsen sidst i marts 2012!
Det er vi godt tilfredse med, selvom
besøgsantallene nu efter
"nyhedseffekten" er dalende.
Der har også været en del henven-
delser til webmasteren med oplys-
ninger om manglende eller forkerte
navne og årstal på siderne, og de
blev selvfølgelig omgående ajour-
ført.
så var der en "gammel NB'er", som

nu er bosat i Finland, der kunne
hjælpe os med et navn til et holdbil-
lede fra NIF-tiderne. Sådanne reak-
tioner på vores arbejde er vi meget
glade for.
For nylig er der dukket en ny
(enorm!) mængde nyt historisk ma-
teriale op, som heldigvis er fra åre-
ne, der i forvejen var lidt "tyndt"
repræsenteret på siderne, dette
materiale bliver i de næste uger ~
gennemset og "godbidderne" herfra
optages i portalen.
Der er altså god grund til at kikke
en gang i mellem i portalen!

på arkivgruppens vegne
Peter Glock

Avisudklip fra 1953

FodboldtræDingen iNordborg.
I ål: bliver der noget y~. at gå

til fodbold i' Nordberg, :Det er en
{ornØjelse at se, ,hvor der bliver
trænet Der har været træning tie
gange, og allerede ~fter fØrste af-
ten blev træneren nØdt til at fore-
tage en opdeling, således at dren-
gene nu mØder ild. 19,00 og de
store kl. 20,00.

Man får indJrykket af, at dom-l
ruet Ots~n vil have. noget ud af si·;

ne gutter i år. Nao!{ trænin~mcto
(kj' er stort set de samme, nm he-
li tI~!'l$ Uc{en!;iI"jskt' hl JJ.('1 (I j ti •
"hMl''' k11Ihl~(;

FØrst 'bliver spillerne varmet op (
med gymnastik. Derefter får 'halv-
delen en lØbetur næsten tit Oks-
bøl, medens resten har boldbe.-
hand~lng,i gymnastiksalen~g her-
efter' skifter holdene. Til slut rAr
alle et brusebad,Jo- dc~ hfiver,
fodbold iNordborg til sommer!

'1

Når det sker!

Nordborg

GØR DIN KROP EN
TJENESTE OG OPTJEN

POINT' SPORTlGAN

bO'"l , 2bOUlieVM

l
Sportiszan

•••••• 'flllØ$1l
)ptrt~an ilOll!lØi' Stortgacie~4 . 1410N~' Td.'4 4; om .nMlbM)~~rlJgan.ak

9
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U13 vinder regionsfinalen

Regions finale Abenrå U13
e7

Vi var nu klar til semifinalen som vi
vandt, selvom vi startede med at
komme bagud.Efter at vi havde vundet vores pulje

i foråret, drog vi en regnfuld søndag
sidst i juni til Åbenr~.

Vi startede i en pulje med 4 kam-
pe,3 sejre og en uafgjort. Pauserne
blev tilbragt i klubhuset i tørvejr,
hvor vente- tiden blev brugt p~ di-
verse spil og hygge.

r.

Finalen blev ren opvisning, hvor vi
fik vist at det var fortjent at vi blev
regionsmester (5-1).

Efter en lang våd søndag, kunne vi
drage hjem til Nordals.

Knud

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

11

Sønderborg ,
-,Tlf. 74 43 20 22 Mø/rimedlilld.oldebe

ALS MOTOR Dreyers el-service
erond 1 a, Holm, &430 NOI"dbofljJ

tlr. 74 45 02 Ol

Erik Jensen VVS
• Deres WS- Installatør

Seren Nyvang og Mogens Grau
Mellemvej 2. 6430 Nordborg

Tlf.74450565
Fax 74 45 26 08

5wregade 27 A. 6430 Nordborg, 74 45 OB 40

Spændende og kreative frisurer· Lyse striber
og reflekser laves· Her er kunden i centrum

SONOEllJYSI' OL·TllAIIITION S-lOEN lIB5

Danske

www.danskebank.dk

Tænk på penge
når det passer dig ...

7445 48 14

~~d~~~~!~~!~
Mellemvej 10
6430 Nordborg
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DanskePigecup

Danske Bank Cup - NBs Pige-
Cup 2012 - i ord og billeder
En fantastisk dag - måske en af
årets varmeste - lørdag den 18.
august, hvor det ll'te PigeCup løb
af stablen. Igen i ~r, var der god
tilmelding til stævnet, og igen i ~r,
var der afbud i sidste øjeblik. Det
giver lidt ekstra arbejde, men med
de erfarne hjælpere vi har, lykkedes
det at f~ alt p~ plads. 47 hold -
svarende til ca. 470 piger - mødte
op, og endnu engang var der både
danske og tyske hold repræsente-
ret.

Dagen igennem blev der spillet for-
rygende fodbold i alle rækker. NB
var repræsenteret i Ull, U13 og i
U15 rækkerne, og det blev til flere
flotte placeringer.

Danske Bank var for andet ~r i træk
p~ banen som stævnesponsor, og
udover at sponsorer flotte præmier,
bolde, frugt osv., var der i ~r ogs~
mulighed for at deltage i en konkur-
rence, hvor præmien var en lands-
holdstrøje med autografer.

Ud over at takke alle deltagerne
fordi I deltog i vores stævne, vil vi i
Ungdomsudvalget gerne benytte
lejligheden til at takke Danske Bank
for sponsoratet, Friskolen 0sterlund
for overnatning, og sidst men ikke
mindst, en stor tak til alle de frivilli-
ge hjælpere (ca. 70). Uden jer ville
det ikke være muligt at afvikle s~
stort et stævne her p~ NordAIs.
Tusind tak!

Lis Schmidt -
på vegne af Ungdomsudvalget.

(

I
trods varmen, blev der kæmpet •••••

Danske

I
....•der kæmpet ..•••

..og der blev drukket vand - både under og
efter kampene

ogs~ tilskuerne havde en god dag .....nogle
krøb i skygge .....

andre nød solen....

Se flere billeder
fra stævnet

på NB's hjemmeside.
www.nordals-boldklub.dk
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Club 22

Sommerfest med Club 22
Club 22 holdt i ~r sommerfest med
ledsagere lørdag den 18. august i
Spejderhuset p~ Flintholmvej. Fest-
udvalget havde sørget for et flot
vejr, s~ hele arrangementet fandt
sted udendørs.

Blandt de mere kreative forslag var
der Alf Berger der medbragte et
"Spanskrør" og Poul Lyngkilde der
medbragte et stykke "Flamingo".

Festudvalget havde sørget for god
underholdning og aktiviteter hele
eftermiddagen, efter ankomsten
blev der serveret Tapas og spanske
drikkevarer. Eftermiddagens højde-

/punkt var spansk sang og musik af
Chris Schmidt og hans brasilianske
sangerinde. De underviste bl.a. del-
tagerne i sang og dans. Efter under-
holdningen var der forskellige kon-
kurrencer.

Aftenens højdepunkt var det kulina-
riske. Ogs~ her var alt perfekt, med
god mad til alle, dog ikke slet s~
spansk som Tapas.

Efter middagen blev der hygget til

Dorthe og Flemming

Sommerfesten blev holdt som en
temafest med Spanien som tema og
alle var opfordret til at møde op i
spansk klædedragt eller medbringe
et eller andet fra Spanien. Der var
præmie til den bedste. Klare vinde-
re blev Dorthe og Flemming Villad-
sen, de var i flotte "nationaldragter"

Festudvalget

langt ud p~ natten.
Tak til festudvalget Kedde,
Jørgen, Bikse, John og Lejf
for et flot og spændende

arrangement.
Mogens

')
J fotograferne

bodil & torben b fiseher

Dine professionelle
fotografer
i mere end

25 år i Sønderjylland
Storegade 29
6430 Nordborg Tlf. 74453540

Sundsmarkvej 20
6400 Sønderborg

Email:
billedhuset@email.dk

0stergade 3
6330 Padborg

www.atelierbilledhuset.dk
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Du er også velkommen til at ringe på tlf. 74 45 35 40
eller komme ind i en af vore butikker og bestille tid.

Bestil tid nu!

24 timer i døgnet kan du
bestille din tid online på

www.AtelierBilledhuset.dk

Prisen er ret nem... 350 kr:

Hvis du vil have flere priser
eller se vores aktuelle tilbud

o osa se mere pa:
www.AtelierBilledhuset.dk

Hvad er med i prisen på 350 kr.?

• Professionel fotografering i fotostudie
• '- Fotografering af 1-15 personer
• Mulighed for mange forskellige

opstillinger
• Fotografen sorterer og færdiggør dine

billeder
Se og udvælg de bedste billeder på
din egen billedside på vores
hjemmeside med kodeord

• Du kan gratis få leveret alle
prøvebilleder med copyright på din
email efter at du har bestilt billeder

• Har du ingen internet kan du få
billederne leveret som kontaktkopi
med små billeder til at vælge ud fra

Hvad fotograferer vi for 350 kr.?

• Baby
• Boudoir
• Børn
• Dåb
• Familie
• Gravid
• Gruppe
• Hunde
• Konfirmand
• Kroppen i design
• Kæledyr
• Kærester
• Modelbilleder
• Nyfødt
• Nøgen
• Parfoto
• Pigebilleder
• Polterabend
• Student
• Søskende
• Teenagere
• Voksen

Tillæg ved udendørs
fotografering 150 kr.



Vores hjemmeside er altid et besøg værd:

• Massevis af gode tilbud
• Over 2000 billeder
• Inspiration til fotograferinger
• Online booking
• Billedbestilling
• Bestilling af fotorammer
• Genbestillingspriser
• Abningstider
• Og rigtigt meget mere ...

www.atelierbilledhuset.dk
Online-bookin
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Skal der festes?
NordeoWVi udlejer:

Borde, Stole
Tæppeplader, Scene

-
" lIS COM .-ARR.

Tlf. 74451919

Stationsvej - Nordborg
Tlf. 74450533

LOCK~KLER I~Ei!!!!~~~~~
<::» Nordborg

Parallelvej 2 - Lavensby
Tlf. 74490883 Holmgade 39

Tlf. 74451457

Serviceproblemer?
Ring til el-fagmand!

~EL-CENTER
7445 01 52

Tips & Lotto

SHELL NORDBORG
Th. Brorsens vej 1 - Tlf. 74451704

Hold din fest i hyggelige omgivelser
Top kvalitet og super service

Cafe - Bar - Restaurant - Festsal
Brunch, Bryllupper, Fødselsdage, Konfirmationer

Barnedåb, Receptioner, Jubilæer, store og små fester,
Mindehøjtideligheder
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Hjælperbanken -

Nord-Als Boldklub' s Hjælperbank.

Formålet med Hjælpebanken er at
finde hjælpere til de aktiviteter
klubben afholder. Som klub er vi
meget afhængige af de aktiviteter,
for at opretholde en fornuftig og
bærende økonomi. Aktiviteterne
afholder ikke sig selv og kræver
mange hænder. Som hjælper bliver
man en stor del af klublivet og mø-
der mange mennesker. I Hjælpe-
banken har vi et redskab der er
meget værdifuldt i en klub som vo-
res. Vi vil hele tiden udvikle os og vi
kan altid bruge
et par hænder
mere. Uanset
alder, fysik,
evner til det
praktiske eller
til organisering,
kan du bruges.
Hjælpebanken
har før været
vært ved en tur
til Hamburg,
hvor alle de
medlemmer,
der havde lyst
fik en fin dag Vi har brug for dig
betalt. Det er
noget vi til-
stræber at gøre hvert tredje år hvis
klubbens økonomi er til det.

Det er med stor glæde at vi her kan
informere om at Hjælpebanken i år
er vært for en tur for alle vores
Hjælpere.
Ken Christiansen og jeg selv er i
gang med at planlægge den og du
vil få yderligere informationer når vi
er klar med programmet i løbet af

foråret.

Status i Hjælperbanken:

Sidste år brugte vi rundt regnet 120
forskellige Hjælpere til alle klubbens
aktiviteter og arrangementer her-
under:

• Fest I By.
• Skole Cup.
• Lotto.
• Julehalbal
• Pige Cup.
• Servering til Sauer Danfoss jule-

frokost.
• Futsall stævne.
• Kamplederejdommere ved ung-

domskampe.
• Og diverse mindre aktiviteter.

Det er enestående og vi dybt tak-
nemmelige for jeres indsats!

Hvis der er nogen der har interesse
i at være Hjælper og indgå i Hjæl-
pebanken, så er man meget vel-
kommen til at kontakte de to admi-
nistratorer af Hjælpebanken.

Du kan også finde flere informatio-
ner på klubbens hjemmeside,
www.nordals-boldklub.dk under
kontakter, Hjælpebanken.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Hjælpebanken kan kontaktes ved at
ringe til:

Ken Christiansen tlf. 24 23 71 79
Kristian Dreyer tlf. 22 45 21 69

17

Flere glade bilister
NORD-ALS' AUTOVÆRKSTED ApS

Nordborgvej 54, Svenstrup, 6430 Nordborg, tlf. 74456306

Alle former for reparationer udføres!

rohleder sport
Gågaden - Sønderborg - Tlf. 744241 10

Nygade 14 - Gråsten - Tlf. 74 65 21 21

"-DaAli'
D ej li g til daglig

Havnbjerg
Kun åben 365 dage
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Førsteholdet D. 25. august

,~" ,-,.•, ~.
'-.''6' "»«: '....~. .~·i'

Brug bolden fornuftigt. "'~',~
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En hilsen fra Eckernforde, i

NB's Pige Cup 2004-til
Danske Bank Cup 2012
l år 2004 deltog jeg ved NB'S Pige
Cup for første gang med et _U13-
hold-fra Brekendorfer TSV i Tysk-
land. Vi var dengang meget glade
for organisationen og hele forløbet
af stævnet.

Vi blev dengang nummer fire ud af
-'\jJ hold, hvilket var meget flot. Det
-ktyder at vi kom i A-puljen efter
de indledende runder. Det vil sige,
at der i alt var fire puljer (A til D)
efter indledende runde, hvor num-
mer et i alle indledende puljer kom-
mer i A-puljen, nummer 2 i B-puljen
og så videre.

Denne slags puljeinddeling er me-
get god, da pigerne også i C- eller D
puljen har motivation til at blive
nummer et eller to.

l år spillede vi som U13-piger fra
Eckernforder MTV og vi blev num-
mer 2 i D-puljen, hvilket pigerne
synes er rigtig flot. l virkeligheden
var det jo nummer 14 af 16, men
det tog vi os ikke så meget af. Da vi
stadig spillede i ovennævnte sy-
stem, lagde man ikke rigtig mærke

at man faktisk spillede om de
y derste placeringer.

l indledende runde spillede vi uaf-
gjort en gang mod Broager Ul, 'hvil-
ket resulterede i et point og tabte
de sidste 2 kampe i puljen, dette
resulterede i en sidste plads i pul-
jen. Hertil skal siges, at ud af 8 pi-
ger blev der tre skadet i en kamp
(mod Brabrand lF). Heldigvis var
det ikke for slemt og alle pigerne
kunne spille igen i næste kamp.
Men fra Brabrand lF var der to pi-

ger, som gerne ville hjælpe os, da
de var 12 på holdet. Johanna og
Fara fra Brandbrand lF hjalp meget
flot til. Tak for det.

Generelt mener vi fra Eckernforde,
at stævnet er en super mulighed at
bruge en hel dag i Syddanmark,
hvilket alene jo allerede er spæn-
dende for de fleste piger fra Tysk-
land. Og alle de gange, jeg har del-
taget med et hold har det altid væ-
ret super vejr, og det er altid endt
med at
være en
superdag.
Sådanne
småting,
som at
der er en
pose
frugt til
hver spil-
ler ved
ankomst
kunne
pigerne
rigtig
godt lide.

Vores re-
sume er meget positivt. Vi vil altid
anbefale dette stævne også til hold i
Nordtyskland, da man normal kun
kører 1-2 timer op til Nordborg.
Tak for en dejlig oplevelse i 2004,
2005 og senest den 18. august
2012 ved Danske Bank Cup. Hvis vi
kan, vil vi gerne deltage igen i næ-
ste år.
Med venlige hilsener Christian
Hinske (træner) og U13-pigerne fra
Eckernforder MTV.
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CCB mobil ordning - bag om piqecuppen
Tal i mobil i mens
du støtter NB
NordAIs Boldklub har en stor vifte af
tilbud til alle klubbens medlemmer,
dette er ikke gratis, og du kan være
med til at støtte klubben uden no-
gen "omkostninger "for dig. så hvis
du har CBB mobil som din teleudby-
der kan du tilmelde dig deres støt
med CBB ordning.

Følg denne lille vejledning, og du vil
i løbet af 5 min være medlem af
NB's støttegruppe på CBB.

• Log ind
• Tryk på produkter og tjenester
• Find linket tjenester i venstre side
• Tryk på Støt med CBB
• Skriv Nordals Boldklub i søgefeltet
• Der venter nu kun godkendelse fra

admnistrator.

CBB
SNAKSOMM 'BILET V,ANDFALD ", .. .

LOTTOSPIL
Nord-Als Boldklub afholder lottospil

hver onsdag klo 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.
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Invitation til Nord-Als Boldklubs

AFSLUTNINGSFEST 2012
Efterårs-version - den formelle

Fredag den 9. november kl. 18.30 p~ Cafe & Restaurant Friends

Super stemning - god mad - populære priser på drikkevarer -
kåringer - musik - underholdning m.m.

I år er festen på en fredag! Sæt allerede nu X i kalenderen.
Info vedr. tilmelding og pris mv. følger.

Alfred Hansen er atter i spidsen arrangementet.
Evt. spørgsmål rettes til Alfred på mobil 22 50 37 50

Sporten nr. 5. 2012 udkommer i november.
Indlæg kan sendes til sporten@nordals-boldklub.dk
Skal i have taget et billede s~ ring 25881850


