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En SIKKER el-forbindelse
En stab af dygtige og 
samvittighedsfulde
medarbejdere - der ved 
hvad de har med at gøre 
- er Deres garanti for en 
SIKKER el-kontakt.

Vi udfører alt el-arbejde, 
individuelle løsninger,
samt “specialopgaver”

Åbningstider: Alle ugens dage fra: 800 - 2000

On-line Tips og Lotto
Bake-off

Post ekspedition
Vestergade 80

9370 Hals
Telefon: 98 25 40 19

ULSTED

v/Aage Hjelm Christensen · Houvej 168, Ulsted · 9370 Hals 
Tlf. 98 25 41 21 · Privat: Tlf. 98 25 44 55
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FODBOLDUDVALGET

og forsvarer vores mål. Vi kom 
dog ud af stort set alle kampene 
med æren i behold. Vi spillede 7 
træningskampe og i to af disse 
var vi chanceløse, to vandt vi, én 
spillede vi uafgjort og to tabte vi 
med et mål. Samtidig var vi meget 
hårdt ramt af afbud gennem hele 
opstarten således, at der var 
meget stor udskiftning på hold-
et og dermed ingen kontinuitet i 
noget overhovedet. Så jeg havde 
ingen anelse om vores niveau op 
til første turnerings kamp bort-
set fra, at alle mand endelig var til 
rådighed og vores generelle fysis-
ke form virkede ok.

Vores forventninger til sæsonen 
var, qua en bredere trup, rigtig 
store. Vi vidste, at vi havde et 
hårdt startprogram med to loka-
lopgør samt to modstandere fra 
top-3 (sandsynligvis). Men vi gik 
ind til første kamp mod Holtet 
med selvtillid og forventning om, 
at selvom de ofte gør det svært 
for os, at så ville vi vinde. Vi blev 
dog spillet ud af banen og lave-
de utilgivelige fejl på hele banen 
men værst af alt – INDSTIL LIN-
GEN og VILJEN manglede. De 
efterfølgende to kampe ender 
også med to nederlag til trods 
for at vi forbedrede vores ind-

SERIE 3
Efter et års pause er jeg tilbage 
som cheftræner i UB. Jeg er nu i 
gang med mit fjerde år i klubben 
og jeg må indrømme at klubben, 
spillere samt klubfolkene har 
fået en stor plads blandt de ting, 
der betyder noget for mig.

Året 2015, hvor Mikkel Hansen 
var træner, var et godt år hvor 
holdet udviklede sig positivt. Der 
var dog stadig udfordringer med 
træningsfremmøde i perioder, 
men generelt var udviklingen - 
også her - positiv.

I 2016 har vi fået yderligere til-
gange til både 1. holdet og 2. 
holdet. Det har betydet, at der er 
øget konkurrence om pladserne 
på begge hold. 1. holdstruppen 
består pt. af 17 mand, som træner 
fast i truppen. Derudover er der 
en håndfuld i 2. holdstruppen, 
som kan supplere 1. holds trup-
pen efter behov.  I træningstur-
neringen var vi – desværre – i en 
serie 2 kreds som betød, at det 
var svært at praktisere nogle 
taktiske overvejelser, herunder 
diverse opstillinger og koncepter. 

Så kampene gik primært ud på, 
at tilpasse os modstanderen 
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stilling og især vores eget spil 
(som heller ikke kunne blive 
dårligere end første kamp). Sta-
tus efter 3 kampe var 0 points 
og en målscorer på 2-7. Seks ud 
af de syv mål vi havde inkasseret 
var på store fejl og vi fik ikke 
skabt nok i modstanderens ende, 
ligesom de muligheder vi trods 
alt skabte, blev misbrugt. 

Vi burde efter spil og chancer 
have haft 6 points efter de første 
3 kampe – men stod med 0!!! Vi 
holdt et kort spillermøde efter 
træning og blev enige om, at vi 
ville give de manglende 10-15% 
i alt hvad vi foretager os i resten 
af kampene. Status er nu, at vi i 
skrivende stund, har vundet de 
to seneste opgør og dermed går 
det den rigtige vej. Lige nu kon-
centrere vi os kun om den næste 
kamp og på at vinde den og så gør 
vi status efter kamp nr. 7 hvor vi 
forhåbentligt står med 12 points 
på kontoen. 

Jeg tror på, at vi stadig kan blande 
os i toppen, men det er ikke fokus 
lige nu med potentielt 3 nedryk-
kere fra vores pulje. Fokus er lige 
nu, at få den grimme streg på af-
stand og der forventer jeg, at den 
er efter kamp nr. 7. Skal vi ind og 

blande os i toppen er kravet helt 
åbenlyst – vi skal blive ved med 
at vinde!!! Vi har ikke plads til 
flere fejl. 

Jeg håber, at hele klubben får et 
godt 2016. I skrivende stund lig-
ger 2. holdet alene i spidsen af 
serie 5 med maksimum points 
og serie 6 har fået sin første sejr 
nogensinde. Jeg håber, at vi på 1. 
holdet kan følge trop, trods den 
dårlige start, og skabe spænd-
ing i toppen af vores række i 
juni måned. Opbakningen fra til-
skuerne har været helt i top her 
i den nye sæson, hvor stadion har 
været flot besøgt.

Vi får at vide når vi er dårlige 
(Holtet-kampen) og I hylder os 
når vi gør det godt. Og sådan skal 
det være – vi sætter pris på jer 
tilskuere.

Michael Madsen,
Cheftræner Ulsted Bolsklub
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Scan Design ApS       Tlf.: +45 98 18 60 65       post@scan-design.dk       www.scan- design.dk
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FODBOLDUDVALGET

Sådan skulle de åbenbart ikke 
gå. Allerede inden det første 
afsnit var der blevet så meget 
hype omkring holdet at vi skulle 
i Go Morgen Danmark…. STOP 
STOP STOP STOP tænkte vi. Vi 
er jo bare en flok gutter der el-
sker fodbold og hygger os med 
at spille noget fodbold, og ellers 
bare hygger os. 

Efter de første optagelser er vi 
alle blevet en del mere medie-
vante, men vi forstår stadig ikke 
helt hvorfor netop vi er så in-
teressante. Selvom vi ikke helt 
forstår det, har vi nu valgt at nyde 
det så længe det varer og gøre 
hvad vi kan for at Ulsted kommer 

NORDJYLLANDS DÅRLIGSTE
FODBOLDHOLD?

Engang i december måned 
var der et møde i hallens 
mødelokale. Til mødet var der 
repræsentanter fra TV2N, Serie 
6 holdet samt Ulsted boldklubs 
bestyrelse. TV2N havde fået en 
god ide. Nemlig at følge et hold 
som træner, og alligevel ikke 
vinder noget som helst.

Efter mødet var bestyrelsen og 
folkene bag holdet enige om at 
det måtte de da godt følge, hvis 
de vil bruge tid på at lave et pro-
gram der vil blive set af Ulsted-
boere, holdet samt deres mødre. 
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på landkortet. Udover at spille 
spillet vi elsker er vi nu også 
begyndt at tænke på hvordan 
vi kan hjælpe noget lokalt.

Derfor sælger vi målaktier. 
Man kan ved at tegne en målak-
tie støtte holdet med 10-25-
50-100 kr- (Eller et beløb man 
selv skriver på) Beløbet går 
ubeskåret til 2 udvalgte projek-
ter. Ungdomsklubben i Ulsted 
der længe har ønsket sig en ny 
mini biograf, samt Egebakke-
skolen i Vodskov, hvilket er en 
skole for autister, som ønsker at 
beklæde deres multibane med 
et kunstgræstæppe. 

Efter de første 3 kampe er vi 
på næsten 11.000 kroner,  så 
det ser allerede nu godt ud med 
støtten. 

Find os på Facebook under Ul-
sted Serie 6 samt på TV2 Nords 
hjemmeside og følg os i resten 
af sæsonen.

Vi glæder os i hvert fald til at 
skabe morskab onsdag efter 
onsdag. 

På vegne af Boldklubben samt
Mikael K. Simonsen,
Træner Serie 6,
Næstformand UB



8






 
 

 

 

 

 






     
     
     






 
 

 

 

 

 






     
     
     






 
 

 

 

 

 






     
     
     

www.vvsinst.dk

Vodskov Kirkevej 22 · 9310 Vodskov · T: 98 29 31 10 · T: 98 29 61 29 · vvs@vvsinst.dk

Kvalitet til tiden - ring 98 29 31 10

Energioptimering · Indretning af badeværelser
Hovedentrepriser · Forsikringsskader

Nyt og reparationer · Blikkenslagerarbejde
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ÅBNINGSTIDER:
Mandag - tirsdag - onsdag 

torsdag - fredag kl. 13.00-17.00
Lørdag kl. 9.00-12.00

www.fm-farver.dk

Amalienborgvej 61, 9400 Nørresundby
Telefon 98 25 62 66

FM FARVER
Maling, tæpper, 

vinyl & trægulve
i 3 etager

Kom og se vores showroom!
MALERENS LAGERSALG

KØB GRØN ENERGI

Vi fyrer med sol og CO2-neutrale halm
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Efter nogle veloverstået stan-
derhejsninger er vores ung-
doms hold nu godt igang med 
træningerne så de er helt parate 
til turneringskampene der snart 
starter. 

Ulsted Boldklub har i år tilmeldte 
hold i flg. rækker U7/U9/U10. 
Derudover har vi nogle U5/6 
spillere der træner men ikke er 
tilmeldt DBU turneringer. Vi har 
som de foregående årsamarbej de 
med GS/VHG i de rækker der, 
hvor vi ikke selv har nok spillere. 

Netop samarbejde er et godt al-
ternativ i de rækker hvor vi ikke 

selv har nok spillere, eller når 
børnene når en vis alder hvor det 
giver mening at lave et samar-
bej de for at alle børn kan blive 
udfordret på hvert deres niveau. 

Derfor har ungdomsudvalgene 
i GS/VHG/UB brugt det sidste 
halve år på at lave en mere for-
mel samarbejdsaftale. Samar-
bejdsaftalen kræver den sidste 
finish, men vil blive offentliggjort 
på vores hjemmeside samt face-
bookside når de sidste detaljer 
kommer på plads.
Det er vigtigt at pointere at 
sam arbejdet kun er vedrørende 
vores ungdomshold.

UNGDOMSUDVALGET
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Igen i år tager vi til Fårupcup. Da-
toen er den 22. maj 2016. Sidste 
år var en stor succes, så det må alt 
andet lige kunne gentages. Mon 
ikke der kommer en artikel samt 
billeder i klubbladet til efteråret.
Ungdomsudvalget har selvfølge-
lig også fokus på at vores træ-
nere bliver klædt så godt på som 
overhovedet muligt, her tænker 
vi ikke kun på træningsdragter 
og fløjter, men også undervisning 
i form af DBU C-licens kurser.

Vi, i Ulsted, afholder 2 kurser 
i foråret, et der allerede er af-
holdt, og et der afholdes i start-
en af maj. Udover kurset som er 

beregnet på børnetræning, er 
det ligeledes en god mulighed 
for at få snakket sammen med 
de andre trænere i klubben, samt 
naboklubberne.

Træner/holdoversigt kan ses an-
det sted i bladet, hvor program 
for forårets kampe også er at 
finde – på de hold hvor vi har fået 
et program.

På vegne af
hele ungdomsudvalget
Mikael K. Simonsen
Ungdomsformand, UB

UNGDOMSUDVALGET
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KAMPPROGRAM SERIE 3

ULSTED	  SERIE	  3	  

	  
	   	  

Træner: Michael Madsen
Holdleder: Lindy Jensen og Christian Larsen
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KAMPPROGRAM SERIE 5

ULSTED	  SERIE	  5	  

	  
	   	  

Holdleder: Kim Andreasen og Michael Andreasen
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KAMPPROGRAM SERIE 6

ULSTED	  SERIE	  6	  

	  
	   	  

Træner: Michael K. Simonsen
Holdleder: Thomas Jokumsen
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KAMPPROGRAM OLD BOYS

OLDBOYS	  

	  
	   	  

Holdleder: Ronny Berg
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KAMPPROGRAM U13 DRENGE 2 VEST

U13	  DRENGE	  VEST	  2	  

	  
	   	  

Trænere: Karsten Batsberg og Thomas Vægter
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KAMPPROGRAM U13 DRENGE 2

U13	  DRENGE	  2	  

	  
	   	  

Trænere: Karsten Batsberg og Thomas Vægter
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KAMPPROGRAM U11 DRENGE B

U11	  DRENGE	  B	  

	  
	   	  

Trænere: Christian Rasmussen
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KAMPPROGRAM U10 DRENGE B

U10	  DRENGE	  B	  

TRÆNER	  MORTEN	  VÆGTER	  	  

TRÆNER	  MARTIN	  DAHL	  

	  
	   	  

U10	  DRENGE	  B	  

TRÆNER	  MORTEN	  VÆGTER	  	  

TRÆNER	  MARTIN	  DAHL	  

	  
	   	  

Trænere: Martin Dahl og Morten Vægter
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KAMPPROGRAM U10 DRENGE C

U10	  DRENGE	  C	  

TRÆNER	  MORTEN	  VÆGTER	  	  

TRÆNER	  MARIN	  DAHL	  

	  
	   	  

U10	  DRENGE	  C	  

TRÆNER	  MORTEN	  VÆGTER	  	  

TRÆNER	  MARIN	  DAHL	  

	  
	   	  

Trænere: Martin Dahl og Morten Vægter
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KAMPPROGRAM U9 DRENGE A

U9	  DRENGE	  A	  

TRÆNER	  MICHAEL	  THIMM	  	  

TRÆNER	  MORTEN	  JØRGENSEN	  

	  
	   	  

U9	  DRENGE	  A	  

TRÆNER	  MICHAEL	  THIMM	  	  

TRÆNER	  MORTEN	  JØRGENSEN	  

	  
	   	  

Trænere: Michael Thimm og Morten Jørgensen
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KAMPPROGRAM U7 DRENGE B

U7	  DRENGE	  B	  

TRÆNER	  SØREN	  BILBERG	  LARSEN	  	  

TRÆNER	  MORTEN	  SØRENSEN	  

	  

U7	  DRENGE	  B	  

TRÆNER	  SØREN	  BILBERG	  LARSEN	  	  

TRÆNER	  MORTEN	  SØRENSEN	  

	  

Trænere: Søren Bilberg Larsen og Morten Sørensen
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U6 DRENGE

Træner: Michael Simonsen

UB spiller i
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TELEFON 98 25 47 38

MANGLER DE ET

RiNG TiL MALIN

Hals · Strandvejen 2 · 9370 Hals · Tlf.: 98 25 24 44 · Fax: 98 25 22 25 · E-mail: hals@tmg.dk



25

Vi har i Ungdomsudvalget prøvet 
at få stablet en lokal turnering 
for ungdomsholdene på benene 
i årgangene U6-9. Vi må erkende 
at vi måske har været en smule 
for sent ude med tilmeldings-
blanketten. Så det er desværre 
kun blevet til en turnering i U9. 
Her vil VHG – Hals og Ulsted 
kæmpe i 3 weekender, hvor sam-
vær og hygge er i højsædet.
Følg med på facebook/hjemme-
side for at se kamptidspunkter.

Det har dog ikke afskræmt os fra 
tilbyde dette til de lokale klub-
ber igen til efteråret da vi synes 

at det er vigtigt de unge spillere 
får så meget kamperfaring som 
overhovedet muligt. 

Ved at arrangere turneringerne 
selv, kan vi ligeledes sørge for at 
kampene spilles så tæt på Ulsted 
således at der ikke skal afses en 
hel dag til fodbold. 

Turneringerne, som vi forhåbent-
lig får succes med at udvide til 
efteråret – årene frem skal ses 
som en afløser for ”drengenes”/”-
Fodboldens” dag. 

Mikael K. Simonsen

Lørdag den 18. juni

Danni Hyldahl
Michael Back

Michelle Birkballe
PråstadaBand

Bulls Eyes
McKinleys

Østre Gasværk

Masser af boder og underholdning

U NGDOMSTURNERING 

HUSK AT SÆTTE 

I KALENDEREN
EN DAG FOR HELE FAMILIEN

x
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Ulsted Vandværk får vandet kontrolleret fire gange om året.
Der har ikke været nogen overskridelser af grænseværdierne,
i 2015. På vores hjemmeside ulstedvand.dk findes de nyeste,

analyser af drikkevandet. Flytteaflæsning og års aflæsning,
kan sendes på vores mail: ulstedvand@gmail.com.

         

Bestyrelsen Ulsted Vandværk

ULSTED VANDVÆRK A.M.B.A
INFORMERER

RENT VAND TAPPER 
MAN FRA HANEN
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STATUS PÅ 2015/2016 SÆSON 
SOM NETOP ER AFSLUTTET

U10 piger
(årgang 2005, 2006 og 2007):
I år har vi startet et samarbej de 
med Gandrup/Holtet for U10 
pigerne, da ingen af klubberne 
havde for mange spillere. De 
fleste af spillerne kendte hin an-
den, da de spiller fodbold sam-
men. Vi endte med at være 14 pi-
ger. Det var første år de spillede 
på stor bane, så det skulle de lige 
vende sig til, men det er de blevet 
rigtige gode til. De har ikke spillet 
rigtig turnering – men har været 
ude små stævner. Hvor 2 af dem 
var i Ulsted hallen.

U14 drenge
(årgang 2004, 2003, 2002 og 
2001):
Drengene har haft en svær sæ-
son. Vi blev nødt til at tilmelde 
dem som U 14, da der var flest 
drenge i den aldersgruppe. Det 
betød desværre mange neder-
lag ind til jul. Vi spillede mod 
spillere, der var 3 og 4 år ældre 
end nogle af vores spillere. Men 
vi syntes drengene klarede det 
flot – de gjorde hvad de kunne og 
kom sta dig til træning og kampe 
trods nederlag. 

Efter jul kom de i en anden pulje, 
hvor holdene var mere jævnbyr-
dige. Der fik de 3 sejre, 1 uafgjort 
og 4 nederlag.

Vi ser frem til næste sæson, hvor 
vi regner med årgange passer 
lidt bedre. 

I år er drengene blevet trænet 
af Ninna Michelle Mou Nielsen. 
Gitte Albrechtsen og Janni Toft 
har hjulpet Ninna.  Ninna forsæt-
ter til næste år.

HÅNDBOLDDUDVALGET
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Sæsonafslutning
Som afslutning på sæsonen tog 
vi til Hals, hvor vi bowlede og 
spiste bagefter.  Der blev følgen-
de kåret:

Årets spiller: 
Nanna Søndermølle Svensson
Årets fidus: 
Malene Mølgaard

Nyt U6/U8 hold op i næste
sæson ??
Vi har planer om at starte et ny 
U6/U8 hold op i næste sæson. Så 
har du en dreng eller pige der er 
fra 2008-2009-2010 så hold øje 
med Ulsted boldklub facebook 
side til august. Vi hører gerne al-
lerede nu hvis der var nogle der 
var interesseret i at være træner 
for dem. Evt. nogle forældre.

Til sidst vil vi gerne sige tak til 
tidtager, træner, holdleder mm. 
der har hjulpet i sæson.

Håndboldudvalget
Tina Rebsdorf Simonsen
Tlf. 51 42 79 88

Anja Kjær Vægter
Tlf. 30 32 63 50

Susanne Nielsen
Tlf. 20 71 42 61

Drengene var til Humlebi Cup i 
Give som afslutning på sæsonen. 
Læs om turen et andet sted i bla-
det. I Give blev følgende spiller 
kåret.

Årets spiller:
Mathias Vægter
Årets fighter:
Tobias Ozimek Andersen

Damesenior
I år har vi været 11 faste spillere, 
der har trænet og spillet kam-
pe. Vi har desuden haft et par 
ekstra spillere, som har hjulpet, 
når vi manglede spillere – tak for 
hjælpen til dem.

Før jul spillede vi i serie 4, hvor vi 
ikke tabte en eneste kamp og der-
for endte vi med at rykke op i serie 
3. I serie 3 var modstanden noget 
større, så vi var meget tætte på 
at rykke ned i serie 4 igen. Heldig-
vis spillede vi en rigtig god sidste 
kamp og fik os kæmpet til en sejr. 
Det betyder vi spiller serie 3 igen 
til næste sæson.

Gert Dahl Jensen har været 
træner igen i år – med Lindy 
Dahl Jensen som holdleder. De 
forsætter igen til næste år. 



29

Tank billigt
og støt
Ulsted 
Boldklub
Du kan støtte Ulsted Boldklub, hver gang du tanker. Det eneste, du skal gøre, er at få et  OK Benzinkort, 
der er tilknyttet deres sponsoraftale. Så får de 6 øre pr. liter, hver gang du tanker hos OK. Når du har 
tanket 500 liter på dit kort, modtager de også et bonusbeløb. Jo mere du tanker, jo flere penge giver OK, 
uden det koster ekstra for dig.

Kontakt klubben og hør, hvordan du hurtigt og nemt kommer i gang med at tanke 
penge til dem.

Tank billigt
og støt
Ulsted 
Boldklub
Du kan støtte Ulsted Boldklub, hver gang du tanker. Det eneste, du skal gøre, er at få et  OK Benzinkort, 
der er tilknyttet deres sponsoraftale. Så får de 6 øre pr. liter, hver gang du tanker hos OK. Når du har 
tanket 500 liter på dit kort, modtager de også et bonusbeløb. Jo mere du tanker, jo flere penge giver OK, 
uden det koster ekstra for dig.

Kontakt klubben og hør, hvordan du hurtigt og nemt kommer i gang med at tanke 
penge til dem.



30

HUMLEBI CUP, GIVE

U 14 håndbold drengene var i 
weekenden den 15-17 april 2016 
til humlebi cup i Give. Fredag var 
sådan en dag, som bare skulle 
overstås for drengene, vi havde 
en lang køretur  til Give, der 
skulle pakkes liggeunderlag og 
luftmad rasser ud. Fredag aften 
blev sæsonens årets spiller og 
årets fighter kåret. Årets spiller 
blev Mathias Vægter, som blev 
meget overrasket over at få pris-
en, men den er fuldt ud fortjent. 
Årets fighter blev Tobias Özimek, 
som har udviklet sig rigtig meget, 
siden han startede ved sæson 
start - stort tillykke til Mathias 
og Tobias med de fine titler.

Lørdag stod den så på hånd-
boldkampe det meste af dagen. 
Drengene blev vækket kl. 6.30 
og morgenfriske er teenager-
drenge ikke, men de kom op og 
var hurtige i tøjet, så afsted til 
den første kamp det gik. 

Kamp 1 gik ikke så godt - vi tabte 
med 10 mål, men drengene holdt 
hovedet oppe, og der kom da et 
par jokes her og der inde på ba-
nen, samt ude på bænken. 

Kamp 2 den startede rigtig godt 
og Ulsted drengene var foran til 
pausen med 5-1, men trods for 
den gode start endte kampen 
med et nederlag på 2 mål 10-12. 
Kamp 3 var heller ikke den 
sjoveste kamp, da det igen var 
et nederlag på godt 10 mål, men 
igen var humøret oppe, da de 
kunne se frem til en tur i svøm-
mehallen, og en tur på diskotek 
om aftenen.

Søndag kunne drengene sove 
længe, da første kamp var kl 
12.15. Her skulle vi møde nog le 
som cirka var på samme niveau 
som os, så vi håbede på en 
sejr eller 2, men sådan gik det 
desværre ikke, drengene var 
godt brugt, af alle de nye indtryk 
de havde fået i løbet af lørda-
gen. Så kampene endte med et 
nederlag på 1 mål og et nederlag 
på 10 mål. 

Men alt i alt havde vi en super 
hyg gelig weekend, med en masse 
god håndbold, en konkurrence 
mellem drengene som de hyggede 
sig med, og vi lærte hinanden 
meget bedre at kende både på ba-
nen og uden for banen. Drengene 
er allerede klar på næste cup.

HÅNDBOLDDUDVALGET
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HÅNDBOLDDUDVALGET

Jeg takker alle der har været med 
til at give drengene muligheden 
for denne cup og oplevelse samt 
takker drengene for en super 
hyggelig weekend. 

Ninna
Tæner U14-drenge
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tælles omgange. En omgang er 
ca. 2 km. Og der køres normalt 
mellem 15 og 20 omgange. 

Får man ikke besøg og ønsker 
at sponsere kan man indbetalt 
på vores konto i Sparekassen 
Vendsyssel  9070 2240205419 
og HUSK at oplyse navn på den du 
vil sponsere og det kan selvfølgelig 
kun gøres hvis man giver et fast 
beløb, og så skal det være gjort 
senest den 13. juni 2016.

SPONSORCYKELLØB
18/6-2016 KL. 13.00 TIL 14.00
 
Da vi igen i år håber på et godt 
resultat som går til ungdomsar-
bejde i Ulsted Boldklub, håber 
derfor I vil tage godt imod cykel-
rytterne og evt. hjælpere når de 
kommer til jer for at tegne spon-
sorater. Turen er den samme som 
den plejer fra klubhuset, forbi 
børnehaven, Købmagergade, 
Stadionvej og klubhuset. Og der 

SPONSORCYKEL LØB

 
 
 

Info	Vedr.	Trænerkurser	

 

 

Sponsorcykelløb	Lørdag	den	18.	juni	2016	
 

	

Jeg ønsker at sponsere:   
 
Med kr. pr. kørt omgang 

4 kr. 6 kr. 8 kr. 10 kr. 12 kr. 

Andet beløbet:    Fast beløb:    

Underskrift:    
 
Adresse:   

Telefon:    

Email adresse:   

Emailadresse eller telefonnummer skal udfyldes (Gerne begge dele) 

Der køres ca. 15-20 omgange på en time 

Sponsorcykelløb	Lørdag	den	18.	juni	2016	
 
	

Jeg ønsker at sponsere:   
 
Med kr. pr. kørt omgang 

4 kr. 6 kr. 8 kr. 10 kr. 12 kr. 

Andet beløbet:    Fast beløb:    

Underskrift:    
 
Adresse:   

Telefon:    

Email adresse:   

Emailadresse eller telefonnummer skal udfyldes (Gerne begge dele) 

Der køres ca. 15-20 omgange på en time 

SPONSORCYKELLØB, LØRDAG DEN 18. JUNI 2016
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SPONSORCYKEL LØB

Der er en sponsorkontakt på 
foregående side man kan bruge 
og aflevere til en af cykelrytterne 
eller til undertegnede.

Har du lyst til at cykle for ung-
domsarbejde i Ulsted Boldklub 
er du meget velkommen til at 
kontakte:
Gitte Poulsen, Nørrehave 9, 
9370 Hals. Mail: gpuls@live.dk 
og mobil 3027 4425.

I skrivende stund har vi aftale 
med følgende cykelryttere:
Karsten Fidler
Kalle (Carl-Christian Fidler)

Christian Larsen
Marc Madsen
Heidi Langgaard
Jane Klitgaard
Ann Batsberg
Mai-Britt Simonsen              
Holdkaptain for dette hold er 
Lindy Jensen

Vi kan stadig bruge flere ryt-
ter så kontakt mig endelig hvis 
du har tid og lyst. Hvis der sker 
ændringer og der kommer flere 
til vil det blive opdateret på Ul-
sted Boldklubs hjemmeside og 
på facebook.
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NICKLAS BENDTNER

”NICKLAS BENDTNER KÆDES 
SAMMEN MED ULSTED BOLD-
KLUBS SERIE 6-HOLD !!”

Uddrag af Klumme i Politiken, 
april 2016:

af Rasmus Bech, kommentator

KONCENTRATION KAN OGSÅ 
være et fremtidigt tema for vor 
ekslandsholdsspiller Nicklas 
Bendtner, som Bundesligaklub-
ben Wolfsburg ikke længere gider 
at beskæftige sig med.

På skæmtedagen  1. april blev fod-
boldlevemanden sat i forbindelse 
med en række klubber, som kan 
være med til at genvække hans 
karriere. Alt sammen ganske mor-
somt, men også dybt useriøst.

Nej, jeg har fundet klubben, der 
er lige efter Nicklas Bendtners 
smag: Ulsted Boldklub 1931 - en 
lille rar flække i Vendsyssel, bare 
25 km fra muntre Jomfru Ane 
Gade i Aalborg. På TV 2 Nord har 
jeg set, at Ulsted Boldklubs serie 
6-hold er Nordjyllands dårligste 
fodboldhold. Så med en smule 
koncentration kan Bendtner 
blive kanonkonge i byen.

Ulsted formåede ikke at vinde en 
eneste kamp i 2015, men det skal 
der laves om på nu, sagde træner 
Michael Simonsen i forbindelse 
med den første 2016-træning.

Den blev i øvrigt afbrudt efter de 
første konditionsøvelser - det var 
tid til en ølpause. »Vi er her for 
at hygge os, ikke for at tabe os«, 
sagde sidste års topscorer - som 
nok må regne med at blive skub-
bet ud på bænken, i hvert fald i 
starten, når Bendtner gør sin en-
tré i det, der i høj grad ligner hans 
drømmeklub.
rasmus.bech@pol.dk

Besøg

Ulsted-Hallens
CAFETERIA

- VI SES

venlig hilsen
Jørn Pedersen
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Tømrer & Snedker
Tlf. 98 25 95 98
Bil  23 26 90 43
v/Karsten Christensen - Knorhedevej 17, 9362 Gandrup

Houvej 160, Ulsted, 9370 Hals
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Campinghytter
Flotte faciliteter
Palmestrand
Indendørs legeland
Swimmingpool
Service en selvfølge

Apholmenvej 40, DK-9900 Frederikshavn
T: +45 9842 9350
E-mail: info@nordstrand-camping.dkwww.nordstrand-camping.dk
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Hjallerup Centret 10-12 • 9320 Hjallerup • Tlf: 96 46 70 00 
E-mail: hjallerup@sportigan.dk • www.limasport.dk

Sportigan Hjallerup støtter Ulsted Boldklub.

Vi giver fordele til alle klubbens medlemmer.
Se vores webshop: www.limasport.dk

Rabatkode: ulstedbk
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PÅSKEBAL - EN SUCCES

Der var flere fordele ved netop 
dette. Der er ikke andre fester 
den tid på året i Ulsted og omegn, 
desuden kunne vi få leve ret 
maden, så der var minimalt ar-
bejde med at rydde op lige efter 
maden, hvor vi normalt skulle bru-
ge en del medhjælpere. Valg nr. 2 
var musikken. Vi vil prøve at finde 
et band hvor vi ramte et bredere 
publikum, så der var musik for et 
større segment.  Valget faldt på 
Kim&Hallo. Et band der gav den 
gas hele aftenen  og  fik dansegul-
vet fyldt hele aftenen.
10 dage før festen skulle holdes, 
var der solgt 70 billetter og der 
var ved at løbe koldsved ned af 

Efter et par sløje år, hvor vores 
fester der skulle generere et over-
skud til boldklubben, desværre 
gik hen og blev en underskudsfor-
retning, måtte der tænkes nyt.

Overvejelserne gik på om der 
overhovedet var belæg for at 
holde en fest i Ulsted for hele 
byens borgere. Efter mange af 
førnævnte overvejelser tog vi 
dog beslutningen om at en fest 
skulle der være. Med hjælp fra 
Sparekas sen Vendsyssels fond, 
Ulsted, fik vi risikoen for endnu 
et underskud minimeret og arbe-
jdshandskerne kom på. Valget gik 
på at vi skulle holde et påskebal.
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PÅSKEBAL - EN SUCCES

medlemmerne i aktivitetsudval-
get. Heldigvis kunne vi se at sal-
get begyndte og på dagen havde 
vi solgt 260 billetter. Et antal 
der er et godt stykke over det vi 
havde budgetteret med.

De 260 mennesker var alle med 
til at gøre aftenen til en fantas-
tisk fest, hvor Ulsted igen viste 
at der stadig er belæg for at hol-
de halbal. 

Udover en god fest for de 
del tagende gæster, kom der 
også et pænt overskud, som vi nu 
kan få fordelt til brug i boldklub-
ben til gavn for vores unge med-
lemmer i boldklubben.

Vi vil meget gerne sige tak til alle 
frivillige der hjalp med til at få 
ballet stablet på benene. Både 
før, under og efter ballet.

En speciel tak skal der dog lyde 
til Gitte Poulsen og hendes 
fami lie, der virkelig har gjort et 
fantastisk stykke arbejde med 
at få ballet på benene. 

På vegne af Aktivitetsudvalget 
Mikael Simonsen
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AutoPartner – for en sikkerheds skyld

Velkommen hos
ULSTED AUTOVÆRKSTED
Hos Ulsted Autoværksted arbejder vi professionelt, og vi udfører alle 
former for service og reparationer på din bil.

Vognmand
Hans Qvist

Alt vognmandskørsel
udføres

samt kran arbejde

Tlf. 98 25 43 77 - Bil 20 91 48 40
Telefax 98 25 42 67

Container udlejning
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Lørdag den 9. april afholdt Ul-
stedboldklubs  gymnastik af-
deling den årlige traditionsrige 
opvisning i samarbejde med Hou. 
I år blev arrangementet holdt i 
Hou medborgerhus. 

I år var der 7 hold repræsenteret 
4 fra Ulsted og 3 fra Hou. Det var 
en rigtig hyggelig eftermiddag 
hvor børnene fik vist hvad de har 
arbejdet med i løbet af sæso-
nen.  Der blev sunget, danset, 
sprunget og sjippet. 

Dagen blev rundet af med ud-
march og overrækkelse af medal-

jer som gjorde børnene stolte. 
Igen i år blev vi nød til at sætte 
ekstra bord til. Det er super skønt 
med så stor en opbakning til ar-
rangementet.

Tusind tak for en super skøn sæ-
son både til gymnasterne, in-
struktørerne og de frivillige som 
har hjulpet til de forskellige ar-
rangementer. 

Vi arbejder lige nu på at kunne til-
byde noget nyt til næste sæson. 

Vi glæder os til en ny sæson. 

GYMNASTIKOPVISNING
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OPSTART AF RYTME/DANS HOLD

vil vi give de andre hold kamp 
til stregen. Der vil forsøges at 
komme ud og opvise flere gange, 
så vi kan vise hvor gode vi bliver, 
også selvom man ikke har gået 
til dans eller gymnastik inden.

Alle drenge og piger er velkomne, 
og vi håber, at de friske drenge 
og piger vil fyre den af sammen 
med Julie og Amalie. 

Vi glæder os til sæsonstart – 
Julie & Amalie  

Julie Nørgaad og Amalie Fiedler 
fra gymnastik afdelingen vil i 
næste sæson opstarte et rytme/
dans hold for både piger og 
drenge i alderen 6-12 år. 

Det vil blive en god blanding af 
HipHop og Rytmisk gymnastik, 
som begge piger har erfaring 
med. Undervisningen vil vare i 
en time, og vi lover jer for at den 
time vil blive sjov, hyggelig og 
spændende.

Holdet skal selvfølgelig også 
opvise sidst på sæsonen, og her 
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Langtvedvej 68 . 9370 Hals . CVR nr. 26431948
Telefon 98 25 02 80 . Mobil 24 85 00 80 . Telefax 98 25 02 79

Anders Mørchs Vej 6A . 9400 Nørresundby
Tlf. 26160552 . www.nordjyskanlæg.dk

Nordjysk Anlæg

HJALLERUP CENTRET 24 · 9320 HJALLERUP · TLF. 98 28 11 05
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UNGDOMSBADMINTON

Selv om maden er pakket og klar 
vil man hellere nyde friheden. Der 
er kun mange års efaring der har 
lært mig at starte aftensmad kl. 
17 fordi kl. 18 er jeg skrup sulten. 
Så langt er de ikke kommet endnu. 

Og så om de pølser:
Badminton afdeling står for 
Pølse Boden til Eventen i år. 
Vi mangler folk til at bemande 
boden. Ring til Julie på 2180 
2885 vis du vil gerne afprøver 
din ind re “Pølsemand”.

Julie Vadnais

FRUGT & PØLSER

Børnene kom langt i år, men vi har 
oplevet at de er bare smaderet 
efter den første time. De man-
gler koncentration, ligger bog-
stavligt på gulvet eller hænger 
bare. Der er sandsynligvis lige så 
mange grunde til deres slatten-
hed som der er børn, men vi tror 
at de mangler lidt mad.

Derfor, for at hjælpe dem i gang 
igen,  vil vi begynde med at tilbyde 
en frugt snack under træning.  
Det skal ikke være boller eller 
kage, da de ligger tunge i maven 
og gøre at børnene kommer hjem 
irritable. Bare en banan eller lidt 
æble, ikke noget specielt eller 
komplicerede. Måske ananas hist 
og pist, men vi skal heller ikke 
grise hallen til med frugtsaft.

Det var træneren Finn det gjorde 
os opmærksom på det, selvom vi 
selv kunne se det. Han så skoven, 
mens vi så træerne. 

Min egen erfaring viser, at når 
mit barn ENDELIG (hans ord og 
store bogstaver) få fri, har han i 
hvert fald ikke tid til at spise; der 
skal leges.  Jeg kan godt føle ham. 

BRILLEHUSET
DRONNINGLUND

Slotsgade 51 . Tlf. 98 84 10 18

www.brillehuset-drl.dk

Briller    Kontaktlinser

Guld    Sølv

Ure      Kikkerter
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Murermester

Houvej 181, Ulsted

Telefon 9825 4144
Biltelefon 4075 4144

Preben Jacobsen

Ring og få et uforbindende tilbud

ULSTED VVS

Tonny mobil 6170 3631 - Morten mobil 2029 4155 
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BADMINTONUDVALGET

spil lere hver gang. Det vigtigste 
er at spille badminton, men der 
er også plads til socialt samvær 
mellem kampene.

60+ BADMINTON – EN SUCCÉS-
FULD SÆSON ER SLUT.

Så er sæsonen 2015-16 slut 
for badmintonspillere over 60 
år.  Det har været en sæson med 
endnu flere spillere end sidste år. 
Vi har været oppe på 22 spillere i 
denne sæson, men da det ikke er 
alle, der kommer hver gang er der 
stadig plads til flere. Vi starter 
op igen til september hver ons-
dag fra kl. 9.00 til 10.00. Datoen 
fremgår af ugeavisen.

Vi spiller 3x20 min med forskel-
lige makkere og modstandere. 
Makkere og modstandere findes 
ved lodtrækning, således at alle 
kommer til at spille mod alle i 
løbet af sæsonen. 

Vi har også i vinterens løb delt-
aget i til 3 60+ stævner i DGI-
regï: i Brønderslev, Vrå og Had-
sund. Disse stævner er heldags, 
og man kan spille i flere rækker 
(mix-double, herre-double eller 
dame-double) med ligesinde de 
fra hele Nordjylland. Man er 
garan teret mindst tre kampe 
i hver række man er tilmeldt. 
Disse stævner er meget pop-
ulære, og der deltager over 100 

Et udsnit af spillerne iført de nye stævne-
trøjer sponsoreret af ”Ulsted Bilsyn”

Stemningsbillede fra stævnet i Hjørring. 

Onsdagsholdet i Ulsted hallen.
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9330 Dronninglund
Tlt. 98 84 15 33 . Fax 98 84 40 50

Al vognmandskørsel
samt kørsel med

gummiged udføres.

Vognmand
Henrik Bertelsen

Nørengen 39, Holtet
Mobil 3099 6635

www.holtetvognmandsforretning.dk

Tlf. 29 31 61 85 / 98 25 44 05

Ulsted Smede & Maskinforretning
 •Salg af reservedele
 •Salg af plæneklippere
 •Smedearbejde

Hos TommyTelt har vi alt til festen

Uanset hvem eller hvad du skal fejre, 
så står vi klar med telte, fadølsanlæg, 
service inkl. opvask, underholdning 
og meget mere.
 
Kig forbi vores showroom i butikken 
på Voerbjergvej 36 i Nørresundby og 
få personlig inspiration, så din næste 
fest bliver noget helt særligt.
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OGSÅ SALG AF MALING
 TLF. 2491 3418

ALTID BILLIGE 
PRISER PÅ 

MALERARBEJDE

Entreprenør & aut. Kloakmester
Carsten Jensen
Gettrupvej 35 • 9370 Hals

Tlf. 23 35 86 76

UB spiller i

v/Pauline Hansen
Houvej 232 • 9362 Gandrup
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BADMINTON AFSLUTNING

Salg af PC’ere, bærbare og edb-løsdele!
Desuden service og support til fordelagtige priser.

Se mere på www.tthardware.dk
v/Thomas Nielsen Tlf.: 22181876 · thomas@tthardware.dk

HYGGE OG SOCIALT SAMVÆR
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HJERTESTARTER I ULSTED BY 

ULSTED BY ER ET TRYGT STED

Hvert minut tæller!
Når en person falder om med 
hjertestop er hurtig hjælp af-
gørende. Derfor er det vigtigt at 
træde til, når det gælder.
Du kan ikke træde forkert, når du 
vælger at træde til, hvis en per-
son falder om med hjertestop.

Få information om, hvordan en 
hjertestarter virker og lære mere 
om, hvad der sker, når en person 
får hjertestop på www.hjerte-
starter.dk

I Ulsted har vi i skrivende stund 8 
hjertestarter placeret rundt om-
kring i byen (se kortet)

Husk: Det er altid bedre at gøre 
noget end at lade være!
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SALG &
MONTERING AF:SALG &

- meget mere end bare
RADIO /TV-BUTIK!

Ring gerne til os og få et godt tilbud på den løsning du /I søger

Stationsvej 12A . 9330 Dronninglund . Tlf. 98 84 10 44 . info@tvcenter.dk . www.tvcenter.dk

VERISURE PRIVAT-ALARMER
- Europas mest populære alarmsystem.

HVIDEVARER

PANASONIC VARMEPUMPE
til fritidshuse, privat og erhverv.

WI-FI LØSNINGER

FÆLLESANTENNE-SYSTEM TIL:
Hoteller, boligselskaber, plejehjem m.m (her kan der spares mange penge)

INTERAKTIVE TAVLER, PROJEKTER, INFOSKÆRME,
LYDANLÆG TIL F.EKS:

Idrætshaller, skoler, hoteller, resturanter m.m.



På gensyn efterår 2016 - God sommer

+45 9654 2200 ulsted-autohandel.dk
Vestergade 43, Ulsted · 9370 Hals

Mazda CX-3 - moderigtig bil
Fra kr. 210.708 

Suzuki Vitara - en ægte suv
Fra kr. 192.000

ÅBNINGSTIDER
i salgsafdelingen

Mandag - Fredag 8.00 - 17.30

Lørdag 
10.00 - 15.00

Søndag 
13.00 - 17.00

Vores biler er også på


