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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

illige der er trådt til, for at løse 
de opgaver Lindy naturligt tog 
på sine skulder. Vi mangler dog 
stadig Lindy og savnet er stort 
– men vi tager ham med os hver 
gang vi går på banen således, at 
vi i det mindste kæmper,  hvis 
spillet ikke fungerer. Vi fik sendt 
Lindy godt på vej med en sejr 
før og efter hans død, ligesom 
han fik en flot begravelse. Til-
stedeværelsen af 5 naboklub-
ber med faner, viser sit tydelige 
billede af, hvilket menneske vi 
sagde farvel til. 

Mit mål for sæsonen er at slutte 
i Top 3 med lavest mulige mar-
gin til 1. pladsen. Som sæsonen 
er gået hidtil, er det et realistisk 
mål. Men for at vi kan komme 
op og true 1. pladsen og skabe 
lidt spænding – for os selv – så 
kræver det, at vi rammer en 
stime nu, hvor vi får nogle sej-
re. Men det kræver, at vi bliver 
meget bedre, når vi har bolden 
og dermed opnår mere boldbe-
siddelse. Jeg er overbevist om, at 
vi den kommende tid vil se klare 
forbedringer i vores boldom-
gang, da vi nu går ind i en stabil 
periode med træning to gange 
om ugen og ingen midtugekampe. 
Desuden er klubbens unge spil-

Vi er nu halvvejs gennem 
ef terårssæsonen, hvor vi er 
havnet i en meget jævnbyr-
dig pulje. Vi ligger i skrivende 
stund på en 3. plads – 4 points 
fra 1. pladsen og 5 points fra 
en nedrykningsplads. Jeg er en 
smule ærgerlig over, at vi ikke 
har flere points, da vi bestemt 
har haft mulighed for det. Men 
som så mange andre hold, er vi 
op til sæsonstarten ramt af som-
merferie m.v. således, at vi er 
et stykke inde i turneringen før 
træningsfremmødet er stabilt 
og på et tilfredsstillende niveau. 
Havde vi trænet mere, havde vi 
også haft flere points lige nu er 
jeg overbevist om.

Sæsonen er dog startet med et 
sørgeligt dødsfald, som over-
skygger fodbold og alt andet – 
selvom intet overskyggede fod-
bold hos afdøde – nemlig vores 
allesammens Lindy. Jeg har haft 
tæt kontakt med Lindy, siden jeg 
kom til klubben for snart 4 år sid-
en. Og den smerte jeg føler efter 
4 år gør, at jeg slet ikke kan fore-
stille mig, hvordan det føles for 
alle Jer, som har kendt ham end-
nu længere. En legende er gået 
bort, Ulsted B blev født på ny 
– og heldigvis er der en del friv-
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FODBOLDUDVALGET

lere begyndt at træde mere i kar-
akter. De knægte har imponeret 
mig her i efteråret. Især kampen 
mod Flauenskjold – dagen efter 
Lindy’s begravelse – trådte de i 
karakter.

Vi møder et stærkt Flauen skjold 
hold og i 2. halvleg har vi 3 af 
holdets rutinerede spillere ude 
ligesom vi er i undertal på grund 
af et gult kort. De unge drenge 
tacklede og løb som gale for 
at fastholde vores føring og vi 
endte med en sejr på 6-3 over 
et rigtig godt fodboldhold. Det 
havde de unge knægte en stor 
andel i.

Vi forsøger at sluse de unge gut-
ter mere og mere ind på holdet i 
takt med at de tager mere ansvar 
og dermed bliver mere selvstæn-
dige i deres spil. For at blive 
mere boldbesiddende og dermed 
være bedre til at spille os igen-
nem modstanderne for at ska-
be chancer, arbejder vi en del på 
at forbedre vores tålmodighed 
og bagspil i forsvaret. Ved at få 
tålmodighed og godt bagspil i 
gang vil det skabe plads til at 
spille bolden gennem modstan-
dernes kæder fremfor at sparke 
lange bolde og så kæmpe om 2. 

bolde, hvilket al andet lige er hår-
dere og mere risikabelt i forhold 
til at fastholde bolden.

Jeg håber, at vi fortsat vil se et 
flot fremmøde til vores kampe 
på stadion til trods for, at vejret 
skifter til knap så attraktivt ude-
vejr. Vi sætter stor pris på at I er 
der og vi håber på støtte for at 
hjælpe os med at etablere os som 
et tophold i serie 3. Jeg er i dialog 
med klubbens ledelse omkring 
en forlængelse af min aftale med 
klubben indtil udgangen af 2017.

Vi er langt i forløbet og det tyder 
på, at vi når til enighed om en ny 
aftale for det kommende år. Med 
håbet om et godt efterår for hele 
klubben.

Michael Madsen
Cheftræner, Ulsted Boldklub



5
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ULSTED BOLDKLUB

andre hold som havde svært 
ved at finde spillere nok. Vi vil 
også savne Lindy’s enorme en-
tusiasme, når han fra sidelinien, 
”hjalp” dommerne med at lede 
slagets gang.

Lindy ydede også en stor ind-
sats til vores årlige cykel løb, 
hvor han personligt stod for  den 
største del af de indkørte spon-
sorkroner. Han var også i mange 
år med i UB’s Støtteforening.

Vi vil i årene frem mindes Lindy 
når vi stå på tribunen som bærer 
hans navn:
Sir Lindy Jensen Stand.

ULSTED BOLDLKUB HAR 
MISTET ET ÆREDSMEDLEM

Lindy Dahl Jensen er efter flere 
års sygdom, stille sovet ind.

Lindy har igennem utallige år 
ydet en kæmpe  stor indsats  for 
Ulsted Boldklub. Han har fun-
geret  som holdleder for vores 
fodbold- og håndboldhold, hjul-
pet til i køkkenet, stået for trø-
jevask og mange andre opgaver 
som er nødvendige for at en klub 
kan fungere.

Det vi i U.B. også vil huske Lindy 
for, er hans utrættelige evne 
til at finde spillere til serie 6, 
typisk søndag formiddag, og 
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I forbindelse med begravelsen, 
var Lindy en sidste gang på Ulsted 
Stadion, hvor der sammen med 
familien og medlemmer af UB 
blev afholdt en kort højtidelighed. 

Lindy blev fulgt til graven af 
U.B.’s fane og ligeledes  af faner 
fra alle vores naboklubber.

ULSTED Boldklub
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Alarmteknik
- Tyverialarmer
- Overvågning
- GPS sporing

Teglgårdsvej 11 - Tlf. 51 24 35 51

Sikkerhed døgnet rundt!

TELEFON 98 25 47 38

MANGLER DE ET

RiNG TiL MALIN
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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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EN DANMARKSPREMIERE
I ULSTED 

Uge 31 stod i fodboldens tegn 
på Ulsted stadion. 29 friske børn 
havde tilmeldt sig DBU’s fod-
boldskole, der for første gang 
blev afholdt i Ulsted. Det blev til 
to hold, hvor Benjamin Batsberg 
og Nicklas Andersen var trænere 
og Sebastian Simonsen og Lasse 
Svensson var trænerassistenter. 

Benjamin og Nicklas er begge 
Ulsted-drenge, der dog ikke har 
trænet nogle af børnene på fod-
boldskolen før, hvilket var med til 
at gøre træningen til noget nyt, 
spændende og anderledes.

Ugen stod på 5 dage med fod-
boldtræning fra kl. 9.00-15.00, 
hvor hver dag fokuserede på 
forskellige tekniske færdighed-
er. Det vigtigste på vores fod-
boldskole var dog,  at alle børnene 
havde det rigtig sjovt. Så ud over 
at træne en masse tekniske fær-
digheder, blev det også til en 
masse sjove og anderledes fod-
boldlege og konkurrencer. 

Den største udfoldning i løbet af 
ugen var vejret. Der var nærmest 

ikke en dag i ugen uden regnvejr, 
men på trods af det var humøret 
stadig rigtig højt.

Jeg vil sige stor tak for en fantas-
tisk uge, som jeg er sikker på at 
børnene har nydt lige så meget 
som mig. Det har været en fornø-
jelse at mærke den store opbak-
ning til fodboldskolen, fra alle 
omkring klubben.

DBU´S FODBOLDSKOLE



11

Derfor vil der uden tvivl også til 
næste år blive arrangeret fod-
boldskole i Ulsted. Der håber jeg 
selvfølgelig at se mindst lige så 
mange børn, som til fodboldsko-
len i år.

Til slut skal der lyde et kæm-
pe tak, til de forældre, der har 
bagt kage i løbet af ugen, eller 
på anden måde har bidraget til 
at gøre fodboldskolen lidt bedre 
og til det store arbejde Michael 
Hove lagde i køkkenet under fod-
boldskolen.
 
Med venlig hilsen 
Christoffer Batsberg
Skoleleder, DBU’s fodboldskole
i Ulsted Boldklub

DBU´S FODBOLDSKOLE
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enden end hvad en almindelig se-
rie 6 kamp vil tage. Mellem 6-10 
timer på en lørdag var lige plud-
selig ikke unormalt at bruge på 
en fodboldkamp. Det har for alle 
på holdet været spændende og 
sjovt at følge hvordan en tv-se-
rie bliver til. 25 minutters udsen-
delse er lig 15 timers råfilm.

Når det er sagt er det også rart 
det er slut, man skal slutte på 
toppen, er der vist en klog mand 
der engang har sagt. På vegne af 
holdet vil vi gerne sige tak for den 
store opbakning der har været 
fra klubben, de andre trænere 

ULSTED SERIE 6

Det er vist ikke gået ubemærket 
hen at vi i Ulsted er blevet kendt 
for at være dårlige til at spille 
fodbold.

Da Tv2Nord henvendte sig i No-
vember måned 2015, var der vist 
ingen der i sin vildeste fantasi 
kunne forestille sig at det skulle 
ende med 3 programmer i lands-
dækkende tv. Endda det 4. mest 
sete program på TV2Play. 

Alle der har været inde omkring 
holdet har haft 6 mdr. hvor fod-
bold blev prioriteret, noget der 
til tider har taget mere af week-
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der accepterede at holdet blev 
et halvt ”lukket” hold, kærester/
koner/børn der har accepteret at 
fodbold netop blev prioriteret. 

En kæmpe tak til alle sponsorer 
der har støttet klubben, hold-
et, ungdomsklubben samt Ege-
bakkeskolen.  

På holdets vegne
Mikael Simonsen
Træner Ulsted Serie 6
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Hals · Strandvejen 2 · 9370 Hals · Tlf.: 98 25 24 44 · Fax: 98 25 22 25 · E-mail: hals@tmg.dk

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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TRÆNERUDDANNELSEN

TRÆNERUDDANNELSE
- TAK FOR INDSATEN

Vi må erkende at der er for langt 
til Aalborg og tage en trænerud-
dannelse fordi man træner sit 
barn i fodbold, derfor har vi nu 
for andet år inviteret vores egne 
trænere samt trænerne i klub-
berne omkring Ulsted til træner-
uddannelse i Ulsted.

Vi tilbyder DBUs C-licens ud-
dannelse der udelukkende er 
henvendt til børn og ungdoms 
træning. Vi bruger blandt andet 
nogle af vores indsamlede midler 
fra sponsorcykelløbet Samt OK 
til at dække den udgift der er til 
kurserne. Kurserne er for klub-
bens egne trænere gratis og 
kan forhåbentlig være med til at 
løfte aktiviteten i klubbens ung-
domsafdeling endnu mere. Der er 
i 2016 afholdt 4 kurser, hvilket 
også vil være målet i 2017. 

Vi har i dag et rigtigt stærkt 
trænerteam der gør en rigtig stor 
indsats for at de enkelte årgange 
får lyst til at spille fodbold, og vi 
kan på alle årgangene se en frem-
gang i medlemstallene. De træ-
nere skal selvfølgelig aner kend-

es for deres store arbej de på 
træningsbanen samt på de for-
skellige fodboldbaner rundt om-
kring i landsdelen.

Trænerne jeg vil takke for
indsatsen er:

Legebold  Danni Hyldahl

U6  Michael Simonsen

U8   Morten S.Sørensen    
 Søren Bilberg Larsen

U10  Morten Jørgensen
 Michael Thimm

U11 Forår  Martin Dahl
 Morten Vægter

U11 Efterår  Mads Hesse

Mikael Simonsen
Ungdomsformand
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FORHANDLINGER

EFTER 6 MDR. MED 
”FORHAND LINGER” ER
VESTERHASSING, ULSTED 
SAMT GANDRUP BLEVET ENI-
GE OM ET FORMELT SAMAR-
BEJ DE I UNGDOMSRÆKKERNE. 
HERUNDER KAN DU SE HVAD 
DER ER BLEVET AFTALT.

Samarbejdsaftale VHG, UB & GS 
(VUG) 

Tvungen sammenlægning
 - Sammenlægning sker når  
  spillerne bliver U13-spillere  
  eller før såfremt det er et  
  ønske fra alle 3 klubber.
 - Der kan hvis der er inte-
  resse for det ske en midler-
  tidig opsplitning til inden- 
  dørssæsonen, hvis de en 
  kelte hold/klubber har in- 
  teresse i dette. Træningen  
  foregår sammen, men man  
  kan opdeles i hold, så vi får  
  højest mulige antal lokale  
  hold.

Samarbejdsudvalg
 - Hver klub forpligter   
  sig til at møde op og deltage  
  i 4 årlige møder. 
 - Møderne omhandler udeluk- 
  kende ungdomssamarbejdet.

Kontingent
 - Kontingentopkrævning skal  
  ske igennem de respektive  
  klubber.
 - Samarbejdsklubberne   
  skal respektere de enkelte  
  klubbers vedtægter, hvorfor  
  forskellighed i kontingent  
  kan forekomme.

Omkostningsfordeling
 - Fordeles efter antal spillere  
  på de respektive hold   
  (Gælder alle udgifter året  
  rundt)
 - Der gives holdpenge   
  til samarbejdshold. Træner- 
  godt gørelse styres af de  
  respektive klubber, hvor den  
  enkelte træner er tilknyttet.

Trøjefarver & logo
 - Trøjefarve:
  Blå (evt. blå/orange) trøje  
  samt sorte (evt. blå) shorts 
 - Et større logo med de 3 res- 
  pektive logoer i mindre for- 
  mat

Standerhejsning & afslutning
 - Standerhejsning og afslut- 
  ning for fælleshold afhol -
  des på skift mellem de 3  
  repræsenterede klubber 
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(1 klub springer over hvert år)

Kampafvikling
 - Afvikling af kampe deles  
  ligeligt imellem klubberne  
  – uanset antal af spillere fra  
  de respektive klubber. 
  (Dette er først gældende fra  
  U12)

Træning
 - Så vidt muligt ligeligt i   
  de respektive klubber, men  
  trænernes ord vægter i  
  beslutningen i forhold til  
  placering. 

Stævner 
 - Ved mindre endagsstævner  
  skal der ikke opkræves  
  ekstra fra spillerne, blot det  
  er godkendt af et fælles  
  samarbejdsudvalg.
 - Ved større stævner såsom  
  Ramsing Cup osv. må der  
  godt opkræves et deltag- 
  ergebyr fra spillerne.

Udenlandstur 
 - Det hold der spiller   
  U16 i forårsturneringen til- 
  bydes muligheden for en  
  udenlandstur i sommerferien  
  såfremt holdet ønsker dette.  

  Deltagergebyret afhænger  
  af hvilket stævne der i fæl- 
  lesskab aftales.
 - Der er mulighed allerede  
  fra U14, men der kan dog kun  
  gives et tilskud til en rejse.

Kurser
 - Der skal minimum afhold- 
  es  3 kurser årligt, hvor hver  
  enkelt klub står for afhold- 
  elsen af et kursus. Ønsker  
  en  klub ikke at afholde   
  dette kan dette videregives  
  til en af de øvrige samar-
  bejds klubber. 
 - Kurserne kan være alt fra  
  trænerkurser, lederkurser  
  samt andre relevante kurser.
 - Den arrangerende   
  klub har alt ansvar vedrøren- 
  de økonomi for disse kurser. 
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BESØG AF AAB

steds vandingsanlæg begræns-
er sig til en grøn vandkande var 
trænere og ledere godt tilfreds 
med banens beskaffenhed. 

Allerede inden træningen var 
slut, begyndte 270 børn at lave 
kø til autografskrivning. Det der 
kunne ende med kaos blev i ste-
det en stor oplevelse for børnene 
der gav high fives til spillerne når 
de gik tæt forbi da de skulle ind 
til omklædning.

En stor tak skal der i øvrigt send-
es til de frivillige der på dagen 
hjalp til med at dagen forløb 
smertefrit.

AaB tabte i øvrigt kampen 
til Lyngby med 1-0, hvilket 
selvfølgelig INTET har at gøre 
med at de var i Ulsted 2 dage før

Mikael Simonsen
Næstformand

HELE NORDJYLLANDS HOLD PÅ 
BESØG

Lørdag den 17. september 2016 
var dagen hvor Ulsted Boldklub 
havde fornøjelsen af at få besøg 
af AaBs superligamandskab. 

Som en del af det at være sa-
marbejdsklub flytter AaB deres 
træning ud for at møde deres 
fans. En dag hvor vi kunne glæde 
270 børn med autografer af 
deres helte og goodiebags, samt 
3 timer hvor der for en stund var 
ekstra stjerneglans på Ulsteds 
baner.

Det er skønt at se at der er stor 
opbakning fra byen når vi får dis-
se arrangementer, hvilket kun gør 
dagen endnu større for børnene. 

Med sig havde AaB medbragt 
deres Maskot, Theodor, som for 
nogle børn var et større idol end 
Wurtz, Bassogog, Enevoldsen, 
Risgaard og Flores. 

Træningen var den sidste 
træning inden AaB skulle spille 
mod Lyngby i superligaen, hvilket 
betød at spillerne gav den ekstra 
gas på banen og selvom at Ul-
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RAMSINGCUP

det. Ramsing Cup er ligeså meget 
det at lære de andre forældre 
bedre at kende og for børnene at 
lære andre børn at kende, samt 
hygge sig sammen på kryds og 
tværs af alder og hold. Fodbold 
er mere end bare fodbold, det er 
endnu mere tydeligt på en Cup 
hvor man som forældre tager sin 
festivalstol under armen og går 
fra den ene kamp til den anden 
og ser de forskellige hold spille.
Alt i alt havde Hals/Ulst-
e d ( H o l t e t / G a n d r u p / Ve s t e r 
Hassing 23 hold med, så der var 
rig mulighed for at se en kamp 
hvor der var deltagelse af hold 
fra vores ”lille” koloni.

Så til forældre og trænere der har 
lyst synes jeg bestemt at det er 
værd at tage med til Ramsing.
Nedenfor har jeg lavet en lille 
liste med noget der er en god ting 
at medbringe:
1. Sovepose/dyne der er lang nok
2. Festivalstol
3. Liggeunderlag der er tykkere  
 end en negl
4. Samt godt humør 

Med håb om at vi ses til næste 
års Ramsing Cup.

Mikael Simonsen

RAMSINGCUP – BERETNING 
FRA FØRSTE GANG PÅ
RAMSING CUP

Min søn har aldrig været med 
til Ramsing Cup før, men tog 
muligheden i år da Gandrup/Vest-
er Hassing skulle have et hold 
med i U11 rækken. Da klubberne 
alligevel skulle lægges sammen 
efter sommerferien tænkte jeg 
at det var en god mulighed som 
forældre, men også som kom-
mende træner for holdet, at lære 
spillerne at kende. 

Så jeg pakkede et lille telt, en 
sovepose der var beregnet til en 
person på 150 cm,  og et liggeun-
derlag der var beregnet til men-
nesker med knap så svag ryg som 
min. Alt i alt forberedt på cam-
ping når det er bedst. 

Vi ankom fredag før middag og eft-
er min søn var blevet indkvarteret 
på skolen hvor holdet skulle sove, 
fik jeg pakket ud.  2 min senere var 
det klaret, POP OP telt er nu rart. 
Efter et par timer med at finde de 
forskellige ting såsom fællestelt, 
toiletter og ikke mindst kampba-
nerne, var det tid til første kamp. 
Drengene vandt første kamp og 
endte på en 3. plads.
Ramsing Cup er nu mere end bare 
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ÅRSFEST 2016

ÅRSFEST FOR KLUBBENS
MEDLEMMER 5. NOVEMBER 2016

Vi har efter et par års fravær 
valgt at genindføre Ulsted Bold-
klubs årsfest. 

Alle frivillige, medlemmer, 
æresmedlemmer, støttefore-
ningen, forældre til medlemmer 
samt sponsorer er velkomne til 
årsfesten. 

Festen har været en fast tradi-
tion i klubben, hvor vi kunne fejre 
hinanden og den er nu kommet 
tilbage i ny indpakning.

Der er til forskel fra tidligere 
nu egenbetaling for alle. Til 
gengæld koster det kun kr. 125,-  
at komme med til festen.

Der er hyret musik i form af 
Ulsteds egne TØR SALAT,  og 
maden leveres blandt andet af 
SVIN FRA MALIN.

Der vil være bar hvor drikkevarer 
kan købes til billige penge, så det 
er bare at melde sig til festen, 
der afholdes i Ulsted Forsam-
lingshus.

Tilmelding kan ske på mail:
simonsen.mk@gmail.com eller 
via sms: på  3096 8201.

Betaling sker ved tilmelding.
Ved tilmelding bliver billetter ud-
leveret.

Tilmelding:
SENEST den 17. november 2016
(Dog først til mølle)

På vegne af Aktivitetsudvalget
Mikael Simonsen
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SÅ ER VI KLAR TIL ENDNU EN 
HÅNDBOLDSÆSON I ULSTED 
BOLDKLUB 

Minihåndbold - U6-U8
(årgang 2011-2008)
Vi vil prøve at starte et nyt U6/
U8 håndboldhold – og har allere-
de fået fire tilmeldinger.

Har du en dreng eller pige, der er 
født i 2008-2011, som gerne vil 
prøve at spille håndbold, så vil vi 
gerne høre fra jer. Vi skal være 
6-7 spillere for at lave et hold, så 
snak sammen med deres klasse-
kammerater, så vi kan få et hold.

Vi mangler også et par trænere til 
dette hold (evt. et par forældre). 
Så hvis du er interesseret i det, 
eller har et forslag til en træner, 
hører vi også gerne fra jer.

Send en SMS til Anja på tlf. 3032 
6350, eller giv os et praj via Ul-
sted Boldklubs facebookside, 
hvis du har et barn, som gerne vil 
spille. Vi fastlægger trænings-
tiden, når vi har fået tilmeldinger 
nok til et hold.

U10 Piger (årgang 2007-2005) 
og U14 Drenge
(årgang 2004-2001)
Som mange andre mindre klubber 
kæmper vi med at kunne stille 
hold i ungdomsrækkerne – og vi 
har derfor indgået et holdsamar-
bejde med Gandrup/Holtet for 
U10 Piger og U14 Drenge.
Det betyder, at holdene træner i 
Ulsted den ene gang om ugen og 
i Gandrup den anden gang. Hjem-
mekampene bliver spillet i Gan-
drup før jul og i Ulsted efter jul.

U14 drengene er startet med at 
træne, mens U10 pigerne snart 
skal i gang. Vi er glade for fortsat 
at kunne tilbyde børnene i Ulsted 
at spille håndbold, og vi er sikre 
på, at holdsamarbejdet med Gan-
drup/Holtet kommer til at fun-
gere rigtig fint.

Damesenior (Serie 3)
Vi har igen i år et dame serie 3 hold, 
hvor Gert Jensen er træner. Det 
bliver gået til den til træningen –
samtidig med at humøret er højt.

Vi glæder os til at se både nye og 
“gamle” spillere. Bare mød op i 
Ulsted Hallen.

HÅNDBOLDDUDVALGET
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UB spiller i

HÅNDBOLDDUDVALGET

TRÆNINGSTIDER:

Hold Tirsdag Torsdag Træner

Damesenior Kl. 17 – 18.30 Kl. 19.30 – 21.00 Gert Jensen
 (Ulsted hallen) (Ulsted hallen)
 
U14 Drenge Kl. 17 – 18.30 Kl. 17.00 – 18.00 Ninna Mou Nielsen
 (Ulsted hallen) (Gandrup hallen) Christian K. Christensen

U10 piger Træningstid ikke fastlagt endnu Anja Vægter
   Christian Olsen
   Christian Byrjalsen

** Ikke startet træningen endnu. Nærmere besked følger.

Besøg

Ulsted-Hallens
CAFETERIA

- VI SES

venlig hilsen
Jørn Pedersen
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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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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.
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PÅSKEBAL 2017

PÅSKEBAL SKÆRTORSDAG

DEN 13. APRIL 2017 

Vi gentager scucces af en kanonfest og  holder 

påskebal igen i Ulsted Hallen i 2017, så alle dem 

der ikke nåede at  købe billet i år kan være med, 

så reservere allerede nu dato.

Håber på endnu større opbakning og se om ikke vi 

kan få denne fest til at blive en tradition i Ulsted.

Så tag allerede nu fat i naboer, venner, familie, ar-

bejdskollegaer  m.m. og aftale I skal i hallen, så vi 

kan blive rigtig mange.

Det ville også være oplagt at lave en firmafest 

denne aften.

Sæt X i kalenderen
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Sæt X i kalenderen

I skrivende stund er vi ble-
vet bevilget nogle penge fra 
Sparekassen Vendsyssel Fond 
til musik, så det er vi i gang med 
at finde lige nu.

Vi har ikke det endelig program 
klar endnu men:

Oplægget til festen vil være

Spisning/underholdning
Levende Danse Musik

Så snart vi har navnet på musik på 
plads og mad så vil det blive of-
fentlig gjort på UB`s hjemmeside 
og facebook. Vi vil også senere 
informere om billetsalg og pris. Vi 
forsøger at holde prisen i et leje 
så alle kan være med.

Så kom og bak op om endnu et 
påskebal, som er afløseren for 
Høstfesten, vi bør kan holde liv i 
en Spisefest i Ulsted.

Har du spørgsmål kan de rettes til 
Gitte Poulsen mobil 3027 4425 
mail: gpuls@live.dk

P.V.A
Ulsted Bolldklub`s
aktivitetsudvalg

PÅSKEBAL 2017

STEMNINGSBILLEDER

FRA 2016
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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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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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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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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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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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CROSS-GYM

VINDUERNE KAN DUGGE, VÆG-
TENE ER TUNGE, PULSEN ER 
HØJ, MEN HUMØRET ER HØJT. 

Disse ord beskriver meget godt 
den time vi træner i skolens gym-
nastik sal - lyder det som noget 
for dig så kig forbi.

Vi træner onsdag kl. 19.15 - 20.15

Konkurrencen er hård - du er 
oppe imod dig selv! 

Har du yderligere spørgsmål så 
kontakt venligst:
Didde Masja Krogshave på mobil
2890 0652 eller mail på
krogshave.engvad@gmail.com

Gymnastik udvalget
Didde Masja Krogshave
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CROSS-GYM

CROSS-GYM
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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

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

OBS!!!
Motions badminton 
har ledige baner…

Mandag kl. 19 – 20
Onsdag kl. 18 – 19, kl. 19 – 20 & kl. 20 – 21

Ring/SMS til Julie på 2180 2885
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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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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 forår 2017 

+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


