
er er stemning for J1eh
ny boldklub på Nordals

På spillermødet i aiies gjorde man Jet klart, at en sammenlægning af
HlF's og NIF's 10åbol(~lJ,fdelinger ikke bliver problemfri - Lang debat om

. ungdomsafdelingens fremtid
Byt:! nordalsiske fodboldspillere

fra NIF og HIF har i nogen tid ar-
be,jdet med planerne [or en, sam-
menlægning af fodboldafdelingerne
i Havnbjerg og. Nordborg Idræte-
foreninger. I aftes Val' der indkaZd~
til spillermøde på Hotel Union, hvor
et overvældende flertal, i fOl'samlin-
gen, 49, .gik ind for sammenlægnin-
gen.
Det blev fl~re gange under debat-

ten understreget, at sammenlægnin-
gen ikke er et forsøg på at "rive sig
løs". Begge fodboldafdelingers be-
styrelser ønskes med ind i forhand-
lingerne, og i forvejen har HIFs
fodboldbestyrelse stillet sig posi-
tivt. Torsdag i næste uge har NIFs
fodboldafdeling ekstraordinær ge-
neralforsamling, hvor det ikke kan
undgås, at sammenlægningen kom-
mer frem,
Der har gennem årene været flere

tilløb en en fælles boldklub, men
hidtil er planerne ikke blevet reali-
seret, Spillerpanelet gjorde gælden-
de, at man vil skabe stærke hold
på grundlag af et udvidet spiller-
materiale.

Spillerpanelet, der nu skal. arbej-
de videre med mødets resultat, be-
står af Gert Jensen, Ib Andresen
og Børge Haugaard fra HIF samt
Poul Lyngkilde, Peter Christiansen,
Kurt Nymark og Per Petersen fra
:r-.rrF

Også trænerspørgsmålet blev ta-
get op til debat. Spillerpanelet gik
ind for, at der hentes en træner
udefra, mens andre gjorde opmærk-
som på, at hverken HIF eller NIF
har divisionshold, men hold i serie
IV, V og VI Derfor må man kunne
klare sig med lokale trænere de før-
ste par år. Blandt andet af økono-
miske årsager.
Der var delte meninger om der

skal sættes alt ind på at skabe dyg-
tige tophold eller om man skal sør-
ge for en bredere fordeling af træ-
nerkræfterne. Alle gik ind for, at
den nye klub skal hedder Nordals
Boldklub. I den kommende tid skal
spillerne aflevere forslag til en ny
klubdragt
Spillermødet løste langtfra alle

problemel', men det var heller ikke
meningen. Det var ingen kompe-
tent forsamling, der kunne træffe
afgørelser. Men formålet med mø-
det blev opfyldt. Spillernes indstil--
Ung til sammenlægningen var klart
positiv. Derfor er der grundlag for
at arbejde videre.

I
UNGDOMS-PROBLEM

Som ventetblev debatten længst
om de to fodboldardelmgers ung-
domsspillere. Panelet lagde op til, at
~illeputter og puslinge som nu træ-
ner to steder, mens der for de øv-
rige bliver fælles-træning. Det er
en ting, der skal drøftes nærmere,
blandt andet med forældrene. En
forældrerepræsentant, V. .Iesaen,
sagde på mødet, at afstanden ikke
kan volde noget problem og at det
ikke gør noget, hvis vejen til træ-
ning bliver lidt længere.
Der var delte meninger om den

aldersmæssige opdeling Enkelte
gik ind for ,at ungdomsspillerne
træner sammen lige fra lilleput-sta-
diet. Launy Lindahl mente, at denne
ordning vil betyde, at drengene fra
Nordborg og Havnbjerg bedre vil
acceptere hinanden. .______ 0___ _ _

Havnbjerg Idrætsforeni'nf
sagde farvel til fodbold

HIFs fodboldafdeling har nu forladt hoved/oreningen
for at gå ind idet sidste forarbejde til den nye

fælles-boldklub
gnenem årene. Seniortræneren Thor-
vald Rasmussen modtog ligeledes
en tak for sæsonens arbejde og for
den fine placering, begge senior-
hold har opnået.
FOI'manden for Hapnbjerg Idræts-

forening, ing. Gunnar Krohn, tog
afsked 1ned sin fodboldafdeling. -
Selv. om der til tider havde væTet
lidt uenighed, hvad der altid vU
være i en stor forening, havde man
haft et udmærket samarbejde. Han
gav den nye boldklub en hilsen med
på vejen.

Som ventet gik Havnbjerg Idræts-
fOl'ening fuldt ind jor den nye
fælles-fodboldklub på Nordol«, da
HIFs fodboldafdeling havde ekstra-
·ordinær generalfOl'samling, hvor
sammensl~ttningen val' eneste punkt
på dagsol·denen.
Formanden for fodbQldafdelingen,

Peter Hansen, gaven kort oriente-
ring om sammenlægningen og de
forhandlinger, der har været. Efter
denne orientering gik man enstem-
migt ind for den nye klub.
Dermed er den sidste officielle

handling før den stiftende general-
forsamling foretaget. Denne gene-
ralforsamling, hvis resultat bliver
"Nordals Boldklub", holdes den 13.
november.
Peter Hansen rettede en tak til

Havnbjerg Idrætsforening for det
gode samarbejde, der har været

HIF~s juniorhold
Havnbjerg Idrætsforenings ju-

niorer skal i dag spille en finale-
kamp mod Kruså om det sønder-
jyske mesterskab. Kampen spilles i
Kruså, og den tegner til at blive
spændende.


