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Nord-Als Boldklub.

Udvalgs~øde i Nordalshallen d. 10/1.1970
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Fmlgende var mødt til møde: Byrge Jensen-Børge Neesgård-
Knud Poulsen-Per Christiansen-Lasse Christensen-Andreas Jensen-
Verner Petersen-Poul Lyngkilde-Erik Sønderby-Ole Lyngkilde-
Børge Olsen- Kurt Nymark-Nee:f.
1.Beretning fra Formand.
Børge Neesgård bød os velkommen til mødet,han kom med en del
kri tik ang.indendørs træning for .I'urti.o r- l som ikke fik besked
da de skulle spille turneringskampe.
Børge Neesgård mente heller ikke at det er rigtig at spillere
som ikke kommer til træning skal på hold,da der er nok at vælge
imellem som kommer til træning.
Byrge Jensen mente at hvis Nord-Als Boldklub skulle overholde
sine forpligtelse ,må det også være en selvfølge at træneren
opfylder sine forpligtelse.
2.Træningsticler inden-udendørs.
Børge Neesgård kom med forslag om det ikke kunne lade sig gøre
kun at træne i Nord-Alshallen,enkelte trænere ønskede dog fort-
sat nogle timer i Nordborg skole som også blev vedtaget.
Indendørstræning i Nordalshallen.
Lilleputter med bopæl i Langesø og Havnbjerg,Torsdag fra kl.
15030-17.00
Lilleputter med bopæi i Nordborg,Fredagfra kl.14.00-15.00
Pus1inge,Torsdag fra k1.l7.00-l8.30
Drenge,Torsdag fra k1018.30-20.00
Junior, F'r-eda g fra klo15 o 00-16.00
Indendørstræning i Nordborg skole.
D:r::..§'ngeXTirsdag fra k1.17.00-18.30 for alle drenge fra sæson 1970
Lilleputter Med bopæL i Nordborg træner fortsat i Nordborg skole
om Søndagen fra kl.9.00-12.00
Tilmelding af hold til S.I.
Han blev enige om,at Andreas Jensen skal tilmelde følgende hold.
l .Junior A-2DrengeA-l Drenge B-2 Puslinge A-2 Puslinge B og
4 Lilleputter.
Trc8ningskampe.
Andreas Jensen oplyste,at EgernsLmd-Abenrå og Sønderborg var
interesseret i nogle trænin[<skampe,man b L ev enige om at samtlige
'Lmgdomshold sk'uLl.e have træniil.e:skampei Ma.rts måned.



Pointg'ivri i.n g,

Børge Neesgård og Byrge Jensen oplyste udvalget om hvordan man
kunne tænke sig at benytte sig af pointgivning.
Hver spiller moder til træning får 1 point1i kampe kan der opnås
følgende point,J-Z-l,holdlederen udpeger henholdsvis den bedste
s'pi.Ll.er ,den næstbeds te og den trediebedste på holdet "po.intgiv-
ning starter ved udendørs træning.
S.Iobladet.
Man blev enige om at de blade som kommer til f'o r-en.Ln g-eri skal
vandre til samtlige medlemmer.
Træningskursus.
Træningskursus som starter d.24-25 Jan.i Rødding var der 2 som
tilmeldte sig,det var Knud Poulsen og Erik Sønderby,Andreas
Jensen tilmelder begge.
Eventuelt
I December måned indsendte vi en skriftlig protest til S.I.

ang.indendørs tu.rnering,man har ikke hørt fra S o I. ,udvalget
kunne ikke f'å st å hvorfor man det tog så lang tid,A..ndreasJensen
oplyste at sagen er behandlet i S,I,
Byrge Jensen spurgte trænerne om de ikke kunne forklare spil-
lerne at man kun vil høre pæne ord på banen ,da det ikke lyder
så godt med grimme ord og lign.overfor tilskuer og andre klubber.
Byrge Jensen takkede alle i ud~alget for det arbejde de udfører
i klubben,han synes at det går meget godt.

Andreas Jensen


