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I Nordals .boldklub i~~
Nordals boldklub har nu en

medlemskare på 500, og for-
I manden, 'overværkfører Per
Søndergård. Langesø, konsta-
terede på klubbens generalfor-
samling, at medlemmerne også
slider bravt i det og har op-
nået gode 'resultater i det for-
løbne 'år. Men efterhånden
.sern klubben 'får flere med-

I lemmer Oft større aktivitet,
I melder sig også behovet for at
få rigtige -klublokaler, fremgik
det af Per Søndergårds be-
retning.
- Han havde I .øvrtgt ros spe-
delt til ungdomsafdelingen,
der nu har 222 drenge og 36
[ piger.

- Ungdomsåfdelingens fe-
der, Børge Neesgård, kører det
løb fint, sagde formanden, det
er selvfølgeligt et -problern at
skaffe kvalificerede ledere i
tilstrækkeligt antal - især
når man "tapper" afdehngen
for tre' trænere på et år, som
det jo er sket. Jeg må opfor-
dre fædrene til at melde si
som trænere med om ikke an-
det så interessen som kvalifi-
[ kationer., Vi er i øvrigt glade
I for, at Old-boys afdelingen er
begyndt at rekruttere trænere
til ungdomS'afdelingen.
Per Søndergård emskede l

øvrigt- Egen tillykke med op-
rykningen til serie III øg ud-

I trykte glæde over, .at der [fu
er fem serie III-hold på Als.
- Vi glæder os til de kom-
mende stordyster, sagde han.

Ungdomsafdelingen Og
pigeåfdelingen har generelt
som tidligere ·gjort det bedst i I
det forløbne år, sagde han, det
er som om, vi skal have "tom-
, melskruer" på, før vi sætter
vilje bag. Jeg tænker- her på
slutspurten samt et par kampe
mod tophold - de spejler helt
klart, hvad vi kan.
Det blev desværre nødven-

digt ,at trække 'vort damehold

ud, men vi har nogle tremra-
gende piger, .som nok' atter
kommer' med i 1975-76 sagde -
Per Søndergård. det i 'øvr'igl,
beklagede de mange afbud,
turneringen har været præget
af,
Formanden beklagede ende-'

lig også træningsforholdene
forår og efterår med for dår-
ligt lys i dalen og en grusbane
ved Nordalshallen, der er for
hård ved fodtøjet.
'Om frem'iden sagde han. at

der bliver tilmeldt fire senior-
hold 'og' t ynglingehold næste'
år, at Als-cuppeb fortsætter.
og at .der holdes .,Fest i 'bylr
igen - imaj 1974,
Veq genera1fors,amIin~en

valgtes' ny formand for ung-
domsafdelingen i stedet for
Børge Neeszård, der trak ,si:g
tilbage. Ny formand blev
værkfører Bent. Møller. Som'
ny sptlleudvalgsformand val!!:;'
tes i øvrigt Paul Lyngki'lde,


