
Ungdomsafd. Beretning I973:

Vi har før haft en bedre sæson end i år, vi fik kun to II pladse
haler hjem, og det er vel ikke for godt i betrakning af alle de
unge talenter vi har.
Vi har nok også for enkelte af vores hold være tilmeldt i de for-
kerte rækker. Vi havde nok slået det for stor op, jeg kan da også
siger, at de hold der har klare sig bedst, ja det er der hvor der
er brugt mindst antal spiller i en sæson, Piger I har kun brugt
I3 og Junior A kun I6, så kan jeg nævne det modsatte Junior BI
de har ikke klare sig for godt, men her har der også være brugt
ikke mindre end 29 spiller.

Vi har også i år kørt med en del unge træner, og de har gjort det
godt, i betrakning af deres unge alder, men det har være en stor

-~ ansvar vi har på lagt de unge træner, og det vil uden alt tvivl
være bedre om de unge kunne komme sammen med de lidt ældre træner,
men det har vi ikke være nok til.
Det har også være en stor tabt at måtte afgive 3 træner til senior-
afd. men i den tilfælde må jeg påtaget mig hele skylden, da jeg selv
gik til bestyrelsen og sagde at vi havde trænere der kunne klare
seniortræning.

Vi har også haft nogle enkelte dumme afbud, fordi ungdommen den dag
i dag skal deltage æ i mere end de kan magter. Denne veekend der var
Als Mach fik jeg da også stukket i hoved, at det ligne heller ikk~
n&get at der skulle spilles turneringskampe, det var noget jeg slet
ikke svare på, men blev godt galt i hoved.

Vi har også være ± træningslejr i Årup på Fyn med nogle af vores
ungdomshold, fra Fredag til Søndag aften.
Vi har også haft besøg af vores venskabklub Hatting, og vi har være
en tur i Sædding/Guldager på en een,s dag tur.
Puslinge AI har være tre dage i Vejle, hvor de var forsøgs kanier
på D.B.U.s trænerkursus, sådan en tur er noget man skal søge om,
og det gjorde vi og vi var heldig ved lodtrækning, vi var sammen

tmed en Puslinge hold fra ~~ddelfart, og vores spillere fik en meget
fin omtale, de var meget lydhør og forstod hvad detvhele gik ud på.
Vi deltog også i S.I. Amtmesterskabet i Sønderborg og ud af 7 mulige
hjemtog vi de 4 amtmester, det var Junior A - Lilleput A - Miniput

~ og Piger I.

Vi starte sæsonen med I4 hold Tilmeldt turnering, men her i efter-
året måtte vi træld<er vores III drenge hold ud af turnering, grundet
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Beretning I973:

Sæsonen 73 er nu sluttet og turnering har ikke være så god i
år som den før har være,men det skal vel heller ikke være det
samme hver år. De bedste placering vi fik, var 2 anden pladse
ved Piger I og Miniputter

Da vi i år har haft nogle helt unge ungdomstræner der også gerne
vil gør en stykker ekst~a arbejdet, og bestemt også har gjort det,
og når de unge vil undeviser i fodboldtræning,så er det nok bedst
de arbejdet sammen med nogle af de ældre træner, men det har vi
ikke være folk nok til og dermed har vi så afgjort give de unge
træner en stor ansvar.

Mange af vores hold har også være i en meget hård turnering, og
måske vi har med enkelte hold tilmeldt i de forkerte rækker.
Flere af vores hold har virkelig måtte kæmper, og det har da
også medført at vi har prøvet at får advarsel og en enkelte
udvisning, og det har ske ved-v~Fke- hård spil, og efter min
mening så kan jeg kun siger, at det er i orden, man skal den
dag i dag bruge kræftene, hvis man vil være med i de hårde rækker.

yi havde også tidligt i foråret nogle hold i træningslejr i
Arup på Fyn. Vi havde også i vinter målmandstræning en aften
i ugen, fordi vi synes det er tit målmandstræning bliver
forsømt under træning.

Vi måtte også f'ø r' sommerferien rokkerer lidt om ved træning,
da Joh.ny Nielsen skulle tiltræde i Senior afd. Og i den forbindel-
se måtte jeg går fra Puslinge AII og til Drenge E, og Puslinge
i må endelig ikke tro at det var fordi jeg var træt af jer, tværimod.

Vi havde i sommer besøg af vores venskabklub Hatting, hvor der blev
spillet en pokal ·kampe.
I september var vi på besøg i Sædding/Guldager en søndag, og jeg
tror nok alle havde en god tur ,vi måtte godt nok sidder i bussen
næsten 6 timer, men jeg mener bestemt vi havde det godt, desværre.
havde de ingen Piger fodbold, men trods det havde vi alligevel
3 Piger med herfra der gerne vil med på turen

Vi har også i sommer deltage i S.I. Amtmesterskabet i Sønderborg.
Og det blev en stor dag for N.B. hvor vi ud af 7 muligt, hjemtog
de 4 amtmester, det var voeres Miniputter, Lilleputter A, Junior A
og Piger I. Hen i kan tror vores tæænere havde nerver på denne dag.

Vi har også her i efteråret haft en grim uheld i en Puslinge A
kamp, hvor Henning var så uheldig at brække benet, og det var
en trist afslutning på sæsonen for hans vedkommende, men der har
være en strålende humor i Hen.ning.
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Vi havde tilmeldt IL~ hold i turnering, men måtte her i efteråret
trækker vores 3 drengehold ud af turnering, på grund af dårligt

~ tilslutning til træning.

I Juniorrækken har vi haft tre hold, I A og 2 B, Junior A har
klare sig ovenud fin og det har være en meget hård turnering,
hvor der virkelig har være brug for kræftene i hver kamp,
Junior BI mener jeg nog der kunne havde være flere sej r-e , men

prøv at høre, Junior A har der være brugt 16 spillere, Junior BI
har der være brugt aø 29 spillere9 Junior BIl ja det har trods
alt være klubben 3 hold og med den betrakning synes jeg de har
gjort det godt.

I Drengerækken sluttet vi som sagt med en A og B hold, her har
det ikke være de mange sejre de har hjembragt. Og jeg mener det
har være deres selvtillid de har mangler begge hold, og det samme
gælder også for begge hold i har heller ikke være klar over hvad
modstanderens mål skal bruges, men der skal i altså smækker bolden
ind.

I Puslingerækken har vi haft 2 A hold og I :8, hold og Puslinge AI
har da vundet nogle kampe Men for Puslinge All blev der ikke mange
sejre, men for begge hold i har altid har en stor spillelysr,
Puslinge B klare sig ikke for godt i foråret men i efteråert har
de slet ikke være til at kende, siden sommerferie har de ikke
tabt, det har strålende klare af' jer.

I Lilleputrækken har der være timeldt en A og B hold, og Lilleput A
har vist noget som der er dejæig at se af de små, en stor spillelyst
og en æ;pæ f'remstormenclemod modstanderens mål, men husk lige til
næste år , hvis i klare jer lige så godt, så husk at det skal vare
en held sæson, det gik jo galt her til sidst. Lilleput B i har godt
nok ingen sejre fået, men i har da aldrig tabt lysten, og jeg vil
da også gerne siger her i dag at de fleste hold i har mødt, har
være deres første hold, og så har i heller ikke tabt så meget her_
i efteråret som i gjorde i f'oråeret.

-_~..--""I Miniputrækken har der være tilmeldt I hold i turnering, og det
har jo gået godt, første pladsen var jo lige ved at lykkes, men
i havde jo ikke heller med jer. og jeg kan heller ikke lad være
at nævne 2 af jeres hjemmekampe, mod Svenstrup og Bov det var næ-
sten ikke til at holde ud at se på.Vi har være mange i'-Uniputter
og der har også være en hold som kun har spiller trænings kampe
og i har også klare jer godt og når i lave mål, så var det som
man kunne se det var M0LLEH fr-a Mu ch en med opstrkte arme.



I Pigerrækken har vi haft 2 hold med. Og hvis vi siger Piger I
eller måltalenter, ja så er det altså den mest målsøgende hold
i N.B. prøv at høre godt efter, ikke mindre end I35 mål har de
lave i turnering, og kun 7 er gået ind. 3 af'spillere har været
meget målfarlige,
Lisbeth Heinsen 38, Conny Schou 30, og Susanne Nielsen 20 mål
Kun i en enkelt kamp glemte de at score ogdet var dyrt for det
var førstepladsen der gig i vasken.
Piger II jeg vil gerne undestrege det meget kraftig over for jer
hvis der havde være to aldeklasse så havde Piger I ikke lave så
mange mål og jer Piger II i havde fået flere poient, da i har
også mødt flere af de andre klubbes første hold i år, men som
sagt det'har gået godt for jer, ikke mindst i jeres sidste kamp
mod egen".

Junior BIl:
----...Svens trup

I Dybbøl
Lysabild
Hørup
S.B.
Ulkebøl
N.B.
Ketting
SkeIde

JO
25
23
IB
I5
9
9
9
9

Puslinge AII
Chr. feld ~OUlkebøl ,,;;,4
Rødekro 23
B.B.I. I9
Fremad I6
Rin~enæs I2
Egen IO
Had.K.F.U.M. 5
N .B. 5

Puslinge B
Ulkebø.1 I 27
Svenstrup 20
Augustenb. IB
Broballe IJ
N.B. I2
Ketting II
S.B. I II
Egen O

Placering i S.I.

Li,}leput A
Å.B. I J2
S.R. 23
Had :ILF.u. 23
N .B.- - 2I
UIlsebøl I5
Had F.K. I4
Bov II
Å.B. II 5
Lurrd t o ff O

Lilleput B

Egen I 26
S.B. l 23
Fremad I 20
Hørup I I6
Notmark IO
Svenstrup IO
Ulkebøl I 7
N .B. O

Miniput
BoV IB
N.B. I6
Svenstrup I4
Egen 7
Ketting 5
Ulkebøl II O

Piger I
Egen I
N.B. I
Broager I
Svenstrup
Ketting
Lysabild
Tandslet
Hørup

Piger II

Gråsten I
Ulkehøl
Lundtoft I
S.B.
Egen II
N.B. II
Bov

2629
20
I9
II

6
4
3

23
I7
I6
IO

9
6
3

B. Neesgård



Jeg vil gerne siger tak til alle ungdoms trænere , for den kæmper
arbejdet i har udført i jeres fritid.
Jeg vil også siger tak til Halindspektører Knud og Inge Møller
for den fine behroLdling vi har fået i og omkring Nordalshallen.
Til bestyrelsen i N.B. skal der også siges tak, og det er ikke
kun min tak, men også fra alle ungdomstrænere, i kan tro vi har
lagt mærker til jeres fremmøde , til vores ungdomskampe.
Ja det var sådan se vores beretning fra Ungdomsafd.

Men jeg vil gerne har lov at sige lidt mere, og som jeg tror,
alle ved er det min sidste sæson, da jeg trække mig tilbage
her d. I3 november på N.B. generalforsamling. Jeg mener det
kLmne være dejligt med en pause nU,men jeg vil gerne undestrege
det meget kraftigt her i dag, min tilbage trækken er ikke fordi
vi har haft mindre gode resultater i år, denne beslutning tog
jeg allerede i foråret.
Jeg har haft mange dejlig minde i den tid jeg har haft men ung-
domsarbejdet at gør, og min minde går også helt tilbage i H.I.F.
tid. Der har da også være skuffelse, men det skal der også være.
Til alle jer spiller hernede i salen vil jeg da siger,jeg komme
ogsæ at se i spiller kamp til næste år.
Til alle Piger og Drenge vil jeg siger tak for den tid jeg har
haft med jer at gøre.
Til slut vil jeg ønske alt held og lykke fremover til Nord-Als
Boldklub,s Ungdomsafd.

B. Neewgård



Årets Hold I97J:

Nord-Als Boldklub har i år ~~ kørt nogen nyt , som alle ved
Havde vi i sommer ef'ter :foråeet turnering slutning Piger I
Som den hold der havde klare sig bedst i f'orpret. Og nu er
turnering slut og dermed også Årets Hold f'undet, og jeg vil
gerne undestrege at det er af' samtlige hold i Nord-Als Boldklub,
altså både medregne Old-Boy,s og Senior.
Vi kan være stolt at det blev en ungdomshold,
nemlig PIGER I.
Jeg ~ vil gerne se f'ølgende unge piger heroppe:

Hanne Hansen
Bodil Hansen
Mette Westergård
Laurine Meyer
Vibeke Kristensen
Helle Tiettje
Conny Sckou
Gitte Thomsen
Lisbet Heinsen
Helle Trøst Nielsen
Susanne Nielsen
Inge Christiansen
Og trænere Svend Christensen ••ø••••••• ~••••~
Og nu vil redaktøren af' N.B. sporten overrække jer en lille minde.

B. Neesgård.



Årets Spiller I973:

Vi skal nu har kåret Årets Spiller I973, og nu er der nok
Spænden på nede hos jer • De spiller som skal kårets nm,
er jo en spiller fra hver rækker. Og jeg vil gerne se følgende
Her på scenen nu:

Junior rækken blev det
Drenge " " "
Puslinge If " "
Lilleput " " "
Miniput II " "
Piger " " "

... -----

Claus Sørensen
Lars Evald Petersen
Søren Hansen
Finn !'-føller
Dennis Christensen

Nordborg

Gitte Thomsen

B.Neesgård



S/Z/b
Årets Idrætsspiller 1973:

Det første vi skal kåret i dag er sevlfølgelig Årets
Idrætsspiller, og som vi plejet ske det ved , at vedkommende
har være den heldige navn der er komme op af hatten,vi har
jo en spiller fra hver hold og så ske det ved lodtrækning.
Alle navne skal nok bliver nævnt senere.
Lodtrækning er foretaget af formanden i N.B. Per Søndergårå.
Spiller som om lidt skal herop, komme ikke fra en af Klubbens
bedste hojd men spilleren gør en stor arbejdet unde træning.
Møde op hver gang og i sommeferie træning han også og så
går der enda rygter om at han ingen knopper har under støvler.
Ja så skal vi se ham på scenen.
Årets Idrætsspiller 1973 Svend E, Grandt fra Junior BIl.

B. Neesgård



Andr. Jensen,s vandre Pokal i Puslingerækken:

Sidste år var det Lars Bo Johansen og du må gerne komme
herop, da du jo skal bringe den videre.
Puslinge spiller der skal har den i år, er en meget dygtigt
spiller og f'orsætter han sådan fremover vil ~.liI: han når langt
Der er særligt en ting som jeg synes han er pefekt i, det er
hans hovedstød det er noget med smæk i.Og så har han altid
en smil,når man møde ham.
Må vi får Puslinge AI spilleren. herop, Torben Jensen.

B. Neesgård-



Trænere,s Flidspræmier I973:

Hver ungdomstræner har udsat en præmier til en spiller fra
hver hold der har deltage i turnering, og ungdomstrænere vil
nu om lidt overækker det •
Flidspræmier er en belønning for stor træninga indsats, god
opførsel en god kammerat m.m.
Vi vil gerne har følgende spiller herop:

Junior A Per Oh1sen
Junior BI Jens Chr. Hansen
Junior BII Erik Thomsen
Drenge A Kim Jønsson
Drenge B Niels Erik Junk
Puslinge AI JENS Nissen

~ Puslinge AEi: Kent Laurits en,

Puslinge B

Lilleput A

Lilleput B

Miniput
Piger I
Piger II

Henning Pedersen
De tLe t' Jensen
Frank Paustian
Søren Nissen
Vibeke Kristensen
Conni Nielsen

B. Neesgård



Kåring af 7 spiller I973.

Vi har fra en mand i Nordbogrg, modtaget en sølvfodboldmed fod
~ og 6 sølvbæger,som vi nu viloverække 7 ungdomsspillere for en

god indsats de har gjort her i I973.

Sølvfodbolden:
I piger rækken har der være en ung damer som har være fligtigt
til træning men har ikke kunne komme på hold, da hun har være
for gammel, og vi har ingen hold haft i år med højre alder,
så jeg synes det fin a~ hun har træner så flitigt.
Må vi får Dorthe Schmidt herop.

De 6 sølvbæger vil vi nu overækker til en spiller fra hver rækker.

Junior:
Det er en spiller der har være skade meget i denne sæson, men
har aldrig vil holde en pause, har næsten hver gang stiller op
til kamp, og det har enda være i den hårde turnering,
Må vi får Leif Rohr herop.

Drenge:
En lille spiller, som de fremmede hold altid sagde, han kan da
ingen ting. Hen det kunne han altid, trods det han er lille af
størrelse, og han har altid en strålende humør,
Vi skal se Lars Bo Johansen heroppe.

Puslinge:
Spilleren her er gået fra III holdet og til II holdet for der-
næst at sluttet på I heoldet, og efter hans alder er det strålende
gjort. Han kunne nemlig i år havde spiller på Lilleput holdet,
Ja vi skal se Bjarne Hansen.

Lilleputter:
Her er det en spiller som tit skal havde det sidste ord sagt,
han kan være i god humør men også i dårligt humør, og så har
han det i sig han kan godt får vi andre til smile. Personlig

-- glemme jeg ikke den dag vi var i Sædding/Guldager.
Vi skal har Peter Blomgren herop.

Hiniputter:
Det er en spiller der er god ude på banen , men har ikke rigtigt
fået lov, da holdet ikke har haft nogen målmand. Og imod hans
vilje er blevet sadt i mål, men det har han også klare godt.
Herop med Robert Grube.

Piger:
Pigen der skal herop har i år vist en strålende holdmoral, det
kneb det lidt med sidste sæson. og det vil siger hun er gå et frem-
ad men hun er jo også blevet ældre.
Vi skal har Bodil Hansen herop.

B. Neesgård



M~nedes Spillere I973t

Følgende herop:

Gitte Thomsen
Kim Ohlsen
Birthe Heyer-
Freddy Neef
Mette Vestergård
Henning Sørensen
Helle Tietje
Frank Thomsen
Conni Nielsen
Torben Jensen
Laurine Meyer
Alfred Hansen
Og vi vil også gerne har 2 Miniputter herop, nemlig,

<%In ~~tt'YI~ 7 ~~ ~~c

B. Neesgård
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Navne på de spiller der var med i lodtrækning om
Årets Idrætsspiller I97J.

Junior A Claus Sørensen
Junior BI Jens Chr. Hansen
Junior BII Svend E. Grandt
Drenge A Kim Jønsson
Drenge B Lars Evald Petersen
Puslinge AI Torben Jensen
Puslinge AIT Søren Hansen Nordborg
Puslinge B
Lilleput A
Lilleput B
Minipu:t
Piger I
Piger II

Henning Pedersen
Finn Møller
Frang Paustian
Dennis Christenaen
Gitte Thomsen
Conni Nielsen

B. Neesgård



N.B. Fodbold:

Vi havde i forbindelse med vores fest i dag, en konkurrence
i Sporten i Oktober, hvor maa kunne vinde en Fodbold, ved
at svare på 6 spørgsmål,men der har kun være en enkelte der
har indsendt.
De 6 svar var følgende:
Piger I - Serie III - Puslinge B - Puslinge All - Junior A og
Drenge A.

Arly Schultz fra Lilleput A havde også samme svar,og hermed
skal han nu har bolden overrakt.

B. Neesgård.


