
e mange afbud rider
eudvalg som mare

1 Ol"da l BoldklHb har et medlemstal på ca. 500 -
~langler spillere til klubben dcanehold

•

- De mange afbud til kam-
pene er et problem. Forhel-
dene er utålelige for klubben
som for spilleudvalget. Vi får
efterhånden ingen til at tage
sig af holdsætningen. Ingen
tor snart påtage sig denne
opgave. sagde formanden for
•'ordals Boldklub, P. SOnder-
gård. på klubbens generalfor-
samling på Norherredhus.
- Jeg ved ikke. om antall t
af afbud er større end sidste
år. men jeg ved. at det altid
har været tort i Nordal
Boldklub, og det kan ikke

blive ved med at gå. Lysten
til at spille fodbold og an-
svarsfolelsen for holdet og
for klubben må kunne stoppe
di 'se forhold.
- Resultaterne hos seniorer
og ynglinge er p det jævne.
Det er ungdomsafdelingen og
pigeafdelingen, der har gjor
det bedst.
- Vi blev heller ikke i ar
fri for nerver i den sidste
del af turneringen. Der var
hele tre hold, der stod til at
rykke ned. Samtlige hold
reddede sig dog. Men hvorfor

skal vi spændes på pinebæn-
ken, fØr vi sætter vilje bag
indsatsen?

Det var også en skuffelse,
a det blev nedvendigt for os
at trække vort damehold ud
af turneringen. Årsagen her-
til var mangel på spillere. Vi
har nogle dygtige piger, Så
vi kan måske være med igen
i 1975-76. Forhåbentlig el'
der ikke til den tid en dame-
træner hos os med så store
ambitioner for resultaterne,
at det går ud over klubfolel-
sen, sagde formanden.

Til kuerkri e
- Der var sidste ål' tale om
en tilskuerkrise for klubben.
Den har vi endnu ikke over-

tået, Jeg mener dog, at vi i
tore træk er blevet bakket

op, men jeg kunne nok Øn-
ske mig lidt mere begejstring.
- Der har været holdt ad-

killige spillermeder. og vort
Iesludvalg har sørget for, at
der foregår en fornuftig se1-
skabelig aktivitet. Men jeg
synes, at vi savner et klublo-
kale med mulighed for
blandt andet et behersket re-
staurationsliv.
- I ungdomsafdelingen har
vi godt 220 drenge og 35 pi-
ger. Mit indtryk er, at afde-
lingen kprer fint. Der er na-
turltgvis altid t problem
m d at skaffe et tilstrække-
ligt antal kvalificerede træ-
nere. Jeg vil gerne opfordre
interes erede til at melde sig
som trænere. Det gælder
ikke mindst de mange fædre.
I old boys-afdelingen har vi
cirka 60 medlemmer, og der
er god gang i afdelingen,
sluttede formanden.


