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MIN MENING (P.G.)
I en klub med NBs stØrrelse vil der altid opstå
utilfredsheder, og når man på en eller anden måde
er engageret i klubarbejde, kan ~et ik~e undgås
at man bliver konfronteret med dlsse tlng mere
end manØnsker det.
Der kan nævnes mange eksempler: så er f.eks. en
del spillere utilfredse med placering af turne-
ringskampe sØndag formidd~g; grusbanenoved hal-
len er for mange uegnet tll at træne pa; banen
i dalen har dårligt lysanlæg; banen i Holm er
for lille og nogle mener,at den i Østerlund er
for "åben". o.s.v.
Man hØrer om dårlig fordeling af trænin~smateri-
ale om mangel på bolde og overtrækstrØJer og
nogieklager over, at de får sorte fingre nå: de
læser SPORTEN. Denne liste kan fortsættes tll
den fylder hele bladet - de fleste har et e~ler
andet de ikke er tilfredse med. Men,kære spllle-
re har I noaensmnde tænkt på, at ledelsen måske
og~å har gru~d til at klage, ? Hvad med afbud i
sidste øjeblik ? Der er nogen som er ret gode .
til det. Og når man har på fornemmelse~, at ve~ .
kommende kun vil sætte spilleudvalget l forlegen-
hed eller bare ikke gider at kØre til udekamp
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med et sekundahold, så må man spørge sig selv,
om man ikke kan undvære disse spillere i NB -
det er jo altid de samme! Betaling af kontin-
n~nt går heller ikke for allesom det skulle.

jeg skammer mig på NBs vegne, når jeg ser
med hvilken fantasi nogle af vore spillere
"voldtager" vor klubdragt. Når vi spiller kamp
skal I stille med sorte bukser og rØde strømper
og med stØvler hvor skidtet fra sidste kamp helt
er kradset af. Er det så svært? Jeg ved ud-
mærket , at det kun er få som skal skrive sig
det bag Ørerne, men det er altid dem man lægger
mæzke til.
Nu er det engang lettere at kritisere end at .
rose - derfor beskæftiger en stor del af læser-
brevene i SPORTEN sig også med kritik af et el-
ler andet. Det er helt i orden, at man lukker
munden op, når der opstår problemer - men det
skal efter min mening ikke være sådan, at kun
vore kritikere kommer til orde. Det giver nemlig
et helt forkert billede af NB - og det er der
slet ikke grund til.
Y-' har i år 21 hold i ilden. Der skal sættes
- Id, reserveres baner og omklædningslokaler,

kØrsel skal arrangeres, trøjerne skal være til-
stede, bolde og andet materiale skal holdes
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Kontor: Jernbanegade 46
Sønderborg
Telefon 421864

vedlige.o.s.v. To gange om ugen skal der være
plads, tid og trænere til et holds træning og
det gør ikk arbejdet lettere at træningen skal
spredes over fire forskellige steder i kommunen
Alle personer, der har noget at gøre med "at det
hele glider", gør deres bedste (i fritid!) og
hvis et eller andet går skævt, så tænk på dig
selv - er du fejlfri ? .
Vi må heller ikke glemme, at ved siden af turne-
ringsfodbold sker der samtidig en masse andet
i klubben. Der arrangeres udflugter til ind- og
udland, man holder forskellige fester, fremmede
klubber besØger os og omvendt, der vises fod-
boldfilm o.s.v. Endvidere er der kommet et for-
slag vedr. en slags "afskedsgave"'i form af et
større tilskud til en rejse for de ungdomsspil-
lere (Juniores) som ved årets udgang overgår
til seniorafdelingen. Bestyrelsen skal nok se
positivt på sagen. Det er iØvrigt en ide, som
er fØdt af en kritisk dialog mellem spillere,
træner og bestyrelsen her i bladet.
Lad os bare fortsætte med at være kritiske over
for hinanden, men lad være med at være for ensi ~~
DET ER DER SLET INGEN GRUND TIL !
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Der er også sport j at kunne
køre bil på den rigtige måde!

Lær det nemt og bekvemt i

Meka~iker Viggo Lousten
Hovnbjerg

Telefon 451460
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NORD-ALS KøRESKOLE
1- BRODERSEN

NØrreskovvej 2 Svenstrup
+elf, 456250

MANUFAKTUR
KONFEKTION
NORDIORG

Havnbjerg Slalionskro
Pre" "or beremte .nretning.

ril/stegte kyllinger og forårsruller

Anna og Viggo Bomberg
Tlf. (041 451019
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KAMPER
STOREGADE 770 NORDBOR.G

TELEFON 451744
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