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Afslutningsfest 1911

Jeg vil gerne byde jer velkommen til Nordals Boldklubs afslutningsfest.
Ved festen idag vil vi fra ungdomsudvalget gerne sige tak for sæson 1917
til vor spillere , deres forældre og alle som i løbet af året hjalp os med
et eller andet - eller bare viste interesse for vort arbejde i ungdomsafdelingen.

Der skal igen uddeles mang2pokaler og gaver i løbet af eftermiddagen og jeg håber
på at vi i ungdomsudvalget har fundet en festlig ramme til dette.

F~ den musikalske ~derholdning sørger iår en gruppe som for nogle år siden
optrådte for første gang for publikum ved en af IfB's afslutningsfester.
I mellemtiden har gruppen vundet mange amatørkokurrencer og nåede langt ved

~~_ >Ekstrabladets pladechancekonkurrence.

Må jeg præsentere FIRE POPS

Men inden vi åbner gaveposen vil jeg gerne berette lidt om , hvad der er sket
i NBå ungdomsafdeling i 1971 •
Vi del tog i turneringen med ial t 13 ungdomshold, 111,hQald\:vspilledeunder SI
og 3 hold var tilmeldt JBU •
Desværre måtte vi også iår trække hold ud af turneringen på grund af spillermangel
i den sidste ende af turneringen , det drejede sig ~m drenge 3 og junior 2 •
Det problem gentager sig næsten hvert år • Måske er vi i ungdomsafdelingen for
optimistiske når vi tilmelder hold - men på den anden side føler vi os også

,~ forpligtet til at give alle spillere mulighe~ for at spille turneringskampe
<c:«

når de har tilmeldt sig NB • Hvor mange spillere der så senere svigter os kan
vi ikke forudberegne •
Men alt i alt kan vi være tilfreds med sæson 1977 og hvordan de enkelte hold
har klaret sig i turneringen hører vi senere lidt om •

Ved siden af turneringsfodbold har NB,rs ungdomshold iår deltaget i mange andre
arrangementer.
Et miniputhold var i Lybeck i januar måned til et stort indendørsstævne hvor vi
var i selskab med kendte storklubber fra Nordtyskland • Vi blev nr. 3 og en af
vore spillere blev udnævnt som stævnets bedste spiller.
At NB's miniputhold gjordte fin reklame for dansk ungdomsfodbold viste sig også
senere idet vi fik indbydelser både fra Hamborg og Berlin •
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VII forbindelse med Festiby i maj måned kunne så byde gæster fra Lybeck her på
Nordals velkommen. Gæsterne stillede med et nåniputhold , et lilleput hold ,
et drengehold og med ca. 30 forældre • Vi spillede nogle dejlige fodboldkampe ,
der blev skabt en del venskaber mellem spillere og ledere fra begge klubber og en
aftale om genvisit i Lybeck med de samme hold var en selvfølgelighed.

Ved sanwe arrangement - Festiby - har vi også afviklet vor traditionelle cupturnering
med naboklubbernes drengehold.

Vi deltog også iår ved SI's amtsstævne • Det skete Kristi Himmelfartsdag og her
fik vor puslingehold en flot l • plads •

Juni er den måned hvor vi møder Hatting, iår for øvrigt for 15. gang. Ungdomsafd.
venskabsklub gæstede Nordals i weekenden 18./19. juni med et pigehold , et drenge-

~old og et juniorhold. Om søndagen var et pokalturnering på Langesø stadion hvor
foruden Hatting og NB også Naboklubberne var indbudt.
Samme dag var der også en pokalturnering for puslingehold og sidst på eftermiddag
afslutted~ vort lilleputhold med en venskabskamp mod TSB Flensborg en festlig
fodbolddag på Langesø stadion •

Sidst i juni rejste vi med et miniputhold , et lilleputhold , et drengehold og
mange forældre til weekendophold i Lybeck • Vi var atter på besøg hos Phønix og
både drengene og de voksne fik nogle herlige timer ud af turen.
Fodboldkampene blev afviklet om søndagen og NB var igen i selskab med nogle stærke
klubber fra Nordtyskland. Vi klarede os fint idet vi undgik 3. pladsen - her var-
præmien en dåse aspargsuppe - vi blev nr. 4 •

r'~en 8. august gik turen til Sædding Guldager ved Esbjerg • Med denne klub har vi -
ligesom med Hatting - hvert år nogle venskabskampe og det kører på den måde at når
Hatting kommertil NB skal vi til Esbjerg og året efter er det omvendt.
lår fik miniputterne og puslingene lov til at prøve kræfter med Sædding Guldager
- altså sandkasseholdene som de kaldes deroppe.~Det var igen en fin tur og vore
mindste fodboldspillere viste os at de er store nok til at rejse ud •

Juniors årlige rejse gik iår til Stuttgart i Sydtyskland. Meningen med sådan en
tur for juniorspillere er , at NB's ungdomsafdeling på denne måde vil sige tak,
farvel og held og lykke til de spillere som nu går over til seniorafdeling og
bliver ynglingespiller •

Det var lidt om hvad der er sket i NB's ungdomsafdeling ved siden af den ordinære
turnering •
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Jeg vil også gerne fortælle lidt om hvad ungdomsudvalget og især trænerne har
foretaget sig ved siden af at træne spillere og følger dem ved kampe O.S.v.

I januar fik vi arrangeret et internt trænerkursus for alle ungdoms træner med
seniortræner Thorvald Rasmussen som instruktør.
Vi har været med 8 trænere til et træner træf i Åbenrå og man~af vore trænere
benytter flittig de kursustilbud som kommer fra JBU eller SI •

Vi har udarbejdet nogle retningslinier til NB's ungdomsafdeling som skulle
være medvirkende til at opnå den målsætning vi har sat os -
at gøre fodboldspillet under NB endnu mere attraktiv og fahåbentlig endnu bedre.

Ikke alt er lyserød i NB - klublivet er ikke noget vi kender til.
Det bliver sikkert meget bedre når vi nu får vort eget klubhus ved Nordals -

~\ hallen. Men hvad med banerne ?
/

Dem har man lovet os for længe siden •
Når svømmehallen nu er færdig går - sikkert for mange - en ønskedrøm i opfyl-
delse. Vi ønsker flere boldbaner - hvor længe skal vi endnu drømme om det?

Jeg vil slutte min beretning med at takke de forældre som har fulgt vort arbejde.
En stor tak til dem der har kørt for os til udekampe.
En særlig tak til alle %:t;æhewedor det store arbejde de udfører i deres fritid
for NB
og til sidst men ikke mindst en tak til jer spiller~ for den måde i har
repræsenteret Nordals:3Boldklub i 1977 •

TO DRENGE KOMMER
SKETCH
KÅRING AF ÅRETS UNGDOMSSPILLER
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Ja , det var et pa friske gutter fra Nordborg Amatørkreds • De kommer igen
i løbet af eftermiddagen.
Prøv og læg mærke til deres påklædning - det er jo snart jul •

Vi skal nu igang med at dele mange pokaler og gaver ud til spillere som har
vist en særlig indsats i løbet af sæsonen 1977 •

Nordals Boldklubs højeste påskønnelse til en spiller er pokalen til
ÅRETS UNGDOMSSPILLER
For at blive årets ungdomsspiller skal man opfylde mange,krav
Vedkommende skal selvfølgelig være en god fodboldspiller,
hans opførelse på fodboldbanen og til træning skal være tip top ,
han skal være en god kamerad - o.s.v.
altså et forbillede for HELE NB's ungdomsafdeling
Vi har fundet en ••••••••.••.. puslingspilleren MOGENS NIELSEN

"l'-1ogge"vil du være så venlig og komme op til mig

Det er hans træner ERIK N0RSKOV som overrækker pokalen

SKETCH
KÅRING AF SI MESTEREN OG KREDSVINDEREN
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De næste ca. 10 minimutter tilhører alene puslingeafdelingen , vi skal dele
gaver ud til to hold som i den forløbne sæson har opnået enestående resul -
tater •

Puslinge l blev suveræn kredsvinder ubesejret med en målscore på 107 imod O
Puslinge 2 blev også kredsvinder , godt nok ikke ubesejret , men at vinde
en kreds når man næsten hver gang skal spille mod en anden~klubs l. hold,
er en virkelig god præstation.

Begge hold måtte desværre spille indbyrdes kredskamp og kun et hold kunne
deltage i kampene om det sønderjydske mesterskab. iDet blev puslinge l som
nu også fik titlen: Sønderjydsk mester.

Tillykke til puslingespillerne fra l. og 2. holdet for en udmærket sæson
og tillykke til trænerne Erik Nørskov

Chresten Blom og Søren Nielsen •

Vil I tre komme heroppe sammen med følgende spillere : Torben Glock
Kristian Honore
Christian Foder
Benny Christensen
Tommy Sørensen
Torben Nørskov
Ole Asmussen
Mogens Nielsen
Ib Wacher
Turgay ~ahin
Jørgen Larsen
Morten Blom
Torben Bak Sørensen
Lars Jeppesen
Micael Mortensen
Claus Risbjerg Johansen
Christian Mattesen
Allan Zickert
Ulrik Møller
Thomas Kunzendorf
Thomas Kjellberg
David Præstegård
Claus Schmidt
Ken Ossian
Morten Knudsen

BEGGE HOLD STILLER OP I RÆKKE
ERIK TIL MIKROF.
CHRESTEN OG SØREN OVERRÆKKER GAVEN
PG OVERRÆKKER GAVEN TIL ERIK , SØREN OG CHRESTEN
ALLE FRS SCENEN
FIRE POPS
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6 pokaler skal nu deles ud - vi skal kåre en årets pige

en årets pusling
en årets miniput
en årets lilleput
en årets dreng og
en årets junio~

Det vil sige en spiller fra hver ungdomsrække so~ortjener titlen ÅRETS SPILLER
1977

Vi starter med vor mindste
'rets pusling 1977
Han er en dejlig spiller og en god dribler. Han har lavet 26 mål -
deraf hele 6 i een kamp. En gang har vi hentet ham før en kamp
direkte fra sengen, men så lavede han til gengæld 4 mål i kampen.
Han er en spiller som virkelig kan li' at spille fodbold.
Vil du komme herop TURGAY SAHIN.
årets miniput 1977
han har været hele turneringen igennem en god og stabil spiller • Han hører

,~ efter hvad træneren siger og forsøger al tid at rette eventuelle fejl ,
samtidig er han en god holdkamerad •••• KEN FUCnS
træneren Johannes Nissen overrækker pokalen

årets lilleput 1977
han er en af de bedste og mest alsidige spiller der kan spille næsten all~
pladser. Han er en fair spiller og en god kamerad •••.• BENT JACOBSEN
træneren Poul Erik Nielsen overrækker pokalen

årets pige 1977
titlen går til en pige som har spillet virkelig godt hele sæson igennem-.
Hun har passet træningen og har lavet pigeholdets fleste mål IRENE KRISTENSEN
træneren Marie Kolmos overrækker pokalen

årets dreng 1977
han fylder ikke så meget i højden eller bredden , men vore modstandere 0]>"tåger
hurtig at det ikke er nemt at komme~forbi ham • Han kæmper så det er en fryd
at se p~ . Han er Berti Vogt type. Han passer sin træning og er en god
kamerad ••••• KIM OLSEN
træneren Gunnar Eriksen overrækker pokalen

årets junior1977
$om

til sidst skal vi give en pokal til en spiller måske om et par år kan løse
seniorafdelingens ~~ebsspillerproblem. Vi mener •••••• FRANK SAXER
træneren Walter Schwaermer overrækker pokalen

ALLE FRA SCENEN
SKETCH
TRÆNER POKALEN
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Ja - både Johannes og Kurt skal nu sammen med alle trænere uddele en pokal
til spillere som har været særlig flittige til træningen.
Det er trænerpokalen eller flidspræmien som skal deles ud til en spiller
fra hvert hold.

TRÆNERNE OG BØRGE TIL SCENEN

Vi vil gerne se følgende spillere herop

Jørgen Larsen fra puslinge l
Klaus Risbjerg Johansen fra puslinge 2
Jesper Feike fra puslinge 3
Jan Carstesen fra miniput l
Carsten Moshage f"~8fra miniput 2
Helle Kolmos fra pigeholdet
Iver Krogh fra lilleput l
Henning Stauski fra lilleput 2
Carsten Antoniussen fra lilleput 3
Arly Schultz fra drenge l
Bjørn Mygil fra drenge 2
Kaj Jensen l:, fra junior l
Troels Dalgård fra junior 2
desuden går drenge A 's fiduspokal til JENS HANSEN

Ved denne lejlighed vil jeg gerne på ungdomsudvalgets vegne sig tak til to
trænere og en leder som holder op iår.
Det drejer sig om Preben Jensen og Oluf Hansen som efter mange år i NB ønsker
en pause og Børge Neesgård er som bekendt træner i seniorafdeling.

Vi vil gerne sige tak for godt samarbejde og overrækker jer en lille minde
for veludført arbejde i Nordals Boldklub

PG OVERRÆKKER POKALEN
ALLE FRA SCENEN
FIRE POPS
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Vi har 3 pokaler tilbage som nu skal deles ud. Det drejer sig om vandrepokal er
som går til ••.•• en lilleputspiller

en målmand og
en junior spiller

BØRGE KOMMER PÅ SCENEN

Andreas Jensens vandrepokal skal går til en lilleputspiller som kan mere
end at sparke til en bold og det skal være en spiller som vil og kan noget
må vi heroppe se .••••• HENRIK NIELSEN ••.•.Børge Neesgård overrækker pokalen.

Årets målmand 1977
han er en stabil og reaktionsstærk målmand der altid yder sit bedste.
Selvom der har raslet en del mål i hans kasse har han ikke tabt modet af

~ den grund , må vi heroppe se IB JOHANNES EN

Den sidste pokal gå til en juniorspiller som efter denne sæson går over
til seniorafdeling og bliver ynglingspiller. Det skal være en hilsen fra
ungdomsudvalget med tak for en god sæson på juniorholdet forbundet med ønsker
om held og lykke fremover som ynglingespiller.
Pokalen går til TORBEN JENSEN

ALLE FRA SCENEN
SKETCH ( STILLINGER)
TEGNEFILM


