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lUngdomsafdelin~ens beretning 1978 - generalforsammling

Jeg vil starte min beretning med en generelt vurdering af unadomsafde-
lingens resultater i den forløbne sæson.

Alt i alt kan vi være tilfredse med sæsonen 78 - selvom vi hverken fik
en kredsvinder eller sonderjydsk mester.

Det skyldes simpelthen at NB s ungdomshold har spillet i - efter vor
mening - de rigtige r-ækk e r v

Måske nogen hold i for stærke rækker.

Altså var tilmeldt i en turnering hvor en sejr i hver eneste kamp
krævede en indsats fra alle spillere.
Det har været og er NU's indstilling til ungdomsfodbold.

Og når vi nu ved sæsonens slutning kan konstatere at NB s l. hold
i næsten hver ungdomsrække er at finde blandt de bedste - i selskab med
de bedste - er der grund til at være tilfredse.

En sæson der har vist os at vi er på den rette vej - og at Nn har et
god t navn - også når det drejer si~om ungdomsfodbold her i landsdelen.

Hvordan gik det så i de enkeite ungdomsrækker.

I puslingeafdeling - det er vore mindste fodboldspillere i alderen fra
5 til 8 år - har vi haft to hold i turneringen.
l. hold fik en l~. plads mens 2. holdet blev nr.
Alt i alt godt klaret når man tager i betragtning at Carlo, ReGnar og
Toni m å t t ø arbejde med en stor del nybegyndere.

r-\ Både Carlo og Regnar fortsætter i puslingeafdelingen også næste oar.

Miniputafdelingen har haft J hold tilmeldt turneringen l. hold i JBU
var aammen med SE det eneste hold fra Als der spillede i denne række
Det gav nogle lange rejser - bl.a. to gange til Kolding - men til gen-
gæld nogle festlige og spændende kampe. Holdet sluttede på en fortjent
J. plads.
2.holdet i SI - A rækken mødte næsten kun andre klubbers l. bold -ogmåtte
derfor nojes med ,~

en .. :.. plads.
Miniputternes J. hold blev nr.
kampe andre klubbers l. hold.
i\liniputterneblev iår trænet af Erik Nørskov , Chresten Blom , Søren

", , også dette hold mødte i de fleste.. '"..

Nielsen , Leif Hansen og Jørgen Jensen.
Erik fortsætter som træner i denne afdeling , Per Høllerskov kommer ny
til og begge hjælpes af Svend og Leif Hansen •
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Med 2 hold i JBU og et i SI afviklede Lilleputafdelingen deres turnerin!

l. holdet i JDU-A , fra Als var SB og Ulkebøl med, fik en flot J. plad:
sammen med Ribe.
2. holdet i JBU-B rækken klarede sig ganske pænt og blev nr. 6.
J. holdet i SI-A rækken blev nr. ;1.- •• , og her har vi hel t afgjort meldt
et hold i en for stærke række.
Vor J. hold kan ikke gøre sig gældende med andre klubbers l. hold som
de møder i næsten hver eneste kamp.
Afdelingen blev trænet af johannes Nissen , 1Villi Ziewitz og Kurt Lux -
høj . Næste år er det Willi og som ny mand :Carsten Hald der tager sig
af Lilleputterne.

I drengeafdelingen var der også J hold med i turneringen •
l. holdet i JllU-A rækken blev suveræn nr.2 efter at holdet Gik uhesejrei
gennem efterårsturneringen.
2. holdet i JDU-D rækken blev nr. 7 og også drengenes J. hold som

Li..
spillede i SI-A rækken har ikke skuffet med deres •.-,'.plads.
Det gik virkelig godt i drengeafdelingen og vi forventer os meget af
en del spillere i fremtiden.
Trænerne her var Poul Erik Nielsen , Peter Poulsen og Arthur Callesen .
Poul Erik f ort sæ t tor også næste år , Johannes Nissen kommer til oe;

Arthur bliver ogsn hos drengene •

For Juniorholdet gik det ikke så godt . Også her må vi t.'a,,@Ji cd -jøl >nf
~'c.......,6t4 e;../ -t:r, /.ul"fJto.c~ -1'

skyl JU' . 7..t; holdet slet ikke var stærk nok til Jl1U-A rækken.
Holdet fik lo points og blev nr. lo.

~ Gunnar Eriksen var holdets træner - han holder op og bliver afløst af
Chresten Dlom som sammen med Peter Poulsen taGer sig af jUfliorafdelinger
næste år •

En positiv overraskelse var vort pigehold som sluttede turneringen på
en flot ') >. '. plads .
Holdet blev trænet af Marie Kolmos som også i 79 tager sig af pigerne.

Det var lidt om selve turneringen •
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Men NB's ungdomshold har i den forløbne sæson ikke kun spillet turne -
ringsfodbold.

Med 4 hold var vi 2 dage i _Lybeck
med 2 lilleputhold var vi J daee i Hamborg hos BU .
Vi besøgte også vor ven Leif Mou i toftlund med et par hold.
Vi var på studietur i Vejle med næsten 50 spillere for at se en l. divj
sionskamp.
Gæster fik vi fra Sædding Guldager,
Lybeck var her med 4 hold i ringriderdagene,
DU Hamborg i forbindelse men Fest i By ,
Stiee Boldklub fra Fyn gæstede NB med et par hold og i pinsen har vi
haft gæster fra sydtyskland.

A'lt s å igen et attraktivt program! .f'o r- NB's ungdomsspillere.

Vi vil også i fremtiden forsøge at garnere turneringskampene med den
slags arrangementer.

Allerede idag har vi fået indbydelser fra Hamburg for Gt deltage i et
stort internationalt stævne med hold fra Sverige, Skotland, OstriR'.,
Danmark og Tysland og for et par dage siden fik vi indbydelse fra
Flensborg til et lignede stævne.

Altså også næste år bliver det spændende at være ungdomsspiller ..hos NB.
Og helst for alle - fra den såkaldte topspiller til 12. mQnden på et
J. hold.

Det er ihvertfald vor målsætning .

Jeg ved'- det er en stor mundfuld - men jo flere ledere vi er i ungdomt
afdelingen - jo nemmere er det !

Vi har erkendt at arbejdsbyrden i fremtiden skal fordeles på flere og
derfor vil vi ændre ungdomsafdelingens struktur.

Trænerne skal i fremtiden mest koncentrere sig på det sportslige - rnen~
et nydannet udvalg skal ordne resten •
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På søndag holder vi afslutningsfest her på Nørherredhus hvor jeg i~en
skal berette om sæsonen 1978 .

Det bliver i en lidt anden form -
men her vil jeg bl.a. benytte lejlighed til at sige tak til al dem som
vi mener NB's ungdomsafdeling skylder tak.

Derfor vil jeg NU slutte min beretning med at sige ganske enkelt

TAK FOR SÆSON 1978

16.11.78 - Peter Glock


