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Afslutningsfest 1978 - Velkomst !Beretning ( 8 min.

Jeg vil gerne byde Jer velkommen til Nordalsboldklubs Afslutningsfest.

Ved festen idag vil NB's ungdomsafdeling sige tak for sæson 1978.
Vi vil sige tak til vore spillere , deres forældre og alle som i
løbet af året hjalp os med eet eller andet - eller bare viste interesse
for vort arbejde i ungdomsafdelingen.

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

Festen skal også bruges til at fortælle lidt om hvad der er sket i det
forløbne år.

Det gør ungdomsafdelingens formand normalt med en udførlig beretning -
f) men denne tradition bryder vi idag og la'trænerne selv fortælle hvad

der er sket i deres afdelinger.

Derf6r kan jeg nøjes med et par generelle betragtninger om
Nordals Boldklubs ungdomsafdeling.

Først lidt om de sportslige resultater vi har opnået i den forløbne
sæson.
Alt i alt kan vi være tilfreds men sæsonen 78 - selvom vi fik hverken
en kredsvinder eller sønderjydsk mester.

, hoLeLDet skyldes simpelthen at NBs ungdomsa-~ har spillet i -
) efter vor mening - de rigtige rækker,

altså var tilmeldt i en turnering hvor en sejr i hver eneste-tf>-dlq~81dkamp
krævede en indsats fra alle spillere.

Det har været og er NB's indstilling til ungdomsfodbold.

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

Derfor tak til alle ungdomsspillere for en god sæson
En sæson der har vist os at vi er på den rette vej - og at NB har et
godt navn - også når det drejer sig om ungdomsfodbold her i landsdelen.
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Der skal også siges tak til vor ungdoms trænere - som hver for sig
ofrer ca. 400 timer om året for NB.
Altså ialt skal der ca. 6000 timer til at køre vor ungdomsafdeling.

Det er timer som NB ikke skal betale for - idet træner - og Leder-ger=,.
ningen i vor ungdomsafdeling er baseret på idealisme.

Det skal også siges engang . Endnu engang tak for jeres insats

Som sagt er der en del personer i NB som ofrer utrolig mange timer af
deres fritid for klubben.
Det er simpelthen nødvendig hvis en klub skal drives godt - og det gør
Nordals Boldklub!

Men vi har erkendt at arbejdsbyrden i fremtiden skal fordeles på flere.
Ikke fordi vore nuværende ledere vil nu slappe af - nej -
vor ny målsætning kræver simpelthen en endnu større indsats som trænerne
alene ikke kan magte mere.

Derfor har vi ændret ungdomsafdelingens struktur.
Trænerne skal i fremtiden mest koncentrere sig på det sportslige -
mens et nydannet udvalg skal ordne resten.

Vi har allerede fundet en del personer der vil hjælpe os. Det er for-
ældre til vore spillere og da nogen af dem er her i salen vil jeg
benytte lejlighed og byde dem velkommen i NBs ungdomsafdeling.

Jeg har før nævnt noget om vor målsætning - og det vil jeg sige lidt
mere om.
Vi vil i fremtiden vinde alle kampe !! - det kunne være en målsætning
eller
der er ikke så vigtig om vi vinder eller ej - bare vi er med ,
det kunne være en anden målsætning.

Altså to vidt forskellige indstillinger - og her i NB's ungdomsafdeling
har vi sympati for begge.

Vi vil meget gerne med en del af vor hold prøve kræfter med hold fra
de såkaldte stærke rækker - og gøre alt for at være med i toppen.
Altså konkurrencesport !!

Men hos os er der helt a~gjort også plads til dem der bare vi~spille
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fodbold for fornøjeIsens - for motions - eller bare for sjovs skyld.

Det var lidt om vor sportslig målsætmt'ng •

At skabe - det man kalder klubliv - er en anden målsætning.
Vi vil også i fremtiden forsøge at garnere selve fodboldspillet med
aktiviteter søm - spillermøder, kammeradskabelig samvær, udflugter osv.

Og det for alle - fra den såkaldte topspiller til 12. manden på et 3.hold

Det skal simpelthen være attraktiv at være medlem i Nordals Boldklub.

Jeg ved - det er en stor mundfuld, men vi vil ihvertfald gøre alt for
at leve op til denne målsætning.
Jo flere vi er - jo nemmere er det

Et stor ønske er iår gået i opfyldelse
er blevet til alle tiders klubhus.

Materialskuret ved hallen

Tilbage er ønsket om flere boldbaner ved hallen.
Vi har haft en del organisatoriske problemer når turneringskampe sk:ulle
afvikles enten i Østerlund eller ved Nordborg skole.
Det vil lette vor arbejde kollosalt hvis vi engang kan spille alle vore
kampe på idrætscentret.
For her er faciliteterne simpelthen iorden - det kompliment skal

~ Knud Møller og Jacob Haunsgård fra idrætscentret have.

Jeg ved at der arbejdes med sagen og er overbevist om - at de personer
der har noget med sagftnat gøre - virkelig gør alt for st få disse
baner etableret.

Derfor skal der også siges tak til idrætsfonden for Nordals som helt
afgjort gør meget for sportsfolk her i kommunen.

Jeg vil slutte min beretning med endnu engang at takke de forældre som
har fulgt vor arbejde og deltog i vore arrangementer.
En stor tak til dem der har kørt for os til udekampe
og til sidst men ikke mindst en tak til jer spillere for den fine måde
I har repræsenteret NB's ungdomsafdeling i 1978 •


