
Stor hyldest og tal<
til en lang række af
N Bs unge spillere

Pragtfuld afslutningsfest i Ungdomsafdelingen,
der i år kan melde om sin hidtil beste sæson.

Ungdomsafdelingen
samlede over 500~til.
sin afslutningsfst

Idealisme er grundlaget og forældres interesse vores
tak, fastslog Peter Gloek i sin festtale

Det blev alle tiders fest, ung-
domsafdelingen under Nordals
boldklub igår havde indbudt til
på Nørherredhus i Nordborg,
og samtlige godt 500 deltagere
fik en herlig eftermiddag som
de sent vil glemme.
Som refereret andet sted på

siden var det da også enlykke-
lig og taknemmelig afdelings-
formand, Peter Glock, der le-
dede »slagets gang«, og han
høstede stort og fortjent bifald
for sin indsats, for det store
festarrangement og for sin tale
ved sammenkomsten.
Traditionen tro blev der ved

afslutningsfesten overrakt me-
dalier, gaver og pokaler samt
tildelt titler til spillere og,hold,
og følgende blev hædret ved
gårsdagens festlighed: Arets
ungdomsspiller Jan Clausen fra

Over 500 deltog igårsdagens
overmåde veltykede afslut-
ningsfest arrangeret af Nord-
borg boldklubs ungdomsafde-
ling, og formanden, Peter
Glock, takkede da også i sin
velkomst hjerteligt for den helt
overvældende opbakning, som
festen havde fået.
Vi er som ungdomsledere

glade og taknemmelige for den
varmende interesse l forældre
viser os ved at møde frem, ved
en lejlighed som denne, for det
giver os en fornemmelse af, om
de timer, vi bruger på jeres
børn, er spildte eller ej! Vi tak-
ker for jeres interesse - det er
vores løn, fastslog Peter Glock
i sin veldisponerede festtale, og
han fortsatte: - Som bekendt er
en ledergerning i NBs ung-
domsafdeling baseret på ide-
alisme. Ingen af ungdomsle-
derne får penge for deres ind-
sats, og alligevel har der aldrig
været noget stort problem med
at skaffe folk til forskellige
jobs inden for afdelingerne. Og
det er en ting, som klubben så
absolut har grund til at være
stolt over!
løvrigt kunne Peter Glock

ved festen slå fast, at den nu

miniput holdet, årets målmand
Henrik Holm fra juniorholdet,
årets, pusling Frank Christen-
sen, årets miniput Turgay Sa-
hin" årets lilleput Bjarne Kri-
'stensen, årets drengespiller
Henrik Nielsen, årets junior
Per Kolmos, årets pige Irene
Kristensen og årets junior-
dame Ulla Andersen. "
Lilleputternes fighterpoka-

kaI tildeltes Claus Lersøe, me-
dens Bjarne Hansen fik junior-
afdelingens flgtherpokal.
Trænernes flidspræmier fik

John Rasmussen puslinge l,
Claus Larsen puslinge 2, Benny
Christensen, Ole Asmussen og
Kennet Storm Nielsen fra mini-
PUt l, 2 og'3. Mikael Bierbaum
og .Rene Petersen fra lilleput l
og 2, Jan Schaleske, Leif Pe-
tersen. og Allan' Bak Christen-

afsluttede sæson har været den
hidtil bedste i klubbens histo-
rie.
Ungdomsafdelingen har i

sæsonen 1979haft ikke mindre
end 14 hold med i turneringer,
idet fem hold spillede i J~U-
turneringen, medens ni hold
deltog i SI-turneringerne.
I alt har ungdomsholdene

spillet 244 turneringskampe,
hvoraf de 153 blev vundet, 22
endte uafgjort og 69 tabtes,
hvilket må siges at være et vir-
keligt flot resultat, sagde Peter
Glock med berettiget stolthed
på spillernes vegne.
Han ønskede da også alle

ungdomsspillere, trænere og le-
dere hjertelig tillykke med de
fine resultater, der er opnået
ved flid, sammenhold og spil-
leglæde.
Afdelingsformanden omtalte

dernæst de mange ture, som
ungdomsholdene har været på
både herhjemme og i udlandet.
Der har således været hold i

Sydtyskland, på Flensborgeg-
nen , iVestjylland samt på Fyn
for at spille venskabs- eller træ-
ningskampe eller for at med-
virke i sportsstævner .
Om økonomien i afdelingen

sen fra drenge 1,2 og 3, Niels
Dengsøe og Kim Olsen fra ju-
nior l og 2, Helle Kolmos pige-
holdet samt Karen Nielsen fra
junior damer.
Medaljer fik junior 2-holdets

spillere og spillerne på miniput
l, der begge vandt deres kreds-
mesterskaber .
Endelig var der medaljer og

tasker til klubbens pigehold,'
der vandt såvel kredsmester-
skabet som det sønderjyske me-
sterskab. i
Bragende bifald hilste alle

nævnte spillere, og dermed do-
kumenteredes yderligere, at de
skete valg, var de rigtige, samt
at et pragtfuldt kammeratskab
'præger heleungdomsafdelin-
gen.

sagde Peter Glock, at alene
kørselsudgifterne sluger alle
midler fra kontingenter, hvor-
for det er overskuddet fra
»Fest-i-Bye-arrangernentet
samt lottospillene, der sikrer
balance i tingene.
Også via de såkaldte målak-

tier skaffes der penge til afde-
lingen, ligesom mange penge
spares gennem adskillige foræl-
dres køren vederlagsfrit for
spillerne, og formanden bragte
iden forbindelse en stor tak til
alle, der på den ene eller anden
måde støtter ungdomsarbejdet
i Nordals boldklub.


