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l ; Ra cm e r- - Hugo de la Hotte
Puslillf;"etrænere
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Drengetrænere
Poul-Erik Nielsen - Johannes
Nissen - Arthur Callesen -
Svend I{rang
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CIlrest€'n BloOl - Peter Poulsen
Pi~'etriY'ner
Harie Kolmos
Junior darnetrc:cner
Jorn Age Petersen - Peter
Hathiesen - Torben Callesen
Ungdoms udvalget
Peter Glock - Bent Møller -
F;:.c.QeAndersen - Ib Anthony -
l t Neumayer

Søndag den 18. nov:79
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GHATIS LODSEDDEL TIL ALLE UNGDOMSSPILLERE DER
DELTAGER I FESTEN.
Du er med i lodtrækning om en l~derbold såfremt
du svarer rigtig på dette spørgsmål
HVOR MANGE BOLDE ER DER VIST PÅ DENNE INDBYDELSE?
Svar Dit navn
klip denne strimmel fra programmet og aflever den
i kassen ved indaan en til salen den 18. november
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DER Ungdomsspilleren
Navn

TILMELDES ~~~~~~de

KÅRINGER ERQ~_R~t:1_
årets unc;domsspiller LOT rosPI Lårets pusling
årets nliniput mange rine gevinster !
årets lilleput
årets dreng NYT !NYT !
årets junior alle som ,har "pott" rår
årets pige gevinster - der er ingen
årets junior dame lodtrækning mere om gc-
årets mdlmand vinsterne.
bedste figther hos
lilleput og junior
trænerncs flidspræ-
mier

Kort kan kobes ved ind-
gah~en for J kr. /stk.
eiler 4 stk. for lo kr.

DER ØNSKES: Pølser/sodavand for
kaffe/lagkage for

NORDBORG

AMATØRSCENE

MED'BONEY M
BLONDI
KATHE BUSH
DOLLY DOTS
M ( pOP MUZIK)

OG ANDRE
SUPERHITS

antal
antal

antal personer
antal personer

Pølser sodavand betales 12 kr. ved tiimelding -
der udlever0s hon. Kaffe/lagkage betales (22 kr.)
~ ~~Liif~ 1;Zi"VERES .T'IL~-T.,..-RÆ---N•..E--R-E...N-S-E...N----E-S-T-D-E-N-9-.N-O-V-.-7-9-..J
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Afslutningsfest i NB's ungdomsafdeling den 18.11.79 - Peter Glock

Jeg vil gerne byde Jer velkommen til Nordals Boldklubs afslutnings-
fest i ungdomsafdelingen.

Traditionen tro skal denne eftermiddag bruges til et festligt til-
bageblik og afslutning af den forløbne fodboldsæson og vi fra ung-
domsafdelingen håber på at programmet for de næste 225 minutter vil
give Jer god underholdning og selvfølgelig også en orientering om ,
hvad NB s ungdomsspillere og deres ledere har foretaget sig i sæson 79.

Hvordan det gik iår for de enkelte hold og spillere vil de enkelte
trænere eller ledere senere fortælle lidt om - derfor vil jeg nøjes
med en mere generelt beretning om ungdomsarbejdet i Nordals Boldklub.

i

Jeg vil starte med det sportslige.
Vi har iår haft 14 hold i turneringen - 5 hold spillede under JBU og
9 under SI.
Alle hold har gennemført deres turnering, en kendsgerning som skal
tages i betragtning når man skal bedømme den forløbne sæson for NB's
ungdomshold.
En sæson som jeg vil betegne som en af NB's Bedste!

Sidste år fik vi ingen kredsvinder og i min beretning sagde jeg
at det var fordi vore hold var tilmeldt i de rigtige rækker.
Nu iår kan vi mønstre hele 4 kredsvinder og en sønderjydsk mester -
og så håber jeg ikke at nogen nu siger at det er fordi man iår har
tilmeldt i de forkerte rækker.

At det ikke er rigtig - viser sig i kredskampene hvor vore hold har
mødt lige stærke modstandere fra andre kredse og resultaterne af disse
kampe understreger dette.

GenerelIt kan man sige at alle l. hold har klaret sig ualmindelig godt
og også de andre hold resultater er til at rose. Vi må ikke glemme
at mange af vor 2. eller 3. hold møder andre klubbers l. hold.
At det gik så godt iår skyldes udelukkede trænernes og deres hjælperes
dygtighed.

Vi har spillet 244 turneringskampe - 153 af dem kunne vi vinde - 22
kampe endte uafgjort og kun 69 blev tabt .
Det var meget flot.

Derfor til alle ungdoms spillere i NB , deres trænere og holdledere
sam~ ungdomsudvalget -
tillykke med de gode resultater og tak for en virkelig fin sæson.
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Det var lidt om ungdomsafdelingens sportslige .resultater og som sagt
senere lidt mere n~de enkelte hold kommer på scenen.

Men der var også andet end turneringskampe og træning i NB's ungdoms-
afdeling.

Vi har igen forsøgt på at sende vore hold til andre steder end dem de
er vant til at se i turneringskampene.
NB's ungdomshold har været i §ydtykland , Hohenaspe i Norgtyskland
Flensborg , Sædding Guldager , på Fyn og mange andre steder her i
landet for st spille venskabskampe~ træningskampe eller for at deltage
i stævner.

So bekendt er en ledergerning i NB's ungdomsafdeling baseret på ..·le
idealisme t ingen af ungdomslederne får penge for deres indsats og
alligevel har det aldrig været noget stort problem at skaffe folk til
de forskellig job indenfor ungdomsafdelingen og de andre afdelinger
i NB. Det er i sig selv en ting som klubben kan være stolt over.

Der har også været mange spillermøder, forældremøder og små fester i
vort klubhus og altid har tilslutningen til den slags sammenkomster
været fin •

Det er noget vi ungdomsledere lægger mærke til og også denne kendsger-
ning at vi idag kan samle næsten 500 mennesker til vor afslutnings-
fest giver os en fornemmelse af , om de timer vi bruger på Jeres børn
er spildt eller ej

Vi takker for Jeres interesse - det er vores løn .

Men klubben vokser og endnu flere ledere skal der til.
Måske er der blandt forældrene nogen i salen der kunne tænke sig at
hjælpe i ungdomsafdelingen på en eller anden måde - vedkommende er
meget velkommen til at kontakte os.

Selvfølgelig har vi også store eller små problemer i NB .
Vi mangler baner -
men dette problem løser sig dog om kort tid og både spillere~ og
lederne glæder sig til at tage de nye baner ved idrætscentret i brug
- måske allerede til foråret 1981.

I denne forbindelse vil vi gerne sige tak til personalet i idrætscen-
tret for den fine service der ydes vore medlemmer.
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Økonomien er noget envher klub skal slås med . Også vi i NB •
Alene kørselsudgifterne til vore ungdomshold sluger alle penge der
kommer ind gennem kontingentet og kun gennem Fest i ny og vore lotto-
spil er vi i stand til at holde kontingentet på et niveau som ligger
forholdsvis lavt - også efter den ved generalforsammlingen indførte
kontingentforhøjelse.

Det var lidt om de sportslige resultater , lidt om klublivet
par problemer vi har i klubben.

og et

Dertil kommer at vi gennem vore målaktier i ungdomsafdelingen ikke
måtte belaste klubbens økonomi med udgifter i forbindelse med spiller-
møder og udflugter.
Derfor også tak til de forældre der har tegnet målaktier til vore
ungdomshold.
Det er noget som vi også vil prøve næste år - med forhåbentlig endnu
større udbytte. f

Vi skylder også tak til de forældre der har kørt ungdomshold til ude-
kampe - al~så privaxkørsel.
Det er noget man kan mærke i klubkassen og jeg håber at vi også næste
år kan regne med denne støtte.

Til sidst vil vi fra ungdomsafdelingen sige tak til de foretninger og
klubbens venner der har gjort det muligt at vi kan holde denne fest.

Vi håber på at den vil blive en værdig afslutning af en meget flot
sæson i Nordals Boldklub •
UK l



Kåringer ved ungdomsafdelingens afslu±ningsfest 1979

årets ungdomsspiller
årets målmand

Jan Clausen
Henrik Holm

( lilleput
( junior )

årets pusling
miniput
lilleput
drengespiller
junior
pige

:-jtulior dame

Frank Christensen
Turgay Sahin
Bjarne Kristensen

:Henrik Nielsen
Per Kolmos
Irene Kristensen
Ulla Andersen

lilleputternes figtherpokal
juniorafdelingens

Claus Lersøe
Bjarne Hansen

Trænernes flidspræmier

puslinge l
2

miniput l
2

~ J
lilleput l

2
drenge l

2
J

junior l
2

piger
junior dammer:

Medaljer til

r
John Rasmussen
Claus Larsen
Benny Christensen
Ole Asmussen
Kennet Storm Nielsen
Mikae:1 Bierbaum
Re:s.e Petersen
Jan Schaloske
Leif Petersen
Allan Bak Christensen
Niels Dengsøe
Kim Olsen
Helle Kolmos
Karen Nielsen

Junior 2 for kredsmesterskabet
Miniput l

Medaljer og tasker til
Pigeholdet for kredsmesterskabet og det sønderjydske mester-

skab.


