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Ungdomsafdelingens beretning 1979 ! Peter Glock side l

Jeg har iår inddelt min beretning i 4 afsnit
Turnering - Træning - Organisation og resten har jeg placeret lunder
overskriftet "klubliv" selvom jeg er klar over at både turnering ,
træning og organisation også hører herunder.

Turneringen
Vi har iår haft 14 hold i turneringen - 5 hold i JBU og 9 hold under
Alle hold har gennemført deres turnering , en kendsgerning som skal
tages i betragtning når man skal bedømme den forløbne sæson for NB's
ungdomsafdeling.

SI.

jVVI.. o.i IV r.. '~
En sæson som jeg vil betegne som NB'e hid4rl bedste
Sidste år fik vi ingen kredsvinder og i min beretning sagde jeg - at det
var fordi (.løn hote/. (Jer tilmeld t i de rigtige rækker ..•••1( __ '-

Nu iår kan vi møns tre hele 4 kredsvinder "og "~~··h\3.berjeg ikke a t nogen
nu vil sige at det fordi man iår har tilmeldt i de forkerte rækker.

I
At det ikke er rigtig viser sig i k r-e dsk.ampen e» hvor vore hold har
mødt lige stærke modstandere fra andre kredse og resultaterne af disse
kampe understreger dette.
Her nu et kort resum~ over de enkelte holds placering&i turneringen 79:

Puslingeafdelingen :
l. holdet blev nr.~ og 2.holdet blev nr.~. Begge hold spillede
under SI - JBU har ikke noget tilsvarende - l. holdet i A-rækken og
2. holdet i B-rækken.
NB's yngste spillere blev trænet af Carlo Meyer , Regnar Knudsen med
hlælp af Peer Christiansen og Hans Siegfried.
Miniputafdelingen :
l. holdet blev suveræn kredsvinder i JBU B-rækken med 4J points af 44
mulige og en målscore på 198 - 8 .
Kredskampen blev dog tabt i Tovlau med 2-1.
2. holdet spillede i SI-A rækken og blev nr. 6 mens J. holdet fik en
~. plads.
I denne afdeling var trænerne Erik Nørskov , Per Møllerskov og Svene
Hansen.

Lilleputafdelingen
Også i denne afdeling fik vi en kredsvinder. l. holdet blev nr.l i
JBU B-rækken med J7 points af 44 mulige og en målscore på 121 - 28.
I kredskampene gik det også ganske udmærked.
I den l. runde var holdet oversidder, så vandt man på hjemmebane over
Smidstrup med 2-0 efter omkamp. Dernæst blev modstanderen Seest,
;,l-(et1 ()/N1J1~ kaM!, la?/(. 0ileputkl'he jJi/ titte 6(J(h~ m-<.Cf 3-(,
lilleputternes 2. hold spillede i JBU B-rækken og fik en ~. plads.
Trænerne i denne afdeling var IV'illiZiewi tz og Alf Berger.

Drengeafdelingen
I denne afdeling var J hold i turneringen. l. holdet spillede i JBU s
stærke A-række og fik en flot ~. plads. '----
2. holdet spillede ligeledes under JBU , dog i B-rækken og fik også en
udmærked ~. plads.
J. holdet i SI B-rækken blev nr. 6
Afdelingens trænere var Poul-Erik Nielsen , Johannes Nissen og Svend
Wrang som afløser af Arthur Callesen i midten af sæsonen.
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Juniorafdelingen :
Også fra denne afdeling er meget positivt at berette. l. holdet blev
nr.~ i JBU's stærke A-række og 2. holdet blev kredsvinder i SI B -
rækken.
Ved det sønderjydske mesterskab i Løgumkloster tabte h obd et den første
kamp og var dermed ud af billedet.
Trænerne i Juniorafdelingen var Chresten Blom og Peter Poulsen ,desuden
var Bent Møller et god støtte både som træner og holdleder.

Det var i telegramstil de enkelte holds resultater i den forløbne sæson.
l. holdene har klaret sig ualmindelig godt og selv sekundaholdenes
resultater er til at rose - vi må ikke glemme at mange af dem møder
andre klubbers l. hold.

Junior dame afdeling : 7.
Vort smertebarn i ungdomsafdeling fik en jumboplads i SI A-rækken.
Men det blev dog i efterårsturneringen til en gang uafgjort og til en
sejr i den sidste kamp.
Holdets træner var Jørn Åge Petersen og i efteråret Peter Mathiesen.
Marie Meyer har i et stykke tid virket som holdleder.

Pigeafdelingen :
NB's pigehold hører blandt landsdelens bedste!
Holdet vandt suveræn SI A-rækken medjmaximum points og en målscore på
103 - 8 .
Ved det sønderjydske mester~aber vand~holdet over Tønder med 2-0 og
Rødding med 4-1.
Altså titlen "sønderjydsk mester" til NB's piger.
Holdet blev trænet af Marie Kolmos

At det gik så godt iår skyldes udelukkede trænernes dygtighed • Alle
skal ha'tak for denne virkelig fine sæson.

Til sidst et par tal
Vi har spillet 244 tirneringskampe og 153 af dem kunne vi vinde , 22
kampe endte uafgjort og 69 blev tabt. Det gav et målscore på 966-455.
Det var kapitlet "Turneringen" næste overskrift hedder

Træning

Jeg har taget dette kapitel med for at tilkendegive ungdomsafdelingens
synspunkter omkring debatten
"Lys på de nye baner - ja eller nej ?"
"Haltimerfordeling" og "Bolde i NB"
Jeg vil starte med det sidste - for det problemet er nu løst . Vi få
bolde nok til næste år - men iår var det alt andet end godt.

Seniorafdelingen har været sur på os fordi vi har hugget "deres" bolde.
Jeg har talt med alle trænere om denne beskyldeIse og fandt ud af at
bedre engle end mine trænere ikke findes.

Men det er iorden - vi har været med til at skabe nogle problemer om-
kring træningsboldene.
Vi har sikkert også tabt de fleste bolde , men man skal også huske at
vi træner med 14 hold på 3 forskellige steder og på mange forskellige
tidspunkter.
Undskyld for sidste gang - og jeg håber på at det er nu ud af verden.
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Haltimefordeling - igen en af de kedelige ting man vil buske fra
den forløbne sæson.
Vi kan ihvertfald ikke være tilfredse med de timer vi bar fået til-
delt i ballerne.
Det kan ikke være rigtig at naboklubben kan f.eks. tilbyde sine pus-
lingespillere 90 minutter indendørs træning og vi bar til samme afde-
ling kun 70 minutter - og det til ca. 40 spillere !

Men sålænge man ikke vil udarbejde en fordelingsnøgle som sikrer en
mere retfærdig fordeling af indendørs timerne kan vi ikke komme dette
problem til livs.

Lys på de nye baner - ja eller nej ?
Spørgsmålet blev diskuteret internt i
ordfører.
Her nu ungdomsafdelingens synspunK~er

klubben med seniorafdelingen
\M.A .\ h- tr:~ u.GU) o. ~y ,

: t....w V\ÅA ~ dw-v'l th -At

som

Desværre ser det ud til, at foruden os , er der ikke mange andre klubber
der er interesseret i sådan en fordelingsnøgle - man kan spørge sig
selv hvorfor !

Vi mener ikke det vil være klogt at opstille lysanlæg på de nye græs-
( baner ved idrætscentret . o,;'OYI

,/ Man har lovet os at den nuværende lysbane ved hallen vil bliv~ fuld-
stændig i'stand og derfor mener vi ,at denne bane fortsat skal være
den eneste lysbane ved idrætscentret - ihverfald de f.rste år .

Vor mening bygger bl. a. på følgende forhold

Lysanlæg på en græsbane - og derfor mulighed for helårsbenyttelse - vil
hurtig gøre denne bane uanvendelig til turneringskamp og ordentlig
træning .

Erfaring fra andre klubber viser , at spillerne hurtigt vænner sig til
at spille på sandbane eller grusbane og omvendt , når græsbaner bliver
uanvendelige om faaret.
Rokeringsmulighederne af banerne vil blive betydeligt forringet hvis
der opstilles et lysanlæg på een af banerne.-:
og til sidst
Når vi nu har fået et af vore store ønker opfyldt med hensyn til baner-
ne ved idrætscentret, bør vi ikke starumed at ødelægge dem.

Organisationen indenfor ungdomsafdelingen.
Vi har iår for første gang haft et såkaldt "ungdomsudvalg" som skulle
aflaste trænerne' på forskellige områder.
At det lykkedes viser udvalgets medvirken i mange aktiviteter.
Det vil tage for meget tid at nævne al de ting som dette udvalg har be-
skæftiget sig med i den forløbne sæson . Derfor vil jeg her nøjes med
at sige tak til Ib Anthony , Frede Andersen , Ernst Neumayr og Bent
Møller for den hjælp de har ydet ungdomsafdelingen.

Trænerudvalgets arbejde har jeg rost før og nu mangler jeg bare en
omtale af ungdomsafdelingens "sekreteriat" - hvis man må bruge dette
udtryk.
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Her sørger Bent Riemer 01 Hugo de la Motte for kampaftaler, bestilling
af dommere,busser og baner og lignede ting

At der engang i mellem laves nogle kiksere kan ikke undgås . Ingen er
fejlfri.
Men sker der fejl hos dem - har det mange gange "dramatiske" virk-
ninger for en af trænerne.

Det er lige som når der sker et målmandstrop - det er noget man taler
længe om mens markspillernes fejl hurtig er glemt.
Vi må heller ikke glemme det store stykke arbejde de to udfører i bag-
grunden for os og derfor skal der også lyde en tak til de to.

Drengenenes 2. hold har været på en herlig 4 dags tur i Stuttgart.

Bestyrelsen skal også have et par ord med på vejen
Ungdomslederne mener at man alt for sjældent får et indblik i , hvad
der egentlig sker ved bestyrelsesmøderne.

Man er tilfredse med den orientering der gives når det drejer sig om
sager der vedrører ungdomsafdelinged, men ungdomslederne interesserer
sig også for alt andet der sker i klubben og her mener man der skal
gøres noget ved.
Det er også min mening og jeg forsøger også at give dem den ønskede
information - men afstanden mellem vore såkaldte fællesmøder er efter-
handen så store at der i tiden ind i mellem kan sker en masse som er
interessant også for andre.

Måske skulle man bruge SPORTEN til den slags informationer . Det sker
en gang i mellem - men ret så tilfældigt.

Mit sidste kapitel har overskriftet
Klubliv - her vil jeg omtale al de aktiviteter ungdomsafdelingen har
haft ved siden af selve turneringen.

Vi har gennemført et skolestævne den 17./18. februar hvor 121 hold har
deltaget - det var rekord!

Bent Riemer og undertegnede har været med i Kommunens Fritidskonference
i januar på Guderup Skole.

Et drenge - og et lilleputhold har i påsken deltaget i et internatio-
nalt stævne i Flensborg. Penge til dette ophold fik vi gennem
FRIK0BS idrætsfond . Endnu engang tak til købmand Hjort for formidling-
en.

Vi har med mange af vor hold deltaget i SI's amtsstævne hvor både pige
og miniputholdet vandt stævnet.

Begge puslingehold, miniputternes J. hold og lilleput 2 har været på
ugflugt til Sædding Guldager.

Drenge J og miniput 2 har været på alle tiders weekendophold i Hohen-
aspe i Nordtyskland Samme klub har været vor gæst i påsken.

Et pige - lilleput - og juniorhold har været på Fyn og spillede ven-
skabskampe mod Assens.

Vi har været med i Odense KFUM's indendørsstævne, et juniorhold har
været i Toftlund og vandt deres Handelsbankeup, drenge-og juniorhold
har deltaget i stævner i Sønderborg ,Haderslev,Ketting og andre steder.
fJ.e-r skod o;J;JaJ n.ee«..Jt''le.b al c..n' .ejfe,y. ~A ptl-r års fktuaY' ~'g~ def~(u' / .f(- s
ii1et~Mat~tsfurrzert'vtf - ~ oleI l'I-1eat -IMI g; iw[d. .
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Desværre blev juniorafdelingens tur til Berlin i sidste øjeblik af-
lyst.
Vi har forsøgt at finde nye terminer men Berlinerklubben BSC har ikke
svaret på vore Jenvendelser.
Nu gider vi ikke mere beskæftige os med denne klub. Men klubben der-
over skal ikke tro at de kan behandle os på denne måde.
Jeg agter at informere klubbens union om vore oplevelser med denne
klub.

Men der findes jo mange klubber i Berlin og da Ynglinge næste år er
med i ungdomsafdelingen kan jeg oplyse at vi har tilmeldt et hold til
VFL Sch~nebergs 50 år jubilæumsturnier sidst i maj næste år.

Der skal også nævnes at vi iår har haft tilmeldt nogle drenge og
juniorspillere til udtagelsesstævner til JBU's regionshold og unions-
hold.
De har allesammen lært noget ved disse stævner og har gjort god reklame
for NB, selvom det kun lykkedes Hen.rik Holm fr@v juniorholdet at til-
kæmpe sig en plads på regionsholdet!
Men tillykke til alle drenge !
Vi vil også næste år sende vore talenter til den slags stævner.

Der skal også nævnes at ungdomsafdelingen har deltaget ved Erhvervs-
foreningens og Turistforeningens sommerfest, ved Bibliotekets Fritids-
udstilling og ved messen i Nordalshallen i sidste weekend.

Det var lidt om ungdomsafdelingens klubliv.

Når der tales om klubliv skal klubhuset også nævnes
Vi har brugt det fli ttig - der blevafhold t ca. 25 møder af de forskel.-.
lige udvalg indenfor ungdomsafdelingen og altid har rammen om disse . ~-~
møder været iorden.
Derfor også tak til Kedde Lassen.

~,..
Vi har brugt klubhuset til spillermøder, forældremøder små fester. En
del af udgifterne ved disse arrangementer blev dækket af pengene som
vi fik gennem vore målaktier.

Her skal der og&å siges tak til trænerne, ungdomsudvalget 0g selv-
følgelig deres koner, fordi de virkelig har forstået at skabe noget
så vigtigt som det man kalder klubliv - også for de unge spillere.

Jeg vil også ganske kort komme ind på vort fors~ om en etablering af
nogle ungdomshold i Holm.
Vort motiv for denne ide skulle være kendt - men jeg må indrømme at det
blev ved et førsøg.

Vi har haft et møde med repræsentanter fra Holm Sogneforening som jo
har fodbold på programmet. NB har været med til foreningens sportsfest
i sommer med et drengehold - men mere er det ikke blevet til.

Jeg ved'ikke om det nogensinde bliver sådan som vi har forestillet os
det - måske vil man i Holm stå på egne ben.
Det er selvfølgelig noget vi respekterer.

Vi gør ikke mere i denne sag - nu er det op til dem at kontakte os
såfremt man er interesseret i et fortsat samarbejde med NB.
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Jeg vil afslutte min beretning med at sige tak til alle dem som ikke
blev nævnt endnu men som på en eller anden måde har givet et nap med
i ungdomsafdelingen.

Specielt skal der siges tak til idrætscentret for den fine service man
yder os hele året rundt.

Tak for de mange dommere der har dømt vore kampe. Tak også til de for-
ældre som har kørt for os til udekampe og dermed har sparet klubben
mange penge.
Til sidst vil vi fra ungdomsafdelingen ønske l. holdet tillykke med
oprykning til serie 2.

Nu har vi fået det "blå stempel" - som Christian Larsen engang sagde-
vi vil ihverfald forsøge på ikke at gøre jer til skamme.

den 15.11.79 - P.G.
Tak for sæson 1979
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