
Ungdomsformand Peter Gloek uddeler pokttlen til årets junior Jens Hansen. De andre, der allerede har fået deres pokaler, ',er fra venstre:
CLaus Krogh. Irene Kristensen', Judith Sche~l, Mogens Nielsen, John Rasmussen og Henrik Ber'ger.

520· NB 'ere festede efter
, . 'en aktiv ungdomssæson

,.Med 520 deltagere fik NB 's
ungdomsafdeling på Narherred-
hus sat et festligt punktum på
den forløbne sæson. At det har
været en meget aktiv sæson,
kunne ungdomsformand Peter
Glock berette om i sin festtale. /

end i.038 mål mod modstander-
'nes 72'4. Det blev til 188 sejre,
13uafgjorte og 96 tabte kampe.

Alle førstehold i de otte ung-
domsrækker kunne 'blande sig i
toppen. Junior-dameholdet blev '
sønderjysk mester; puslingebol-

I tørre tal: Der har i alt
deltaget 17 ungdomshold i tur-
nering, seks under JBU og 11
i SI. De spillede 410 fodbold-
kampe, hvoraf de 297 var tur-
neringskampe. Idisse 297 kampe
scorede Nls-holdene ikke færre

- Vi har valgt denne form
udelukkende , for ' traditionens
skyld. Men vi diskuterer mere
og mere, om det nu også er det
rigtige. Især når vi både beken-
der os til toppen og bredden. Vi
ville allerhelst give en pokal til
alle. l har alle fortjent det. Og
uden jer, der går med tomme
bænder fra scenen, ville de andre
ikke have været det, de får
pokaler for, sagde Peter Glock.

Arets ungdomsspiller 1980
blev LlsFrederiksen. Arets pus-
ling blev Henrik Berger, årets
miniput John Rasmussen, årets
lilleput Mogens Nielsen, årets
dreng Claus Krogh, årets junior
Jens Hansen, årets pige Irene
Kristensen og årets junior dame
Judith Schemel.

Derudover blev der uddelt 15
flidspræmier.

det kredsvinder i SI·A, pigehel-
det, sluttede på en delt første-
plads, miniputholdet blev nr. to'
i JBU·B, lilleputholdet nr. fem
i JBU·A, drengeholdet nr. to i
JBU·A, og samme placering'
nåede juniorholdet og ynglinge-
holdetiJBU-B.

Andre var meget uheldige.
F.eks. mistede drenge 2-holdet
et kreds mesterskab i den sidste
kamp - ganske få sekunder før
tid. .

I sin festtale takkede Peter
Glock de mange, der bakkede op
omkring småfester , forældremø-
der og lignende. Og han rettede
en særlig tak til de mange, der
har tegnet målaktier for ung;
domsholdene. Man bruger pen.
gene til udgifter i' forbindelse .
med arrangementer, som udeluk-
kende har til formål at skabe et
godt klubliv . Og udgifter er der
nok af. Peter Glock fortalte, at
udgifterne til f.eks. et ungdoms-
hold i JBU·A rækken kim koste ,
klubben op til 5.000 kr., mens
kontingentet fra holdet kun løber
op på 1.500 kr.

Anerkendelse og taknemlighed-
mente Peter Glock, man bør vise

,-.demange frivillige ledere .•·
, - De ofrer 400 timet-i1øbet ..
af et år for klubben, Deres løn .
er ' en, gratis spisning og en
sodavand 'eller 'øl. vedafslut-
ningsfesten. Det svarer' til en
timeløn på ca. 75 øre, sagde
Peter Glock.

Der var som sædvanlig præ-
mieuddeling og flidspræmier.



Fodboldledere.ofrer
400 timer på klubben
tiltimeløn på 75 øre

Lønnen: En middag og en pilsner, så det fortjener
anerkendelse og taknemmelighed, siger NB-formand

NORDBORG - De fleste af
Nordals boldklubs ungdoms-
hold klarede sig pænt i den nu
afsluttede sæson, kun et par

. hold sluttede i bunden af deres
.række. Men det gør ikke noget,

.. sagde afdelingens formand Pe-
·.ter Glock ved søndagens afslut-
ningsfest.

- Vi skammer os bestemt ikke
over disse hold, for i NB er der
pi ds til alle, både dem der vil
dyrke konkurrence-fodbold og
'~eIJ1, der bare vil sparke til en
bold for" fornøjelsen, sagde Pe-

. te\" Glock ved. Narherredhus-
Iesteri, som i år samlede 520

, deltagere. '
. Han takke spillerne for deres

indsats i løbet af sæsonen - den
bedste hidtil iNBs ungdomsaf-
deling. Og der var også tak og
ros til trænere og forældre og
andre, der bakker klubbens ar-
bejde" op med en arbejdsindsats
selv eller økonomisk hjælp'. .

Denne hjælp er nødvendig,
fortsatte Glock og understre-
gede det med et eksempel: Ud-
gifterne til et ungdomshold i
JBU-rækken kan koste klub-
ben 5000 kroner, mens konti-
genret fra spillerne på samme
hqld kun er 1500 kroner. .

- Tal, der giver .stof til ef ter-

tanke og viser, hvor vigtigt det
er, at klubben har en flok le-
dere, der gør et stykke arbejde
- uden at kræve penge for det.

Deres løn er en gratis spis-
ning ved afslutningsfesten og
en sodavand eller øl 'her i ef ter-

middag. Det svarer til en time-
løn på omkring 75 øre for de
400 timer, de ofrer for klubben
på et år. Det fortjener anerken-
delse og taknemmelighed, .
sagd,e P~ter Glock .

Alle har fortjent
en 'stor .flot pokal

Sagde NBs ungdomstormendPeter Glock
da 520 spillere hC!Jdt afsJutningsfest '

NORDBORG' - En lang
række spillere fik præmier og
pokaler, da Nordals boldklubs
ungdomsafdeling i gårholdt af-
slutningsfest på Nørherredhus -
med 520 deltagere. Præmier og
pokaler blev uddelt til de bedste
og flittigste, sagde afdelingens
formand, Peter GIQck,. men
fortsatte:

- Vi har valgt derine (orm
. udelukkende for traditionens
skyld, men diskuterer mere og
mere, om det nu også er det rig-
tige, især når vi samtidig. be-
kender os til toppen og bred- .
den .•.

- Derfor fil alle de spillere,
der går med tomme hænder
bagefter: Vi ville helst. give jer
alle en flot pokal, fordi vi me-
ner, Ihar fortjent det ~uden jer
ville de andre ikke have været
det, de i eftermiddag får poka-
ler for, sagde Peter Glock,
I år havde' NBs ungdornsaf-

deling 17 hold i turnering, seks
i JBU og 11 iSønderjysk Idræt.
Ialt spillede de 297 kampe, og
NBs hold scorede 1038 mål ,
mod modstanderries 724.
Nordals fik 188 sejre, spillede
13 uafgjort og tabte kun. 96
kampe. •.


