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Afsl~tningsfest i NB's ungdomsafdeling den 2. nov. 1980
Formand~ns festtale
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jeg vil gerne byde jer velkommen til Nordals Boldklubs afslut-
ningsfest i ungdomsafdelingen.

Traditionen tro skal denne eftermiddag bruges til et festligt tilbage-
blik og afslutning af den forløbne fodboldsæson . Vi fra ungdomsafdeling
håber på at programmet for de næste par timer vil give jer god under-
holdning og samtidig ~gså en orientering om t hvad NB~ ungdomsspillere
og deres ledere har foretaget sig i sæson 1980.

Hvordan det gik for de enkelte hold og spillere vil den enkelte træner
senere fortælle lidt om - derfor vil
beretning om ungdomsarbejdet i NB .

jeg nøjes med en mere generel
f

Jeg vil starte med det sportslige.
Vi har iår haft 17 hold i turneringen , 6 hold spillede under JBU og
11 var tilmeldt sønderjydsk idrætsforening.
NB' s ungdomshold har iår spillet ca. '110 fodboldkampe - heraf n ø j asrt i g'
297turneringskampe . I disse2~7turneringskampe har NB's hold scoret
ial t IMrmål imod 721/. Vi fik III sejre , /3 gange spillede man uafgjort og
kun 96 kampe blev tabt.

Alle vore l. hold i de 8 for~kellige nngdomsrækker kunne blande sig i
toppen.
Juniordameholdet blev sønderjydsk mester , puslingeholdet krecJsvinder
i SI-A, pigeholdet på en delt l. plads t miniputholdet nr.Z l JllU-D ,
Lilleputholdet nr. 5 i JDU-A . Drengeholdet nr. 2 i JBU-A , samme
flotte resultat fik juniorholdet og ynglingeholdet blev nr. 2 i JBU-B.

Men også vore 2. og J. hold i de fors)~ellige ungdomsræk<er har klaret
sig ganske pænt. Som elsempel vil jeg nævne drenge 2 , der i den sidste
kar..p - et par sekunder før tid - mistede et kredsmesterskab .

Selvfølgelig har vi med så mange hold i tu r-n er-Ln gen også et par hole!
der endte i bunden af deres række.
Forklaringene ligger ofte i den kendsgerning at vore 2. og J. hold ofte
møder andre klubbers bedste hold.- eller at de andre bare var bedre end
os - og det er noget man må acceptere som sportsfolk.

Men vi skammer os bestemt ikke over disse hold - for i NB er der plads
til alle - både for dem der vil dyrke konkurranceLodbold eller dem der
bare vil sparke til end bold for fornojelsens skyld.
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Alt i ait en god sæson - efter min mening den hidtil bedste i NB's
ungdomsafdeling.
Derfor tillykke og tak til jer piger og drenge og samme ros til jeres
trænere og ledere.

Bet var lidt ,om ungdo~safdelingens.sportslige resultater - og som sagt
sen~re lidt mere når de enkelte hold er p~ scenen.

Men der var også andet end turneringskampe og træning i NB .
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 Berlin, i Lybeck og på besøg hos lordborgs
venskabsby i sverige - Finspång . .En ttir der kunne gennemføres med til-
skud fra kommunen - det takker vi for.
Vi deltog i stævner på Fyn og mange andre steder her i landet.

Vore venner fra Stu~tgart , Lybeck, Hohenaspe og Sædding Guldager bes()~t
os her på Nordals og aftaler med Berlin, Stuttgart, Hohenaspe og
Fin~pång om udveksling af ungdomshold i 1981 er allerede i hus - ligesom
vi ,selvfølgelig bibeholder de traditionelle forbindelser her i landet.

Der har også været en del spillermøder, for~ldremøder eller små fester
- og altid har tilslutningen til den slags arrangementer været fin.

Derfor skal der lyde en tak til de forældre der lakker os op når vi har
brug for dem - eller viser interesse for ungdomsarbejdet i NB.

Også tak til de personer der har tegnet målaktier for ungdomshold.
Pengene herfra bruger vi til udgifter i forbindelse med arrangementer
som udelukkende har den målsætning at skabe et I';odtklubliv i J\B -

noget vi lægger stor vægt på.
Uden den slags ekstraindtægter - Fest i by og lottos]'illet indbefattet -
er dette mål uopnåelig.

For at understrege dette kan jeg oplyse at :f'oreksempel urlgifterne for
et ungdomshold i JBU-A rækken kan koste klubben op til 5000 kr. mens, .

kontingentet fra dette hold beløber sig til ca. 1500 kr.

Tal der giver stof til eftertanke og samtidig viser , hvor vigtig det er
at klubben har en flok ledere der gør et stykl~e arbejde for klubben -
uden at de skal ha'penge for det.
Deres løn er en gratis spisning ved afslutning~~esten og en sodavand
eller øl her i eftermiddag . Dette svarer til en timeion på omkring 75
øre - for de ca. 400 timer de ofrer for klubben i løbet af et år. ~~
Det fortjener anerkendelse og taknemmelighed ~ ~~~~
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I denne forbindels~ vil'jeg også sige tak til oJ..rlboysafdelingenfor
deres b\drag til ungdomsarbejdet i NB. Mange af vore trænere kommer der-
fra - en kendsgerning oldboysbestyrelsen med ret kan være stolte af.

Tak skal der også siges til idrætsfonden og specieIt·til det gronne
udvalg for det kæmpe stykke arbejde der blev gjort i forbindelse med
etablering af banerne omkring hallen.
Nu er man snart færdig og rsultatet er simpelthen godt.

Vi glæder os meget til at lægge· størstedelen af vore aktiviteter derude
- her er faciliteterne iorden og idrætscentruts personale ved , hvordan
man omgås sportsfolk.
En kompliment , Ulla , Tommy , Poul-Erik og Jacob skal ha

i

Der skal også siges tak til de forældre der har kørt vore ungdomshold
til udekampe og til de dommere der har dømt vore kampe.

Til sidst men ikke mindst vil vi fra ungdomsudvalget også sige tak til
de forretninger der har skænket gevinsterne tillottospillet her idag
og ~jort det mulig at vi kan holde denne fest.

Om kort tid skal de første spillere op på scenen . Der skal igen uddele!
præmier og pokaler - men kun til de bedste 6g flittigste - og beretning\':
ne drejer sig bestemt mest om tophold , topresultater og topscorer.

Vi har valgt denne form - udelukkende for traditionens skyld - men
diskuterer mere og mere om dette nu også er det rigtige , især når vi
samtidig bskender os til toppen og bredden.

Derfor til alle de spillere der går med tomme hænder fra scenen -
vi vil helst give jer allesammen en flot pokal fordi vi mener at I har
fort jen t det og uden jer vill e de andre ikke: har været de t , uva.d de
i eftermiddag får pokaler for.

Hen det er også jeres fest - en fest som f'o r-h åb en I lig bliver en værdig
afslutning for en flot sæson - I allesammen har bidraget til

Peter Glock
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Kåringer 1980

årets ungdomsspiller 1980

årets pusling
miniput
lilleput
dreng
junior
pige
junior dame:

Trænernes flidspræmier
pusli ge lpuslinge 2
miniput l
miniput 2
miniput J
Lilleput l
lilleput 2
lilleput J
drenge l
dr-enge 2
drenge J
junior l
~unior 2
piger
junior damer

Medaljer til kredsmesterholdene

.-'

Lis Frederiksen

Henrik Berger
John Rasmussen
Mogens Nielsen
Claus Krdgh
Jens Hansen
Irene Kristensen
Judith Schemel

Jesper ChristianseBo Gundesen
Torben Nørskov
Dylan Forster
Egon Petersen
Steffan Boesen
Thomas Kj eL'l.b erg
Ole Brt1lMadsen
Allan Durs t'
Bjarne Kristensen
Allan Bak Christensen
Brian Jørgensen
Per Rønn Pedersen
Marianne Thomsen
Ulla Skov

Junior damer og puslingeholdet

Peter Glock


