
Ungdomsformandens beretning 1980 ('Generalforsamling)

Jeg vil iår starte min bere.tni.ng med at oplæse ungdomsafdelingens for-
måhpragraf og i løbet af det følgende vurdere om det lykkedes os at leve
op til vor målsætning.

IIUngdomsafdelingens formål er at samle og oplære unge i fodboldspil.
Idealisme og kammeratskab er udgangspunktet for NB's ungdomsarbejde.
Sæeneste fodbdldklub i byen skal der både være plads til de spillere
der vil hygge sig, og til dem , der har talent og ambitioner.
Ungdomsafdelingens sportslige målsætning er , hvert å~ , at stille~
mindst et hold i lilleput,- drenge,- junior - og ynglingerækken der kan
gøre sig gældende i mindst en JBU-A række

J)Ambitionsniveauet i ungdoms - og seniorafdeling skal ligge på samme plan.

Det var teorien og nu til praksis !

Vi har i sæsonen 1980 haft 17 hold i t"urneringen, ,6 hold spillede under
JBU og 11 var tilmeldt SI.

NB's ungdomshold har i denne sæson spillet ca. 410 fodboldkampe, heraf
nøjagtig 297 turneringskampe.
I disse 297 turneringskampe har vi scoret 1038 mål imod 724 .
Vi fik 188 sejre, 13 gange spillede man uafgjort og k6n 96 kampe blev
tabt.

Juniordameholdet blev sønderjydsk
Puslingeholdet kredsvinder i SI,
Pigeholdet på en' delt l.plads,
Mi~iputholdet nr. 2 i JBU-B,
Lilleputholdet nr. 5 i JBU-A

mester,

Alle vore l.hold i de 8 forskellige ungdomsrækker kunne blande sig i
toppen.

.Junior/Joidei nr. 8. / ::Jt3u-f;
Drengeholdet nr.2 i JBU-A
og Ynglingeholdet nr. 2 i

(her blev EfB's lilleputter nr. l - det
siger noget om rækkens styrke~

JBU-B .

r---. Men også vore 2. og 3. hold i de forskellige rækker har klaret sig
ganske pænt ,
.som eksempel vil jeg nævne Drenge 2 , de~ i den sidste kamp - et par
sekunder før tid - mistede et kredsmesterskab.

Selvfølgelig har vi 'med så mange hold i turneringen også et par hold
der endte i bunden af deres række. '
Forklaringen ligge ofte i den kendsgerning at vore 2. eller 3. hold
ofte møder andre klubbers bedste hold - eller at de andre bare var bedre
end os - og det er noget man må accepteret';

Alt i alt en god sæson - efter min mening den hidtil bedste i NB's ung-
domsafdeling.

Men har vi levet op til vor sportslig målsætning ?
Svaret må være ja !
Ynglingeholdet er p.g.a. deres fine sæson fra næste år igen i JBU-A
og dermed har vi opnået det der står i vor målsætning.



Og når vi siger at disse hold skal være placeret i mindst en JBU-A række
er det fordi vi selvfølgelig ønsker og arbejder for at NB engang kan
mønstre et mesterrækkehold.

For puslingenes vedkommende er der en naturlig forklaring - denne årgang
findes ikke hos JBU og hvad miniputterne angår er økonomiske grunde af-
gørende.

Måske har nogen undret sig over at miniput terne og puslingene ikke er
nævnt blandt de ønskede A-rækkehold under JBU.

Mens linierne hos drengene er klart stukket af,er vor holdning omkring
damefodbold i NB endnu labil fordi vi her stadigvæk mangler bredden.
Men to hold har vi også næste år. Et juniordamehold i SI og et damehold
i JBU serie 2 .

Ved siden af turneringskampe deltog NB's ungdomshold selvfølgelig også
i den forløbne sæson i mange stævner o~ venskabskampe herhjemme eller
i udlandet.
Vi deltog med et par hold i SI's pokalturnering, hvor vort drengehold
nåede finalen og juniordameholdet gjorde det godt ved landsmesterskaber-
ne •

Også indendørsfodbold er ved at blive en sucess i NB - populær hos de
unge har det jo altid været.

Mange af vore hold blev pulevinder og spillede om det sønderjydske mester-
skab og vor lilleputhold kvalificerede sig til kampene om landsmester-
skabet.

Men tilbage til de arragementer der har mere privat karakter - venskabs-
kampe, rejser og besøg af fremmede klubber.

Jeg ved'at vi har et par kritikker i klubben der betegner den slags
aktiviteter for "sportl:,lligværdiløse".
Det kan,yære rigtig - men sålænge vi har accept og opbakning fra for-
ældrene, og vore ledere er villige til at ofre tid også til dette -
kan jeg ikke se , vi gør noget forkert.
Vi har i 1980 brugt 3514 kr. hertil , eller ca. 200 kr. pr. ungdomshold.
Hvad vi har fået for pengene kan ikke måles i points - men jeg er sikker
på ·at netop disse aktiviteter har haft stor indflydelse på den 'positive
udvikling vor afdeling har vist i de sidste par år.

NBs drengehold har spillet indendørsfodbold i Lftbeckog samme klub var
vor gæst med to hold i juni.
I påsken har vi haft besøg af landsbyklubben se Hohenaspe og i pinsen
var der gæster fra FV Zuffe~~ausen- min gamle klub fra Stuttgart.
Ynglingeholdet har været et par dage i Berlin og juniorholdet har været
i sverige hos AIF Finspång.
Vi har været med et miniputhold på Fyn og fik besøg af vore venner fra
Sædding Guldager.
Desuden deltog NB's ungdomshold i mange stævner rundtomkring - både
udendørs og indendørs.

Alt dette - sammen med andre aktiviteter - skal betragtes som et supple-
ment til turneringen som selvfølgelig går frem for alt, men altsammen
skal pege henimod vores målsætning, nemlig et tilbud om aktiviteter
for både elite og bredde.



Derfor en stor tak til de trænere og ledere der holder skansen og selv-
følgelig også tak til dem der er kommet til.

Det kræver mange ledere og træhere.
Indtil nu er det lykkedes ,os at skaffe disse mennesker til dette arbejde,
men det bliver sværere og sværere.
Jeg kan da oplyse at vi til den kommende sæson endnu mangler 3.trænere.

Er det fordi vi forlanger for meget af vore ledere, har vi for mange
hold tilmeldt, eller er idealisterne ved at uddø?

Idealisme og kammeratskab er udgangspunktet for ungdomsarbejdet i NB -
det står i vor formålparagraf.
Den nuværende trænerstab er ikke i tvivl om , at det er den rigtige
måde at køre vor ungdomsafdeling- selvom vi hvad det angår er lidt
umoderne- i en tid hvor der også ofte, bag den slags arbejde, står
kroner og øre.

Men også en stor tak til dem der hoLdar- op - de har gjort deres "borger-
pligt" - kan vi få alle trænere til at holde så længe vil det være lykken.

I denne forbindelse en særlig tak tiloldboysafdelingen for deres bidrag
til ungdomsarbejdet i NB • Mange af vore trænere kommer derfra - en
ken~gerning oldboysbestyrelsen med ret kan være stolte af.

Ungdomsafdelingen skylder tak til mange , de fleste blev nævnt ved vor
afslutningsfest sidste år i november.
Tilbage er at sige tak til club 22 for den fine afskedsgave til Johannes
Nissen og til sidst men ikke mindst tak til Bent og Hugo for deres ind-
sats.

Jeg vil afslutte min beretning med et par specielle ønsker for den
kommende sæson eller for den nærmeste fremtid.

at vi aldrig kommer i den situation hvor en eventuelledermangel i NB
bevirker færre tilmeldinger af hold.

- at vi omsider lærer at administrerer brugen af vore redskaber og
specielt træningsboldene mere fornuftig.

- at vi hurtigst mulig kan benytte de nye baner omkring idrætscentret.
- at vi hen af vejen også er i stand til at forsyne vore ungdomshold

( eller en del af dem ) med trøjer fra klubben.
Det med at hver spiller kommer til kamp med sit eget trøje er efter-

hånden en meget sjælden ordning.
Vi har ingen problemer med spillernes ensartet og korrekt påklædning -
det er trøjernes mangfoldige farvenuancer der piner os.

Det sidste ønske jeg har må stå for egen regning.

Med jævne mellemrum diskuterer man pro og contra cheftrænerspørgsmålet
i ungdomsafdeling - allsåeen cheftræner , eller hvad man vil kalde ham,
for hele afdelingen.

Min holdning til dette spørgsmål afviger sig som
bekendt lidt fra flertallet af rænernes mening.
Det er noget jeg bøjer mig for - uden mislyd - for det går jo godt for
tiden , takket været den forholdsvis dygtige trænerstab vi har i NB
for tiden •
Men hvad f.eks. om 5 år ? Hvem har vi så ?



Jeg har før nævnt det, hvor svært det efterhånden er at skaffe - nu vil
jeg bruge ordet "kvalificerede" - trænere.

15.1.1981
Peter Glock

For det er det vi har brug for hvis vi vil følge f. eks. seniorafdeling-
ens ambitionsniveau - et krav som står i vor målsætning.

Det kræver som sagt kvalificerede trænere - folk som foruden>at' passe
deres hold i kamp og træning - også altid skal være ajour m.h.t. hvad
der sker omkring fodboldspillet både i teori og praksis.

Men hvem vil - eller kan - ofre den tid der skal til ?
Nogen får vi sikker til det - men hvad med resten ?

Derfor mener jeg at før eller senere har vi brug for en person som
aflaster trænerne på dette område uden at svække trænernes betydning
for deres hold.

Jeg vil kalde vedkommende " konsulent i" og hans opgaver kan være -

at formidle den viden han henter udefra videre til vore trænere i en
form der er tilpasset NB og den enkelte træner.

han skal hjælpe med tilrettelægning af træningen- ,drøfte træningen med
trænerne , men uden at han skal være med træner eller hjælpetræner.

- han skal så vidt som mulig følge l.holdene i kamp og træning, arrang-
ere trænermøder og kurser, deltage i spillermøder og iøvrig hjælpe'
trænerne efter ønske og behov.

Ovennævnte person , eller funktion , er ingen opfindelse af mig - andre
klubber kører på denne måde , og har tilsyneladende gode resultater -
og'det på et endnu højere plan, end vi forsøger at køre på •

Det var et par ønsker - fælles og privat - men til sidst det største
ønske en god sæson 1981


