
utte esæsonme
flot kæmpefest
Måske to hold imesterrække

Nordals Boldklubs ungdoms.
.afdeling har haft en virkelig god
sæson, og der blev i weekenden
taget afsked med den med maner
ved en kæmpefest på Nørherred·
hus. Samtidig kunne ungdoms·
formand Peter Glock fortælle om
den kommende sæsonen, at NB
måske bliver repræsenteret med
to hold i mesterrække. drenge og
lilleputter.

I næsten fire timer var der liv
og glade dage. Højdepunktet
var, at der blev kåret en årets
spiller i de forskellige rækker.
ligesom der blev uddelt flidspræ-
mier.

Årets ungdomsspiller 1983
blev Erik Ingstrup fra JBU·A
drengeholdet. Årets pusling:
Jens Peter Nielsen. Årets mini·
put: Thomas Fllicke. Årets lille·
put: Henrik Christiansen. Årets
drengespiller: Ole Rasmussen.
Arets junior: Henrik Holtebo.
Årets pigespiller: Malene Lar·
sen. Arets småpige: Almika
Lundholm.

Peter Glock sagde i sin fest·
tale, at man allerhelst ville give
en pokal til alle. hvad der selvføl·
gelig ville være helt umuligt med
250 aktive.

Men som stedfortræder for alle
ikke·pokalmodtagere kaldte han
Paul Erik Antoniussen på scenen
for at få en pokal som tak for
sæsonen og held og lykke med
den næste!

Der blev uddelt flidspræmier
til Michael Petersen, Allan Jør·
gensen, Carsten Schwaermer,
Jesper Hemmingsen, Jørgen
Madsen, Kim 0stergaard.
Johnny Clausen, Anders Niel·
sen, Kristian Honore, Christian
Foder, Hans Keller, Henrik Zie·
witz, Jens Basse, Annette An·
dresen og Pia Hansen.

I øvrigt er en af ungdomsafde·
lingens trænere. Per Møllerskov •

ved seniorafdellngens afslut-
ningsfest blevet kåret som NB's
årets idrætsmand.

Ungdoms11fdelingen havde
den forløbne sæson 19 hold
turnering.

Der blev spillet 302 turne·
ringskampe. vundet 162 og tabt
114. mens 26 endte uafgjort.

Den samlede målscore blev
1028 til NB og 899 mod NB.

Drengeholdet karakteriserede
Peter Glack som et af landsde·
lens bedste. Det blev sønderjysk
pokalvinder og vinder af JBU·A
rækken. Der er søgt om opta·
gelse i mestetrækken. Det
samme gælder også lilleputhol·
det. som efter en svag start blev
bedre og bedre.

Glack takkede for de mange
frivilliges store indsats for at
gøre. afdelingen god og ikke
mindst for bestræbelserne til at
få økonomien til at hænge sam·
men.

- Vi er nødt til at gøre en
ekstra indsats for at få regnska·
bet til at balancere. fremhævede
Peter Gloek.

Han nævnte, at kontingentet
og Nordalsordningen giver cirka
96.000 kr. i klubkassen, mens
der er budgetteret med udgifter
på 235.000 kr. Alene kørselsud·
gifter beløber sig til 110.000 kr ..
Det er endda billigt sluppet, I].år
man tager i betragtning, at afde·
lingen kører mellem 18.000 og
20.000 km til kampe.

Glack rettede en stor tak til
forældrene, der har kørt for hole
dene og til lokale dommere, som
ikke forlanger betaling.

- Jeg nævner med ·vilje disse
tal i håb om, at de skaber stof til
eftertanke hos de forældre. der
kritiserer os, når vi engang imel·
lem forlanger lidt penge af deres
børn. når det drejer sig om aktie

viteter. der ikke har noget at
gøre med selve udendørstume-
ringen, sagde han.


