
Fremtid uden fiskeri
af fremmede spillere

NORDBORG - En fremtid
for Nordals boldklub er en
fq:mtid uden »fiskeri« af fod-
boldspillere fra andre klubber.

Det var <;lerstort set enighed
om, da klubben holdt en frem-
tids-konference på Nordborg
rådhus hele søndagen. Delta-
gere var en lang række ledere,
træl}ere og spillere.

- Fiskeri blev diskuteret me-
get, og der var mange delte me-
ninger om det, men hovedpar-
ten af konfekrence-deltagerne
mente, at vi i fremtiden skal
'undgå fiskeri, oplyser NB-for-
manden, Chr. Jørgensen.

For de mindre fodbold-
kyndige: »Fiskeri« betyder, at
en klub lokker gode spillere fra
klubber over til sig. Det kan for
eksempel ske ved at tilbyde et
godt job og en lejlighed eller en
økonomisk fordelagtig kør-

sels-ordning, 'fortæller Chr.
Jørgensen.

- Men vi vil satse på egne
spillere. Det ·kunne jo ellers
ende med, at vi havde flere
fremmede spillere på holdene
end spillere fra vores egne ung-
domsrækker. Og det kunne i
sidste ende ødelægge klublivet,
fordi de fremmede ikke kan
have samme følelser for Nord-
als boldklub, som vores egne
kan, fremhæver NB-forman-
den. ;

NB har
en fremtid

Foruden fiskeriet drøftede
konferencen klubbens fremti-
dige økonomi, ledelses- og træ-
neropgaver, forskelsbehand-
ling - og mange andre emner.

Et lille udvalg bestående af

ungdomsformand Peter Glock,
træner Thorvald Rasmussen,
holdleder Chr. Larsen og se-
niorspiller Torben Hald forbe-
redte deltagerne på konferen-
cens indhold og splittede dem
op i seks arbejdsgrupper.

- Hver gruppe skulle udar-
bejde en målsætning for klub-
bens fremtidige virke. Det har
de gjort, og om en uges tid vil
konference-udvalget udarbejde
en samlet målsætning, oplyser
Chr. Jørgensen.

NB-formanden ser optimi-
stisk på fremtiden. For trods et
hårdt program og arbejde
under tidspres blev konferen-
cen en succes.

- Men havde vi ikke haft et
skema, så havde vi siddet der

\ endnu, mener Chr. Jørgensen.


