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senest fredag I
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afleveres til træneren
den 6.november 1981.
JEG TILMELDER
mig selv :-------Navn----------
jeg er født 19 ----

desuden antal voksne :------

og antal søskende :------

ØNSKES pølser/sodavand eller
kaffe med lagkage og wienerbrød ser-
veret denne eftermiddag - skriv her:

Pølser/sodavand
15.-kr. pr. person
betales ved tilmelding --------
(Bon udleveres af din træner
ved festen)

Ant.pers.

Kaffe m.m.
27.00kr.pr. person
betales ved festen

An t.pers.
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I IN DBYDELSE ~!dornsafdelingenS

lafslutningsfest '81 på Nørherredhus
SØNDAG DEN 15. NOV.
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....... alt dette og meget andet ~
SØNDAG DEN 15.NOV.1981

kl.l~ - ~.15 på Nørherredhus

Hermed indbydes alle ungdomsspillere
med forældre og søskende til afslut-
ningsfesten søndag den 15.november
fra kl._3u'o - ~ul~ på Nørherr~dhus.
/~OO_/~ a

Tilmelding kan ske på bagsiden af
denne side hvor du samtidig kan be-
stille pølser/sodavand til dig eller
kaffe m.m. til de voksne.

HUSK
på grund af pladsforholdene er det
meget vigtig at du tilmelder nøj-
agtLg det antal personer der del ta-
ger i festen.

klip sedlen fra ~rogrammet og aflever
den til din træner senest fredag den
6.november 1981.
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:\lsl11tningsfest 1981
Ungdotrlsl'ormandensvelkomsttale

Jeg vil byde jer alle velkommen til Nordals lloldklubs
afslutningsfest.
Det er dejlig at se hvor mange der møder op når NB s
ungdomsafdeling kalder til denne årlige begivenhed -
en tradition som skal afslutte den forløbne sæson på
en festlig vis.

Vi håber det vil lykkes for os igen iår at skabe en værdig ramme om det

6430 NORDBORG

som vi vil idag - nemli'at sige tak til hinanden for en god sæson 1981.

En sæson som startede med J sønderjydske mester i indendørsfodbold og
sluttede med 2 kredsvinder og en sønderjydsk mester samt mange gode

, iplaceringer for de fleste af NB s ungdomshold.

Vi har iår haft 18 hold i turneringen, 7 hold var tilmeldt JBU og resten
spillede under sønderjydsk idrætsforening.
Der blev spillet ial t '-ItC; fodboldkampe, heraf nøjagtig '3<..'1 turneringskampe.
I disse '32'1 turneringskampe har NB' s hold ial t scoret 115~mål og kun 131
mål gik i vor egen "kasse".
Vi fik ./9./ sejre, to gange spillede vi uafgjort og "kun" .109 kampe blev
tabt.

Der er aL'ts å . grund til at· fe jre - og det gælder også for dem der ikke
fik en topplacering - I dyrker en dejlig sport og det alene tæller !

Derfor vil jeg ikke fremhæve nogen frem for andre - dette sker sikkert
når de enkelte afdelinger er på scenen - men til ge~gæld takke alle,
såvel spillere som ledere, for deres måde at repræsentere Nordals Bold-
klub på - klubben kan være stolt af sin ungdomsafdeling.

men alt er bestemt ikke lyserød!
Vi fra ungdomsudvalget har sikkert også lavet en del fejl og vil også
gøre det i fremtiden. Det kan ikke undgås i så stor en klub, hvor
ledelsesarbejdet er baseret på idealisme.
Men i det store hele tror jeg vi har styr på tingene , og de små kikser
der har været i løbet af året må I undskylde.
Dog ikke altid kan vi klare problemerne selv!
Jeg frygter blandt andet en ledermangel i de-: kommende år. Et problem
de fleste klubber skal slås med. Indtil nu er vi blevet forskånet for
den slags problemer men de viser sig allerede i den kommende sæson.
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Vi l~r flere oG flere spillere - heldigvis - men uden
en tilsvarende tilgang til lederstaben.
Jeg nævner dette i håb om at den ene eller anden fra
senior- eller oldboysafdeling - måske fra lorældrekredsen
- nu få lyst til at tilslutte sig NB's ungdomsafdeling.

6430 NORDBORG I er hjertelig velkommen

Turneringskampe, pokalkampe og træning er jo ikke alt hvad der foregår
i NB's ungdomsafdeling.
Vi er bl.a. også kendt for vore rejseaktiviteter.
Vore hold har været på besøg hos klubber både_~ nord og syd. Vi var i
Finspång i sverige og i Stuttgart i sY9tyskland, i Hohenaspe i Nordtysk-

f

land og på Fyn hos vore venner fra Stige.

Selv har vi haft besøg fra Finspång mens de andre nævnte klubber mulig-
vis kommer til Nordals næste år.

Af andre arrangementer vil jeg nævne NB's skålestævne som om få måneder
igen løber af stablen.
Vi er klar over at dette traditionsrige stævne trænger til en ansigts-
løftning og dette sker allerede ved det kommende stævne midt i februar
, 82 •

Et'meget vigtig arrangement for NB var vor klubkoference på rådhuset
i begyndelse af dette år.
Noget helt nyt var ungdomsafdelingens såkaldte II NB - træf II - et
arrangement som helt bestemt blev en sucess og sikkert også fremover
er til at finde i NB's foranstaltningsprogram.

Der er altså også gang i den i Nordals Boldklub
også være i fremtiden.

Og sådan skal det

Vil vi forsøge at tilmelde tilstrækkelig mange hold til den kommende
turnering , således at alle vore medlemmer kommer til at spille kamp.
Men det forudsætter at nye spillere kommer så tidlig som mulig til os
så vi har en chance at vurdere hvor mange hold vi skal tilmelde.

Der -er plads til mange endnu i Nordals Boldklub, forudsat at den fryg-
tede ledermangel ikke indtræffer.
Faciliteterne er jo tilstede og helt i top.
Derfor skal der også lyde en tak til idrætscentrets personale som ved;
hvordan man omgås sportslolk.
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Vi vil ogs& sige tak til de rorældre der har kort vore
ungdomshold til udekampe.
En ordning vier nødt til at udbygge i den kommende
sæson ellers kan vi ikke overleve akonomisk.
(kørselsudgif'terne i vor klub er nu oppe på '7-ocnro.-kr.)

Tak skal der også siges til de dommere der har dømt
NB's ungdomskampe på hjemmebane. De fleste af dem er

selv gamle fodboldspillere og ved', hvad det drejer sig om • Vi har
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fået meget ros for vore såkaldte lokale dommere.

Til sidst men ikke mindst vil vi fra ungdomsafdeling gerne sige tak
til de forretninger der har skænket gevinster til vor lottospil idag
og dermed gjort det mulig så vi kan holde denne fest.

En fest som forhåbentlig bliver en værdig afslutning for en god sæson -
som I allesammen har bidraget til .

Peter Glock
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Kåringer ved ungdomsafdelingens afslutningsfest 1981

Peter Glock

6430 NORDBORG

årets ungdomsspiller 1981 Jørgen Bille Larsen , Lilleput JBU-A

årets pusling
årets miniput
årets lilleput
årets dreng
årets junior
årets junior dame

Carsten Schwaermer
Christian Holtebo
Hogens Nielsen
Jes Bjerril
John Iveber

. Ma r- i ann e Thomsen i

trænerens flidspræmier til

puslinge l
puslinge 2
miniput l
miniput 2
miniput J

lilleput l
lilleput 2
lilleput J
li?-leput 4
drenge l
drenge 2
junior l
junior 2
junior J

Kenneth Boysen
Frank hinrichsen
Jan Nørskov
Jesper Christiansen
Bjarke Dykær Kristensen
Tommy Sørensen
Lasse Bredall
Frank Christensen
Martin Morsing
Henrik Ziewitz
Poul-Erik Antonisen
Allan Durst
Dennis Zanchetta
Claus Petz

junior dame Irene Kristensen

ekstra præmier til kredsvinder holdene
ekstra præmier til SI-mesterholdet

lilleput JBU-A, lilleput SI-B
Junior dame

desuden en gavecheck på 5øo kr. fra Sparekassen til SI - mesterholdet


