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UNGDOMSAFDELINGENS BERETNING '81

En beretning kan opbygges på mange måder . Jeg har denne gang valgt
at opbygge ungdomsafdelingens beretning for året 1981 kronologisk og
vil nu forsøge på at genopfriske de for ungdomsafdelingen vigtigste
b~rifter fra det forløbne år.

Året 1981 startede efter min mening helt fantastisk med vor klubkonfe-
rence. Et arrangement som skulle give os en fingerpeg om, hvad vi vil
med NB i fremtiden.
Jeg er sikker på at de fleste der var med på rådhuset denne. søndag i
januar efter konference var stolt over det opnåede resultat.

I

Idag, præcis et år efter, har vi mulighed for at vurdere om vi kunne
leve op til det - eller om vi ihvertfald er på den rette vej
Generalforsamlingens beretninger skulle give svar!

chance. I,

Februar er måneden hvor indendørsfodboldturneringen bliver afsluttet •
Vi var også 1981 repræsenteret med mange hold i SI's turneringen og fik
flere puljevinder samt mange gode placeringer. J hold blev. SI - mester,
det var et puslingehold, et juniorhold og vore juniordamer.

Der er i grunden overraskende med hvilken success vi deltager i denne
turnering når man ved', hvor mange - eller få - timer de enkelte afde-
linger har til rådighed i Nordalshallen.
Godt nok skal fodbold ikke stå i forreste række når der fordeles pal-
timer men der skal være samme betingelser for alle fodboldklubber.

Vi bliver sur nårvi gang på gang må sende mellem Jo og 40 unge hjem fra
træningen hvor den enkelte spiller knap nok fik lov til at spille J
kampe a 5 minutter for at give plads til naboklubbens 8 - 12 spillere
som så kan spille non stop fodbold i et for os "astronomisk" tidsrum.

Men heldigvis fik vi en gang i mellem tilbud på nogle ekstra time~ når
et eller andet arrangement blev aflyst,- og vi brugte dem flittig.
Derfor tak til Tommy og Co. fordi de altid tænker på os når der er ~n
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Økonomien omkring indefodbold skal efter min mening komme mere i focus
i fremtiden.
Jeg gætter på at de 25 hold vi har i turneringen koster klubben omkring
lo 000 kr.
Om de penge er godt givet ud vil jeg ikke udtale mig om, men et er
sikkert, indefodbold er vældig populær hos vore medlemmer.

Det er også derfor vi arrangerer vort Skolestævne i februar. Sidste å~
deltog igen over 120 hold og dette arrangement er fast i vort program.
Også fordi vi gennem dette stævne skaber nogle midler der gør det mu-
ligt at afholde vor afslutningsfest.

Det var lidt om indendørsfodbold • Godt -:nokikke vor kæphest, men efter-
hånden en vigtig bestanddel af NB's kl~bliv •

Nu til det'\"rigtige" turnering.
Vi har i sæson 1981 haft 18 hold i turnering~n, 7 hold var tilmeldt JBU
og resten spillede under SI •
Der blev spillet ialt 426 kampe, heraf nøjagtig J24 turneringskampe.
I disse J24 turneringskampe har vi scoret 1156 mål og kun 8Jl mål gik
i vor egen kasse.
Vi fik 191 sejre, 20 gange spillede vi uafgjort og kun 109 kampe blev
tabt.

Jeg vil forskåne Jer for at nævne alle holds resultater og slutstillinger.
Dette er udførlig sket ved vor afslutningsfest og i SPORTEN. Derfor vil
jeg idag nøjes med en mere generel vurdering af sæson 1981.

Vi har stor set opnået de samme gode resultater som året før. Vi fik
J kredsvinder og en sønderjydsk mester samt mange gode placeringer for
de fleste af vore ungdomshold.
Glædelig er det , at de fleste af vore l.hold i de fleste aldersrækker
kunne blande sig i toppen af deres række.
Samme gælder iøvrigt også for flere af vore såkaldte sekundahold.
Det hører vist nok til en sjældenhed at en klubs J.hold bliver kreds-
vinder.

Altså alt i alt igen en god sæson for NB s ungdomsafdeling.
Det samme har jeg sagt sidste år og året før og er næsten sikker på at
det ikke bliver meget anderledes når sæson 1982 skal bedømmes.
Om denne udvikling skal kaldes "Stagnation" eller "Stabilisation" skal
ses i sammenhæng med vor målsætning - og når vi lever op til den - har
det været en god sæson.
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Vi mener m~~9F man skal have en målsætning og man skal også gøre alt
for at leve op til den , men samtidig også justere den når man ser en
mulighed.

En sådan mulighed ser vi allerede i den nærmeste fremtid idet vi vil
forsøge at tilmelde et mesterrækkehold til sæson 1983.
Om det bliver til noget afhænger ikke alene af os, men vi har da ihvert-
fald ambitioner i den retning.

i

Vort ambitionsniveau skal ligge på samme plan som seniorafdelingens
står der i vore retningslinier. Også hvad det angår tror jeg vi kan leve
op til vor målsætning.

Når sæsonen 1981 omtales skal man heller ikke skjule de negative ting
~

der har været.
Her mener jeg ikke de par bundplaceringer nogle af vore hold har fået.
Der er ingen katasstrofe for os , vi har mange hold og der skal være
plads til alle.
Jeg tænker her på de fejl vi ledere har begået. Vi var bl.a. skyldig
i at et hold ikke måtte deltage ved Landsmesterskaberne og at vort
damehold mistede oprykningschancen til serie l .
Vi har undskyldt os mange gange og lovet at det aldrig sker mere - mere
kan vi ikke gøre.

Ved siden af turneringsfodbold deltog NB's ungdomshold selvfølgelig
også i den forløbne sæson i mange stævner og venskabskampe herhjemme

~ eller i udlandet.
Den slags aktiviteter vil vi ikke undvære , men er også klar: over at de
helst ikke må forstyre turneringen eller belaste økonomien.

Vi har været med hold i Stuttgart, Finspång, Hohenaspe, Stige og Gram
og har haft gæster fra Nordborgs venskabsby Finspång.
På nuværende tidspunkt kan vi med sikkerhed sige at begge vore ynglinge-
hold skal til Stuttgart for at deltage hver for sig i stævner.
Vi få også gæster fra Stuttgart, Hohenaspe og muligvis Stige.

En del af pengene til ynglingenes tur til Stuttgart er iøvrigt blevet
skaffet af spillerne og lederne selv, idet man i december 1980 påtog
sig uddeling af et par tusinde meget specielle bøger i Sønderborgom-
rådet.
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Det må ligge i Nordborgs beliggenhed at vi jævnlig bliver kontaktet af
især tyske klubber som gerne vil komme til Nordals med genvisit hos dem.
Vi har sagt nej tak til klubber fra Berlin, Hamburg, Ldbeck og Dortmund
fordi vi vil holde fast ved vore såkaldte venskabsklubber og under ingen
omstændigheder er indstillet på at fcrr~geden slags aktiviteter.

Vi har også været med i SI's minifodboldturnering - en turneringsform
som har fået blandet kritik af vore trænere.

I denne forbindelse vil jeg også nævne at NB har haft 7 spillere til
Landsstævne i Slagelse og at vi har sendt mange spillere til JBU's
udtagelsesstævner, hvor to af dem kunne kvalificere sig til regionsholdet.

Af andre arrangementer vil jeg nævne vor såkaldte IINB-træf"som helt
afgjort blev en success og derfor fortsat vil være i vor aktivitetska-
lender.
Om ynglingenes weekendophold på Rømø også bliver en tradition ved' jeg
ikke -men en success blev det •

NB s ungdomsafdeling er også arrangør af en afslutningsfest som hvert
år samler over 500 personer ~ Desværre har festen efterhånden fået en
sådan dimension at '.grænsernehvad deltagerantal og økonomien angår er
nået. Vi må derfor hurtigst mulig finde ud af , hvordan denne fest i
fremtiden skal afvikles .

Der er altså opgaver og aktiviteter nok. Men hvorda~ser det ud med fri-
villige hjælpere ?

r--. €-f tltA

Indtil nu lykkedes os at skaffe disse mennesker, men det bliver vanske-
ligere fra år til år.
Vi mangler stadigvæk 2 trænere til ungdomshold der allerede er tilmeldt
i den kommende turnering. Vi melder jo hold til efter antal spillere
vi har til rådighed og ikke efter antal trænere vi har • Og sådant skal
det også være i fremtiden !

Men det kræver som sagt en del personer-som vil påtage sig den slags
arbejde.
Nu er det for tiden sådant i NB, at størstedelen af seniorspillerne og
for den slags skyld også oldboysspillere under ingen omstændigheder kan,
vil eller må påtage sig et sådant job i klubben samtidig med at spille
aktiv fodbold •
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Vi har ofte fået at vide hvorfor, og det må vi acceptere.
Men vi undrer os tit over, hvorfor det går uden problemer i andre klub-
ber. Og her mener jeg klubber, som i de fleste tilfælde har højere rang-
ere roe hold end NB.

Det kan næppe være fordi de såkaldte gamle ungdoms trænere ikke vil give
plads til andre. Tror man det - så er vi ihvertfaldt blevet misforstået.

Det er meget vigtigt, at vi i NB aldrig kommer i den situation at en
eventuel ledermangel i vor klub bevirker færre tilmeldinger af hold.

Jeg vil gerne sige tak til de trænere og ledere der holder skansen og
byder de nye trænere hjertelig velkommen. Men også en stor tak til dem

o 'der holder op, noget som sker hvert ar, kan vi erstatte dem, kører NB s
ungdomsafdeling videre.

Vi skylder tak til mange, de fleste bYev nævntved vor afslutningsfest
sidst i november.

~ Ved denne fest fik vor kasserer Peter Hansen overrakt JBU's sølvnål .
Også vi fra ungdomsafdeling ønsker Peter tillykke og siger samtidig tak
for de mange år han har været kasserer i vor klub.

Der skal også lyde en tak til de oldboys og seniorspillere der har dømt
vore kampe, tak til club 22 for den fine gave til vore juniordamer og til
sidst men ikke mind~t en stor tak til idrætscentrets personale for al-
tid god behandling.

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

Jeg ønsker mig at vi snart kan mønst~e et mesterrækkehold. Derfor held
og lykke til de trænere som skal frembringe de sportslige forudsætning-
er. Et kanonhold alene er jo ikke nok •

Jeg håber også at de mange timer vi har brugt til udarbejdelse af ret-
ningslinier for vor afdeling ikke er spildt og at alle virkelig vil
køre efter dem i fremtiden.

Et efterhånden gammelt ønske er at vi hen ad vejen er i stand til at
,

forsyne vore ungdomshold med trøjer fra klubben. Det med at hver spil-
ler kommer med sin egen trøje til kamp er efterhånden en sjælden ord-
ning i andre klubber.
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Vi har ingen problemer med spillernes ensartede og korrekte påklædning
det er trøjernes mangefoldige kvalitetstyper og farvenuancer der piner
os.
En løsning af dtte problem vil sikkert også lukke munden på dem som
ønsker en ny klubtragt. Henvendelser til mig med dette ønske har der
været mange af.

At jeg også ønsker en slags cheftræner for hele ungdomsafdeling - eller
måske for hele klubben - er jo ingen hemmelighed. Hans opgave område har
jeg allerede specificeret - men den rigtige person er endnu ikke fundet.

Til sidst det største ønske jeg har En god sæson 1982
i

82.01.28
Peter Glock


