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Nord-Als Boldklub indstiller hermed
Hans Peter Glock, H.C.0rstedsvej 21, 6430 Nordborg l

til Lederprisen 1982.

Hans Peter Glock, der er født og opvokset i Stuttgart i
Vesttyskland, har været bosat i Nordborg i 20 år.
Han begyndte som aktiv fodboldspiller i Nordborg Idræts-
forening umiddelbart efter han kom til Nordborg.
Da NIF og HIF's fodboldafdeling i 1969 blev sammenlagt til
Nord-Als Boldklub fortsatte han her som aktiv fodboldspil-
ler.
Hans talent som målmand gjorde, at han i flere år var mål-
mand på en del udvalgte hold på Als og Sundeved.
I de sidste år som aktiv spiller begyndte han at deltage i
træningen af klubbens målmænd og lederarbejdet i NBls ung-
domsafdeling.
I en årrække var han redaktør af medlemsbladet "Sporten"
der udgives i samarbejde med Nordals Håndboldklub.
Ved opstarten at vort ugentlige lottospil var han primus-
motor, og fortsatte ledelsen af dette i nogle år.
I en del år havde han formandsposten ved arrangementet "FEST-
IBY" som det lykkedes ham at få ind i de faste rammer det
stadig kører efter.
Toppen af hans arbejde i NB er imidlertid NBls ungdomsafde-
ling.
Han overtog formandsposten for ungdomsafdelingen i 1976, og
har i de år der er gået, fået ungdomsafdelingen op på et



niveau der er blandt de bedste i S0~derjylland, en illlgdo~s-
afdeling som mange klubber misunder os, og som omgiver Hans
Peter Glock med både respekt og beundring.
Vi vil gå så vidt at sige, at det er hans fortjeneste at
ungdomsafdelingen idag har det format som den har.
Han har i de forløbne år formået at skaffe de rigtige per-
soner til træner- og lederjobs, et arbejde der til tider
kan være meget vanskeligt og krævende. -

-Ved siden af alt dette lederarbejde, har han også i flere
perioder været træner for et ungdomshold.-
Han kom i NEls bestyrelse i 1972, hvor vi alle har nydt godt
af hans kreative og altid opfindsomme evner.

Det er en enig bestyrelse der anbefaler Hans Peter Glock
til Lederprisen 1982.

Cm. Jørgensen
formand


